
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicat de presă  
privind situația distribuției și furnizării gazelor naturale  

la nivelul orașului Otopeni 
 

 

În lumina ultimelor informații apărute despre problema furnizării și distribuției gazelor 

naturale la nivelul orașului Otopeni, din dorința de corectă informare a membrilor comunității 

din Otopeni și în spiritul corectitudinii și al transparenței depline, Premier Energy dorește să 

transmită următoarele: 

 

1. Este foarte adevărat că Otto Gaz a pierdut licențele de distribuție și furnizare a gazelor 

naturale în orașul Otopeni. Acest lucru pare să se fi întâmplat din cauza gravelor 

deficiențe în desfășurarea activității precum:  

 Încălcarea sistematică a legislației;  

 Încasarea banilor de la populație și neplata gazelor și serviciilor achiziționate mai 

departe către furnizori si Transgaz;  

 Neconstituirea rezervelor de gaze naturale pentru consumul de iarna al orașului 

Otopeni (ceea ce a expus comunitatea riscului de a rămâne  fără niciun fel de gaze 

naturale în prag de iarnă). 

2. Pierderea licențelor de către Otto Gaz, ca urmare a perpetuării acestor practici 

periculoase, a atras după sine decizia procedurală a ANRE de a numi Premier Energy 



 

 

pentru a acoperi necesitățile în materie de gaze naturale pentru Orașul Otopeni, lucru 

pe care îl facem deja cu toată responsabilitatea. 

3. Peste  1.500 de imobile sunt afectate prin mari întârzieri (de ani de zile) în racordarea la 

rețea și în furnizarea gazelor naturale. Într-un total dispreț față de lege și față de siguranța 

cetățenilor, societatea Otto Gaz a refuzat să pună la dispoziția noastră informații și 

documente esențiale, absolut necesare operării sistemului de distribuție a gazelor, a 

racordării clienților la această rețea sau în vederea citirii consumului și facturării gazelor 

naturale. Premier Energy va prioritiza însă cei peste 1.500 de clienți care au racordările 

întârziate de către Otto Gaz prin următoarele acțiuni: 

 Am alocat resurse financiare și umane, de câteva ori peste nivelul Otto Gaz, 

considerând o prioritate redarea acestui drept de baza către locuitori.  

 Peste 35 de angajați ai Premier Energy sunt mobilizați doar în Otopeni și suntem 

în curs de angajări semnificative. 

 Vom deschide în foarte scurt timp noi puncte de relații cu clienții pentru a deservi 

cât mai eficient clienții noștri.  

4. Premier Energy vine în sprijinul cetățenilor în acest weekend, în zilele de 14 și 15 

Decembrie,  desfășurând în Otopeni, în intervalul 9 – 16, o campanie de informare și 

contractare. Locuitorii Otopeni pot găsi echipele Premier Energy în următoarele locuri 

fixe: 

 Piața Centrală,  

 În fața Primăriei Otopeni 

 În parcarea Mega Image 23 August.  

De asemenea, echipele noastre vor merge door-to-door pentru a oferi clienților 

posibilitatea încheieri unui contract de furnizare a gazelor naturale.   



 

 

5. Premier Energy a deschis in Otopeni centrul de relații cu clienții la adresa Strada Calea 

Bucureștilor nr. 80, unde clienții și cetățenii orașului Otopeni ne pot găsi pentru toate 

solicitările de natura comerciala si tehnica. 

6. Clienții ne pot contacta și la:  

 adresa de email:  preluareotto@premierenergy.ro  

 la sediul din Otopeni:  str. Bucureștilor, nr. 80, Otopeni, Ilfov  

 la adresa poștala: str. Vasile Alecsandri, nr. 4, clădirea A, et. 2, sect. 1, București 

 Telefon: 0372 72 29 27, în intervalul orar 800 – 1630 , de luni până vineri 

7. Contrar informațiilor false vehiculate, informăm cetățenii pe această cale că Otto Gaz nu 

mai are dreptul de a solicita licențe timp de cinci ani, tocmai din cauza practicilor 

operate la nivelul orașului Otopeni.  

8. Într-un ultim act al disprețului față de legile concurenței, Otto Gaz încearcă transferarea 

ilegală a portofoliul de clienți către societatea Nord Gaz Rădăuți, prin contracte de 

furnizare care, până în acest moment nu au asigurate servicii de distribuție și transport a 

gazelor naturale. Ne exprimăm crezul că ANSPDCP – Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ANRE, Consiliul Concurentei se 

va autosesiza în cazul transferului de date cu caracter personal dinspre Otto Gaz spre 

Nord Gaz Rădăuți, transfer operat, în aparență, cu violarea totală a normelor GDPR în 

vigoare. 
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