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Nr.584/28.02.2023  

 
GETICA 95 COM SRL (denumită în continuare „GETICA 95”), cu sediul social situat în localitatea 
Râmnicu-Sărat, strada Dorobanți, nr. 20, județul Buzău, punct de lucru situat în București, Bdul Nerva 
Traian, nr. 3, Clădirea City Business Center, et.3, Sector 3, tel: 0374.032.032, fax: 021.321.11.18, e-mail: 
office@getica95.ro, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J10/689/1995, având cod fiscal: 
RO 7562758, cont având cod IBAN RO06EGNA1010000000875023, deschis la VISTA BANK- Sucursala 
Calea Victoriei, reprezentată prin administrator dl.Tudose Săndel-Viorel - Director General, formulează 
prezenta 
 

OFERTA-TIP FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA LA CLIENTI  
CLIENTI FINALI NONCASNICI 

 
valabila in perioada 01.03.2023-31.03.2023 

 
aplicabila pentru  o perioada contractuala de 12 luni  

 
 

Stimate client, 
 
  GETICA 95 COM SRL, titular al licentei nr. 2190/2019 pentru activitatea de furnizare a energiei 
electrice, va prezinta oferta standard pentru furnizarea energiei electrice la clientii finali 
 
In data de 13 decembrie 2022 s-a publicat Legea nr. 357/2022 care aduce schimbari la Ordonanta 
de Urgenta cu nr. 27/2022, modificata si completata de Ordonanta de Urgenta nr. 119/2022 privind 
plafonarea preturilor la clientii finali de electricitate si gaze naturale. 
 
Pentru înlăturarea oricăror neînțelegeri ulterioare,pretul energiei electrice active este valabil si 
aplicabil EXCLUSIV pe perioada de aplicare a prevederilor OUG nr. 27/18.03.2022 cu modificările și 
completările ulterioare, privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de  energie electrică şi 
gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi pentru  modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată prin Legea nr.  206/2022, cu 
modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin  O.U.G 
119/2022 și Legea 357/2022 de aprobare și completare a O.U.G 119/2022. 
 
Părțile convin faptul că, după încetarea măsurilor aplicabile clienților finali din piața de energie 
electrică, Pretul energiei electrice active se stabileste conventional la nivelul a 7lei/kWh (pretul 
energiei electrice active fara TG), la care se adaugă celelalte taxe și tarife reglementate, în vigoare 
la momentul facturării, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional la contractul încheiat 
între părți. 
 
Astfel:  
 
In perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, pretul final la care vor fi facturati clientii noncasnici 
va fi: 
 
1. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, 
diferenta de consum fiind facturata la maximum 1.3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru: 
a) intreprinderi mici si mijlocii (IMM), cum sunt definite in Legea nr. 346/2004; 
b) operatori regionali definiti la art. 2 lit. g) si h) din Legea serviciilor comunitare nr. 51/2006 ce 
presteaza/furnizeaza serviciile de utilitati publice; 
c) operatorii economici din industria alimentara (cod CAEN 10), si cei din agricultura si pescuit 
(cod CAEN 01 si 03); 
d) autoritatile si institutiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale 
celorlalte organe centrale, companiile si societatile comerciale de interes judetean, municipal sau 
local, regiile autonome si toate entitatile publice si private care presteaza un serviciu public; 
e) institutele nationale de cercetare-dezvoltare definite de OUG nr. 57/2002 si Legea nr. 324/2003; 
 

mailto:ofertare.casnic@getica95.ro


                                               
GETICA 95 COM SRL  

                                                                                                   CIF:RO 7562758 REG. COMERTULUI J10/689/1995  
                                    RAMNICU SARAT, STR. DOROBANTI NR. 20, JUD BUZAU   

 

—————————————————————————————————————————————— 

     Tel: 0374032032; fax: 0213211118 
e-mail: ofertare.casnic@getica95.ro  

     www.getica95.ro 

NOTA: Clientul noncasnic din ORICARE categorie de mai sus va depune o declaratie pentru a 
beneficia de schema de sprijin. 
 
