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LICITAȚIE PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE EXTINDERE 
CONDUCTĂ GAZE NATURALE ȘI A BRANȘAMENTELOR AFERENTE 

 

 

Operatorul sistemului de distribuție a gazelor naturale S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. – IAȘI, cu sediul social 
în Iași, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J-22-414/2001, cod unic de înregistrare RO13851874, 
reprezentată legal prin Director general Tabac Zîna, solicităm oferte pentru execuția lucrărilor de extindere 
conductă gaze naturale la sistemul de distribuție și branșamente gaze naturale aferente, conform următorului 
tabel: 

 

NUME SI 
PRENUME 

NR. AVIZ 
TEHNIC DE 

RACORDARE 

EXTINDERE 
CONDUCTĂ 

(m) 

VALOARE 
(lei) 

INSTALATIE 
RACORDARE 

(m) 

VALOARE 
(lei) 

VALABILITATE 

RUSU ANA 
LĂCRĂMIOARA 

2084/02.11.2021 - - 2,00 380,00 05.11.2021-
06.01.2022 

ROTILĂ ALINA 2085/02.11.2021 - - 2,00 380,00 08.11.2021-
10.01.2022 

GĂLĂȚANU 
IOAN 

2087/02.11.2021 50,00 1386,00 2,00 380,00 08.11.2021-
10.01.2022 

MIHĂEȘ 
MIHAIELA 

2086/02.11.2021 - - 11,00 700,00 08.11.2021-
10.01.2022 

FĂRCĂȘEL 
VALENTIN 

2095/05.11.2021   9,00 680,00 08.11.2021-
10.01.2022 

FRONEA 
EUGEN 

2096/05.11.2021   2,00 380,00 10.11.2021-
11.01.2022 

DÎM VIOREL 2097/05.11.2021   9,00 680,00 10.11.2021-
12.01.2022 

BURSUC IOSIF 2101/08.11.2021   2,00 380,00 11.11.2021-
13.01.2022 

MIHAI IOSIF 2100/08.11.2021   5,00 520,00 11.11.2021-
13.01.2022 

MĂRTINICĂ 
ANTONIA 

2098/05.11.2021   2,00 380,00 19.11.2021-
21.01.2022 

 

 

 

Valorile lucrărilor sunt fără TVA, și sunt calculate în conformitate cu principiile prevăzute în reglementările 
ANRE pentru aprobarea tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de distribuție din sectorul 
gazelor naturale la care se adaugă costurile justificate care reflectă condițiile pieței pentru 
realizarea/redimensionarea și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării. 

 



Pentru realizarea lucrărilor, operatorul economic va fi răspunzător de: 

- Obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum 
și a autorizației de construire pentru obiectivul/conducta necesară racordării, respectiv pentru racordul 
și/sau stația de reglare-măsurare/stația de reglare/stația de măsurare/postul de reglare-
măsurare/postul de reglare/postul de măsurare, după caz; 

- Proiectare obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a racordului și/sau a stației de reglare-
măsurare/stației de reglare/stației de măsurare/postului de reglare-măsurare/postului de 
reglar/postului de măsurare, după az; 

- Verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic de către un verificator de proiecte atestat de 
ANRE, în conformitate cu prevederile legale; 

- Execuția obiectivului/conductei necesare racordării, respectiv a instalației de racordare, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor 
naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 
Energiei nr. 18/2021. 
 
 

Operatorii economici interesați se pot înscrie prin transmiterea unei solicitări de înscriere pe 

email:  design_proiect@yahoo.com  
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