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OFERTA TIP PENTRU FURNIZARE GAZE NATURALE CATRE CLIENTII FINALI 
CASNICI SI NONCASNICI 

SC OLIGOPOL SRL, cu sediul in BRASOV, Str BRASOV, cod postal 500483, telefon/fax 
0268534332/ 0268313898, e-mail oligpl@yahoo.com, cod de inregistrare fiscala RO1092690,nr de ordine la 
oficiul registrului comertului J08/1793/1991, avand codul IBAN nr RO59 BSEA 0110 0000 0138 2244 , 
deschis la banca Credit Agricole Brasov, titular al licentei de furnizare emise de autoritatea de reglementare 
cu nr 1816 din 04.09.2013, reprezentata legal prin Director General Olaru Ioan, denumita in continuare 
furnizor de gaze naturale, in calitate de vanzator. 

Incepand cu data 10.11.2021 va pune la dispozitie urmatoarea oferta pentru furnizarea de gaze 
naturale: 

Prezenta oferta este valabila pana la: 25.11.2021 

Daca in decursul acestei perioade apar modificari, acestea vor fi afisate pe pagina de internet.  

Calitatea gazelor naturale furnizate este in conformitate cu reglementarile in vigoare. 

Oferta de pret pentru furnizarea gazelor naturale cu servicii reglementate incluse pentru  clientii din aria de 
distributie a operatorului SC Oligopol SRL: 

Categorie client Consum minim 
anual (MWh) 

Consum maxim 
anual (MWh) 

Tarif de distributie 
(lei/MWh) 

Pret final gaze 
naturale (lei/MWh) 

C1 0 280 39,88 757.00 
C2 280 2800 36,60 753.72 

- pretul nu contine TVA; 

- pretul include tariful serviciilor de inmagazinare, transport si distributie valabile la data de 10.11.2021; 

- pretul poate suferii modificari in situatia in care tarifele reglementate se modifica prin decizii/ordin ANRE; 

Modalitati si conditii de plata 

       -  Frecventa de emitere a factura: lunar 

        - Plata contravalorii facturii reprezentand serviciul pentru furnizarea negociata a gazelor naturale se face in termen      
de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. 

        - În cazul în care data scadenţei facturii este o zi  nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi 
lucrătoare. 

- Plata serviciului pentru furnizarea gazelor naturale se efectuează prin instrumentele legale de plată. Obligaţia de 
plată se consideră îndeplinită la data incasari de către furnizor . 
Consumatorul poate plati cu urmatoarele instrumente de plata : 

 - numerar pentru consumul lunar pana la 5000 lei ; 
 -cont bancar RO59 BSEA 0110 0000 0138 2244  - Credit Agricol Bank ; 

 



 

 

 

Acceptarea ofertei tip 

 
       - Oferta se poate accepta prin transmiterea documentelor  necesare pentru incheierea contractului de furnizare pe e-
mail sau posta, la adresa oligpl@yahoo.com, respectiv,str. Zizinului, nr. 111, loc. Brasov, jud. Brasov. 

 - Pentru clientii casnici care nu au incheiat un contract aferent furnizarii gazelor naturale in regim concurential pana 
la data de 10.11.2021, contractul aferent prezentei oferte va fi considerat a fi acceptat tacit si, in consecinta, incheiat 
incepand de 10.11.2021 

Durata contractului: nedeterminata 

Transmiterea facturii 

 - In localitatile Brasov, Feldioara Jud Brasov, Micfalau Jud Covasna facturile pot fi distribuite si de personalul 
propriu sau pot fi ridicate de la punctele de lucru sau transmise electronic. 

 

Documentele necesare pentru incheierea contractului 

- cerere pentru intocmirea unui contract de furnizare gaze naturale; 
- copie dupa actul de identitate BI/CI a reprezentatului legal care urmează a semna contractul de furnizare a gazelor 

naturale; 
- act de proprietate a locului de consum, sau contractul de inchiriere si acordul proprietarului (in cazul imobilelor 

inchiriate); 
 
 
 
 
 

Administrator 
Dr. Ing. Olaru Ioan 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