Avand in vedere introducerea unor noi categorii de clienti noncasnici, pentru categoriile aratate la 
lit. b) operatori regionali ce presteaza/furnizeaza serviciile de utilitati publice, c) operatori 
economici din agricultura si pescuit (cod CAEN 01 si 03), precum si institutiile publice apartinand 
cultelor recunoscute oficial in Romania este necesara completarea si depunerea unei declaratii pe 
propria raspundere a reprezentantului legal. 
 
Daca documentele necesare conform OUG 27/2022 au fost anterior depuse la funizor si 
beneficiaza deja de un pret plafonat, NU mai este necesara o noua declaratie. 
 
OBSERVATIE: Clientul noncasnic care trebuie sa depuna declaratia pe proprie raspundere, va 
beneficia de pretul plafonat mentionat mai sus, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in 
care s-au inregistrat documentele la furnizor. 
 
2. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice si private 
definite conform Legii nr. 95/2006, al unitatilor de invatamant publice si private, definite conform 
Legii nr. 1/2011, precum si al creselor, al furnizorilor publici si privati de servicii sociale prevazute 
in HG nr. 867/2015. 
 
3. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru institutiile publice, altele decat cele prevazute la lit. 
d), precum si cele apartinand cultelor recunoscute oficial in Romania, potrivit Legii nr. 489/2006; 
 
Clientii casnici si noncasnici care nu se incadreaza in niciuna din situatiile si categoriile de mai 
sus, vor fi facturati la pretul de 1.3 lei/kWh, TVA inclus, pentru consumul de energie electrica 
realizat de la 1 ianuarie 2023. 
 

Pret plafonat legal 1000Lei/MWh (1 leu/kWh) 
 

Operatorul de 
distributie 

Pret energie 
electrica 
inclusiv TG și 
componentă 
de furnizare 
(Lei / MWh) 

Tarif 
reglementa
t de 
transport 
TL 
(Lei/MWh) 

Tarif 
reglementa
t servicii de 
sistem 
(Lei/MWh) 

Tarif 
reglementa
t servicii de 
distributie 
(Lei/MWh) 

Preț de 
furnizare a 
energiei 
enectrice 
(Lei/MWh) 

Certific
ate 
verzi 
(Lei/M
Wh) 

Contrib
utie 
cogener
are 
(Lei/MW
h) 

Acciza 
(Lei/M
Wh)  

TVA 
(Lei/MW
h) 

Pret final 
(Lei/MWh) 
cu TVA 

*valabil la 
data 
publicării  
ofertei 

*valabil la 
data 
publicării  
ofertei 

*valabil la 
data 
publicării  
ofertei 

        

a b c d 
e=(a+b+c+
d) 

f g h i (e+f+g+h+i) 

Delgaz Grid  JT 
               
477.03  25.57 7.73 255.3 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

Delgaz Grid  MT 
               
653.66  25.57 7.73 78.67 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

Delgaz Grid  IT 
               
707.76  25.57 7.73 24.57 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

E-Distributie Banat 
JT 

                
515.53  25.57 7.73 216.8 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

E-Distributie Banat 
MT 

               
663.42  25.57 7.73 68.91 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

E-Distributie Banat 
IT 

                
714.43  25.57 7.73 17.9 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

E-Distributie 
Dobrogea JT 

               
472.98  25.57 7.73 259.35 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

E-Distributie 
Dobrogea MT 

               
646.26  25.57 7.73 86.07 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

E-Distributie 
Dobrogea IT 

               
705.97  25.57 7.73 26.36 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

E-Distributie 
Muntenia JT 

                
530.10  25.57 7.73 202.23 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

E-Distributie 
Muntenia MT 

               
674.06  25.57 7.73 58.27 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

E-Distributie 
Muntenia IT 

                
719.77  25.57 7.73 12.56 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

Distributie Energie 
Oltenia JT 

               
460.40  25.57 7.73 271.93 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

Distributie Energie 
Oltenia MT 

                
632.13  25.57 7.73 100.2 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  
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Distributie Energie 
Oltenia IT 

