S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. IASI
Iasi, str. Minervei, nr. 10, bloc 845, sc. B, parter
Mobil 0744501892
Tel/Fax 0232/221051
J 22-414/2001, c.f. RO 13851874
cont Trezorerie: RO23TREZ4065069XXX001198 Trezoreria Iaşi
cont IBAN: RO03BTRLRONCRT0V16420801 Banca Transilvania Iaşi

În conformitate cu Ordinul ANRE nr. 106/22 oct. 2014 publicat în Monitorul Oficial al Românei,
Partea I, S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. elaborează oferta tip pentru categoria de clienţi finali
noncasnici aflaţi în portofoliul propriu, care se încadrează în categoria C1.

OFERTA-TIP

a) Date de identificare furnizor:
-

S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. – IAŞI

-

sediu firmă: Iaşi, str. Minervei, nr 10, Bloc 845, sc. B, Parter

-

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J-22-414/2001

-

cod unic de înregistrare RO13851874

-

cont nr. RO03BTRLRONCRT0V16420801, deschis la Banca Transilvania Iaşi

-

telefon: 0232/221051

-

fax: 0232/221051

-

mobil: 0744501892

-

reprezentată legal prin ing. Tabac Zîna, în calitate de director general

b) Data întocmirii ofertei-tip şi durata de valabilitate:
-

data intocmirii ofertei: 01.07.2019

-

durata de valabilitate: 30.06.2020

c) Categoria şi tipul de client final care poate opta pentru oferta-tip:
1. clienţi noncasnici, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze
naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele
termice care este destinată consumului populaţiei – clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

1. C.1 consumatori cu un consum anual de până la 280 MWh

d) Servicii oferite:
- pachet de servicii, incluzând pe lângă furnizarea gazelor naturale şi serviciul reglementat de
distribuţie si transport.
e) Preţul de furnizare:
1. C1 – 162,38 lei/MWh - în care este inclus tariful de distribuţie reglementat de 38,41 lei/MWh
- tariful de transport
f) Garanţii solicitate:
- nu se solicită
g) Termene, modalităţi şi condiţii de plată a facturii:
- termen de plată: 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii
- plata în numerar
- plata în cont bancar la ghişeul băncii
- plata on-line
h) Opţiuni de transmitere a facturii:
- în cutia poştală de la domiciliul consumatorului
- electronic, prin punerea la dispoziţie de către consumator a unei adrese de e-mail valide
i) Durata contractului:
- contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durată nederminată;
- în situaţia în care se optează, de comun acord, pentru încheierea contractului de furnizare a
gazelor naturale pe perioadă determinată, furnizorul notifică consumatorul cu minimum 45 de zile
calendaristice înainte de expirarea duratei de valabilitate a contractului, în vederea formulării de
către acesta a unei opţiuni de prelungire a valabilităţii. În cazul neprimirii unui răspuns din partea
consumatorului, contractul îşi încetează valabilitatea prin ajungere la termen.
- consumatorul poate denunţa unilateral contractul de furnizare, pe baza unei notificări adresate
şi înregistrate la furnizor cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de momentul în care
denunţarea devine efectivă. Rezilierea contractului de furnizare nu are nici un efect asupra
obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul rezilierii acestuia
- contractul de furnizare a gazelor naturale încetează:
1) prin reziliere, în caz de neplată a facturilor restante;
2) prin denunţare unilaterală;
3) prin acordul părţilor;

4) printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, în cazul declarării
falimentului furnizorului sau în cazul consumului fraudulos;

j) Modalitate de acceptare a ofertei-tip:
- semnătură din partea consumatorului
k) Documente necesare pentru încheierea contractului:
- aviz tehnic de racordare la sistemul de distributie a gazelor;
- actul de proprietate, contractul de închiriere sau autorizaţia de construcţie, după caz (copie)
- act de identitate/certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (copie)
- declaraţie din partea proprietarului din care să reiasă dreptul chiriaşului de a avea contract de
furnizare gaze naturale pentru spaţiul care face obiectul locului de consum (dacă este cazul ) –
original

