
 

  

OFERTĂ- TIP  

PENTRU FURNIZAREA GAZELOR NATURALE CĂTRE CLIENȚII CASNICI AFLAȚI ÎN 

DISTRIBUȚIA S.C. DESIGN PROIECT S.R.L.  

  

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-tip pentru furnizarea gazelor 

naturale către clienţii casnici încadrați în categoria C1 existenți în portofoliul S.C. DESIGN PROIECT S.R.L., 

începând cu data de 1 Octombrie 2022.  

   

Categorie clienti finali casnici  

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

Preț contractual 

lei /MWh*  

Prețul de bază Gaze Naturale 212,94 

Tarif de Transport 16,41 

Tarif de Distribuție 31,15 

TOTAL ( fără T.V.A ) 260,50 

 TOTAL (cu T.V.A ) 310,00 

     

Oferta-tip este întocmită la data de 01.10.2022 și este valabilă până în data de 31.10.2022, perioada de 

furnizare este 01.10.2022-31.10.2022 și este dedicată tuturor clienților casnici existenți în portofoliul S.C. 

DESIGN PROIECT S.R.L.  

Prețul de furnizare este variabil în funcție de evoluția pieței gazelor naturale și de modificările aplicate 

tarifelor reglementate de către ANRE.  

➢ Noul contract intră în vigoare începând cu data de 01.10.2022 și se încheie pe o perioadă 

nedeterminată  

➢ Perioadă de valabilitate a ofertei: 01.10.2022 – 31.10.2022.  

➢ S.C. DESIGN PROIECT S.R.L. nu solicită garanții  

  

➢ 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 plăti:  

- în numerar la casieria societății  

- în cont bancar la ghişeul băncii  

- on-line în contul indicat pe factură  

- în numerar la terminalele UN-DOI Centru de plăți  



În cazul neîndeplinirii obligației de plată la data scadentă, se vor percepe penalitățile convenite prin 

contract.  

  

➢ Opţiuni de transmitere a facturii:   

- în format tipărit, prin livrare la adresa poștală  

- în format electronic, la adresa de e-mail pusă la dispoziţie de către consumator   

  

➢ Valabilitatea contractului:   

- contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pe durată nedeterminată  

- consumatorul poate denunţa unilateral contractul de furnizare în cazul intenției 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.  

  

Avem speranța că oferta noastră corespunde așteptărilor dumneavoastră, vă asigurăm de întreaga noastră 

considerație și vă stăm la dispoziție pentru orice informație pe care o veti solicita online 

(design_proiect@yahoo.com), telefonic (mobil:0744501892) sau prin corespondență (str. Minervei, nr.  

10, bl. 845, sc. B, parter, mun.Iaşi, jud. Iaşi).  

  

  

  

Data: 01-10-2022   

  

                                                                                                                            Director general                                                                                                            

  

  ing. Tabac Zîna 