               
698.97  25.57 7.73 33.36 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

DEER SA - 
Muntenia Nord JT 

               
477.02  25.57 7.73 255.31 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

DEER SA - 
Muntenia Nord MT 

               
652.28  25.57 7.73 80.05 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

DEER SA - 
Muntenia Nord IT 

               
708.98  25.57 7.73 23.35 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

DEER SA - 
Transilvania Nord 
JT 

               
506.34  25.57 7.73 225.99 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

DEER SA - 
Transilvania Nord 
MT 

                
651.07  25.57 7.73 81.26 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

DEER SA - 
Transilvania Nord 
IT 

               
708.56  25.57 7.73 23.77 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

DEER S.A. - 
Transilvania Sud 
JT 

               
494.34  25.57 7.73 237.99 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

DEER S.A. - 
Transilvania Sud 
MT 

                
653.18  25.57 7.73 79.15 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

DEER S.A. - 
Transilvania Sud IT 

               
707.70  25.57 7.73 24.63 

               
765.63  71.68 0 3.03 

       
159.66  

             
1,000  

 
 
Pret plafonat legal 1300 Lei/MWh (1.3 lei/kWh) 
 

Operatorul de distributie 

Pret energie 
electrica 
inclusiv TG și 
componentă 
de furnizare 
(Lei / MWh) 

Tarif 
reglementa
t de 
transport 
TL 
(Lei/MWh) 

Tarif 
reglementat 
servicii de 
sistem 
(Lei/MWh) 

Tarif 
reglementa
t servicii de 
distributie 
(Lei/MWh) 

Preț de 
furnizare a 
energiei 
enectrice 
(Lei/MWh) 

Certific
ate 
verzi 
(Lei/M
Wh) 

Contrib
utie 
cogener
are 
(Lei/MW
h) 

Acciza 
(Lei/M
Wh)  

TVA 
(Lei/M
Wh) 

Pret final 
(Lei/MW
h) cu 
TVA 

*valabil la 
data 

publicării  
ofertei 

*valabil la 
data 

publicării  
ofertei 

*valabil la 
data 

publicării  
ofertei 

        

a b c d 
e=(a+b+c+
d) 

f g h i 
(e+f+g+h
+i) 

Delgaz Grid  JT 
                
729.13  25.57 7.73 255.3 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

Delgaz Grid  MT 
               
905.76  25.57 7.73 78.67 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

Delgaz Grid  IT 
               
959.86  25.57 7.73 24.57 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

E-Distributie Banat JT 
               
767.63  25.57 7.73 216.8 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

E-Distributie Banat MT 
                
915.52  25.57 7.73 68.91 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

E-Distributie Banat IT 
               
966.53  25.57 7.73 17.9 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

E-Distributie Dobrogea 
JT 

               
725.08  25.57 7.73 259.35 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

E-Distributie Dobrogea 
MT 

               
898.36  25.57 7.73 86.07 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

E-Distributie Dobrogea 
IT 

               
958.07  25.57 7.73 26.36 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

E-Distributie Muntenia 
JT 

               
782.20  25.57 7.73 202.23 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

E-Distributie Muntenia 
MT 

                
926.16  25.57 7.73 58.27 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

E-Distributie Muntenia 
IT 

                
971.87  25.57 7.73 12.56 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

Distributie Energie 
Oltenia JT 

                
712.50  25.57 7.73 271.93 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

Distributie Energie 
Oltenia MT 

               
884.23  25.57 7.73 100.2 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

Distributie Energie 
Oltenia IT 

                
951.07  25.57 7.73 33.36 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

DEER SA - Muntenia 
Nord JT 

                
729.12  25.57 7.73 255.31 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

DEER SA - Muntenia 
Nord MT 

               
904.38  25.57 7.73 80.05 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  
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DEER SA - Muntenia 
Nord IT 

                
961.08  25.57 7.73 23.35 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

DEER SA - Transilvania 
Nord JT 

               
758.44  25.57 7.73 225.99 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

DEER SA - Transilvania 
Nord MT 

                
903.17  25.57 7.73 81.26 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

DEER SA - Transilvania 
Nord IT 

               
960.66  25.57 7.73 23.77 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

DEER S.A. - 
Transilvania Sud JT 

               
746.44  25.57 7.73 237.99 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

DEER S.A. - 
Transilvania Sud MT 

               
905.28  25.57 7.73 79.15 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

DEER S.A. - 
Transilvania Sud IT 

               
959.80  25.57 7.73 24.63 

             
1,017.73  71.68 0 3.03 

      
207.56  

             
1,300  

 
  

