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OFERTA  

PENTRU FURNIZAREA GAZELOR NATURALE CATRE CLIENTII CASNICI  

CONECTATI LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE  

 

STIMAȚI CONSUMATORI, 

 

În conformitate cu Ordinul ANRE nr. 27/23.03.2020 publicat în Monitorul Oficial al 

Românei nr. 243 din 25 martie 2020, Partea I,  S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. a elaborat oferta 

pentru furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici încadrați în categoria C1. 

  

În perspectiva eliminării prețurilor reglementate și în vederea asigurării furnizării gazelor 

naturale începând cu data de 1 iulie 2020, oferta de pret se adreseaza tuturor clientilor casnici care nu 

și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim 

concurențial, aceștia trebuind să își aleagă furnizorul de gaze naturale și să încheie cu acesta un 

contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial, până la data de 30 iunie 2020.  

 

 

   

   * Preturile nu contin TVA 

 Oferta de pret este dedicata clientilor casnici racordati la sistemul de distributie a 

operatorului S.C. DEIGN PROIECT S.R.L. si include tariful de distribuţie, tariful de distributie de 

tranzit, tariful de transport, tariful de înmagazinare subterana si costuri de echilibrare. 

  Pentru clientii casnici din alte sisteme de distributie se vor elabora oferte de pret 

personalizate in functie de consumul clientului. 

 Noul contract intra in vigoare incepand cu data de 01.07.2020 si se incheie pe o perioada 

nedeterminata 

   

 

Categorie clienti finali conectati in sistemul de distributie 
Pret contractual 

lei /MWh* 

C.1. - cu un consum annual mai mic de 280 MWh 148 



 Perioadă de valabilitate a ofertei: 30.06.2021 

 Perioadă de valabilitate a prețului prezentei oferte: 01.07.2020 – 30.06.2021 

 S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. nu solicita garantii 

 Termene, modalităţi şi condiţii de plată a facturii:  

Factura de consum se emite lunar, termenul de plată fiind de 30 zile calendaristice de la 

data emiterii facturii 

Factura de gaze naturale se poate plati: 

- plata în numerar la caseria societatii 

- plata în cont bancar la ghişeul băncii 

- plata on-line in contul indicat pe factura 

- plata in numerar la terminalele UN-DOI Centru de plati 

 In cazul neindeplinirii obligatiei de plata la data scadenta, se vor percepe dobanzi 

penalizatoare convenite prin contract. 

 

 Opţiuni de transmitere a facturii:  

- în format tiparit prin livrare la adresa postala 

- in format electronic, prin punerea la dispoziţie de către consumator a unei adrese de e-mail 

valide 

 

 Valabilitatea contractului:  

- contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durata nedeterminata 

- consumatorul poate denunţa unilateral contractul de furnizare in cazul intentiei de schimbare a 

furnizorului, pe baza unei notificări adresate şi înregistrate la furnizor cu cel puţin 21 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;  

 

 

 

 



 Documente necesare pentru încheierea contractului:  

- act de indentitate – copie B.I./C.I. 

- actul de proprietate (contractul de închiriere, contract de vanzare-cumparare, act de donatie) - 

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. 
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