1. Contributia pentru cogenerare de inata eficienta, cf. Ordinul ANRE 142/21.12.2022 aplicabil de la 
01.01.2023: 
 

Cogenerare de inalta eficienta [lei/MWh] 

0 

 
2. Taxe/tarife care se factureaza odata cu energia electrica: contravaloarea certificatelor verzi, 

Acciza si T.V.A.-ul. 
 
a) Accize pentru energie electrica: in valoare de 3.03 lei/MWh, pentru consumul de energie in scop 

comercial si/sau 6.05 lei/MWh pentru consumul de energie in scop necomercial, fiind valabile 
pentru anul 2023;  

b) Pentru perioada 10.01.2023-31.12.2023 pretul de tranzactionare publicat pe site-ul OPCOM este 
de 144,.861 lei/CV, rezultand o valoare de 71.6805914 lei/MWh 

c)  TVA 19% 
 
Modalitati de facturare, termen de plata si transmitere a facturilor 
 

a) In primele 5 zile lucratoare din luna anterioara lunii de consum, furnizorul va emite o factura de 

avans pentru 100% din consumul estimat rezultat conform prognozei transmisa de catre consumator prin 

email sau conform cantitatilor estimate in contract (de exemplu, factura de avans se emite in perioada 03-

07 ianuarie pentru consumul lunii februarie). 

 

Termenul de plata al facturii indicate la punctul a) este de 10 zile, calculat de la data 

comunicarii facturii. 

 

b) In urmatoarea luna dupa luna de livrare se va emite o factura conform datelor de consum 
transmise de Operatorul de retea/distributie 
 

Termenul de plata al facturii indicate la punctul b) este de 7 zile, calculat de la data emiterii 

facturii. 

 

Modalitatea de transmitere a facturilor indicate la punctele a) si b): in format electronic la adresa de e-
mail a consumatorului sau in format fizic/tiparit, prin posta/curier 

 
Modalitati de achitare a facturilor: 

 
-transfer bancar in contul inscris pe factura, prin mobile/internet banking; 
-plata in numerar la casieria bancii; 
-mandat postal; 
-numerar la sediul social sau la punctul de lucru. 
 
GARANTII: Consumatorul va constitui o garantie financiara*, in termenul si forma solicitata de furnizor, 

mailto:ofertare.casnic@getica95.ro


                                               
GETICA 95 COM SRL  

                                                                                                   CIF:RO 7562758 REG. COMERTULUI J10/689/1995  
                                    RAMNICU SARAT, STR. DOROBANTI NR. 20, JUD BUZAU   

 

—————————————————————————————————————————————— 

     Tel: 0374032032; fax: 0213211118 
e-mail: ofertare.casnic@getica95.ro  

     www.getica95.ro 

inainte de intrarea in vigoare a contractului. 
 
*Valoarea garantiei va fi egala cu contravaloarea consumului mediu de energie electrica realizat pentru o 
perioada de 3 luni la locul/locurile de consum ale consumatorului la pretul de contract; atunci cand in mod 
rezonabil, nu exista un consum precedent de minimum 3 luni facturat de catre furnizor, valoarea garantiei 
va fi calculata in baza unui consum mediu estimat pentru o perioada de 3 luni de consum la pretul de 
contract, dar nu mai putin de 10000 RON (zece mii RON). 
 
Data-limită de încheiere a contractului de furnizare pe baza ofertei – conform legislatiei in vigoare. 

  
 

Modalitati de acceptare a ofertei: 
- prin fax, la nr. 0213211118;  
- prin e-mail, la adresa: office@getica95.ro; ofertare.casnic@getica95.ro 
Termenele si conditiile prezentei oferte sunt completate de clauzele contractuale. 
 
Durata contractului 12 luni cu posibilitatea de prelungire/reinnoire cu acordul partilor.  
Cu cel puțin 30 de zile înainte de data efectivă de la care contractul de furnizare încetează, ca urmare a 
expirării perioadei contractuale agreată, Furnizorul notifică Consumatorul cu privire la: 
(i) încetarea contractului de furnizare; 
(ii) condițiile de reînnoire/ prelungirii a duratei contractului, atașate/incluse în notificarea de încetare 
de la punctul (i) de mai-sus.  
În situația în care, în termen de 15 zile de la comunicarea noilor condiții de reînnoire a contractului, 
Consumatorul nu răspunde cu un punct de vedere/acceptare expresă a noilor condiții de reînnoire, 
Furnizorul îi notifică încetarea contractului ca urmare a expirării duratei de valabilitate a acestuia, cu 
minimum 15 zile înainte de data încetării. 
 
Contractul inceteaza prin: expirarea termenului contractual/acordul de vointa al partilor contractante/ 
denuntarea unilaterala de catre Consumator, cu respectarea termenului de 21 zile/prin reziliere/prin 
declararea nulitatii contractului in conditiile agreate de parti si prevazute de legislatia in vigoare. 
 

In vederea incheierii contractului, consumatorul va trebui sa prezinte datele complete  de identificare 
ale titularului de contract si ale locului de consum, inclusiv adresa de e-mail, nr. de telefon si de fax la 
care poate fi contactat. 
 

Astfel,  conform art. 15 din Ordinul A.N.R.E. nr 5/2023, precum si in conformitate cu dispozitiile 
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru incheierea 
contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie sa prezinte furnizorului cel putin 
urmatoarele documente: 
 
a) acordului solicitantului exprimat in scris prin cererea de încheiere a contractului, sau prin mijloace de 
comunicare la distanță, conform dispozitiilor legale in vigoare ;b) certificatului de înregistrare la Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;c) declaratiei pe propria raspundere a solicitantului: 

• privind detinerea unui drept locativ, cu precizarea calitatii sale (proprietar/coproprietar, unic 
mostenitor, comostenitor, sot, chirias, beneficiar renta viagera etc.); 

• privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se solicita incheierea 
contractului, iar in cazul in care se dovedeste contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea 
contractului ; 

cu posibilitatea actualizarii declaratiei, daca este cazul, atat prin mijloace de comunicare la distanta, cat si 
prin acord tacit. 

Furnizorul poate renunta la solicitarea prezentarii actelor in original, caz in care solicitantul trebuie 
sa dea o declaratie pe propria raspundere ca documentele prezentate sunt conforme cu originalele. 

Transmiterea documentelor prevazute mai sus se poate realiza si pe cale electronica, cu 
respectarea legislatiei in vigoare. 
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Datele cu caracter personal cuprinse in cererea de contractare si in actele doveditoare sunt 
supuse prelucrarii, in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016. In acest sens, prin 
acceptarea prezentei ofertei, persoana vizata declara ca a fost informata cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal, accesata de pe site-ul propriu GETICA 95 COM SRL (link: http://getica95.ro/pdf/ 
Nota%20informare %20GDPR.pdf),  iar relatia cu furnizorul GETICA 95 COM SRL se va initia si derula, 
exclusiv in conditiile acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal, exprimat de persoana vizata. 

Conventia de consum incheiata de catre furnizor cu clientul final devine obligatorie, datele de 
consum inscrise in aceasta vor fi utilizate si pentru facturarea serviciilor de distributie in cazul in care nu 
este citit/autocitit indexul echipamentului de masurare; datele de consum transmise furnizorului de catre 
operatorul de distributie se stabilesc de catre operatorul de distributie, dupa caz, pe baza: 

(i) consumului de energie electrica inregistrat la locul de consum in perioada similara a anului precedent 

sau a consumului de energie electrica determinat tinand cont de cele mai recente citiri efectuate de 

operatorul de distributie; 

(ii) profilului de consum specific, determinat de operatorul de distributie pentru categoria respectiva de 

client final in cazul in care pentru locul de consum nu exista istoric de consum. 

 

Operatorii de distributie au obligatia de a asigura accesul gratuit fiecarui client final si al 

furnizorului acestuia la informatiile din baza de date prin accesarea paginilor web ale acestora, astfel 

incat fiecare client final de energie electrica sa isi poata accesa propriul istoric de consum. 
 

In speranta ca oferta noastra corespunde cerintelor Dumneavoastra, va asiguram de interesul 
nostru real in incheierea unui contract intre parti si de intreaga noastra disponibilitate in oferirea de 
informatii suplimentare. 
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