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Licenta furnizare Energie Electrica Nr. 1754 / 04.02.2015                   

Licenta furnizare Gaze Naturale      Nr. 1922 / 04.12.2013                              

 

 

Către:         CLIENT  

   

In atenţia: ............................... 

E-mail:  ................................... 

Subiect:  Ofertă pentru furnizarea energiei electrice  

Perioada de valabilitate a ofertei: ........................................ 

Perioada de livrare a energiei electrice:  01.05.2019-30.04.2020 

Nr. pagini:      8 

 

 
 

Stimate Client, 
 

 

Vă mulţumim pentru interesul acordat unei potenţiale colaborări cu  TRANSENERGO COM S.A. (în 

insolvenţă) şi vă asigurăm de sprijinul nostru pentru găsirea celor mai bune soluţii de achiziţie a 

utilităţilor pentru locurile de consum ce fac obiectul cererii dumneavoastră.  

 

In cele ce urmeaza, va prezentam oferta noastra, cu precizarea ca aceasta reflectă situaţia pieţei de energie 

electrică din România la data prezentei. 

 

 

 

Oferta cu pret fix: 

Preţul de baza al energiei electrice, valabil pentru intreaga perioada 01.05.2019-30.04.2020 este obtinut 

astfel: 

- Pret baza energie electrica (RON/MWh, Tg inclus) = Preţ fix 360 RON/MWh  

 

 

 Conditii comerciale :  

- La pretul de bază al energiei electrice de mai sus se adaugă taxele – tarifele reglementate 

ANRE ( transport, serviciu sistem,  tarif cogenerare, distributie, acciza si certificate verzi,) 

valabile la data prezentei, după cum se detaliază în Anexa 1 la prezenta ofertă, la care se adauga 

TVA-ul aferent.  

- Tariful oferit de TRANSENERGO COM S.A. este de  monom şi asigură întreg consumul;     

- In pretul de furnizare al energieie electrice , dezechilibrele inregistrate de Consumator vor fi 

suportate de catre Furnizor . (Echilibrarea curbei de sarcină reprezintă responsabilitatea 

furnizorului, consumatorul avand obligatia sa notifice  prognoza de consum cu buna credinta); 

- TRANSENERGO COM S.A. va consilia gratuit consumatorul de energie electrică în procesul de 

schimbare a furnizorului şi pe parcursul derulării contractului de furnizare a energiei electrice; 

- TRANSENERGO COM S.A. în calitate de furnizor va reprezenta consumatorul pe piaţa de 

energie electrică în relaţia cu toţi furnizorii de servicii, respectiv furnizorii de servicii de transport 

şi distribuţie a energiei electrice. 

- Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi încheiat de la distanţă, utilizând mijloacele de 

comunicare electronică . 
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 Modalitate - termen de facturare şi plată:  

 
Data L-1 

(luna anterioară celei de 

consum) 

L 

(luna de consum) 

L+1 

(luna următoare celei de 

consum) 

Emitere factură pentru 

100% consum estimat 

Ziua 20 a lunii anterioare 

celei de consum 

 - 

Scadenţă  pentru factura 

de avans emisă 

33% din factura de avans 

se achita in ziua 23 a lunii 

L-1 

33% din factura de avans 

se achita in ziua 3 a lunii 

L 

34% din factura de avans 

se achita in ziua 13 a lunii 

L 

Emitere factura de 

regularizare pentru 

consumul lunii L 

- - Pana in ziua 10 a lunii 

urmatoare celei de consum 

Scadenţă  pentru factura 

de regularizare 

- - 5 zile calendaristice de la 

data emiterii facturii 

 

In situatia in care consumatorul poate constitui o garantie bancara in cuantum echivalent cu valoarea 

consumului aferent celei mai mari luni din an astfel : 

- factura reprezentand consumul lunar se va emite in data de 01 a lunii de consum (L) pentru  

100% din energia prognozata si va avea scadenta in 25 a lunii de consum(L). 

- factura de regularizare, reprezentand difernta de consum (prognoza – consum efectiv = +/-), se va 

emite cu ultima zi a lunii de consum (L), va fi transmisa in perioada 05-10 a lunii urmatoare celei 

de consum (L+1) si va avea scadenta in data de 15 (L+1).  

 
Factura emisă de TRANSENERGO COM S.A. va fi simplă, clară şi explicită, fără costuri ascunse, 

incluzând toate tarifele si taxele reglementate, acestea fiind prezentate defalcat. 

Factura va fi transmisa de TRANSENERGO COM S.A. catre CONSUMATOR pe posta, sau e-mail , in 

functie de optiunea consumatorului la adresa stipulata in contract . 

  

 Modalitate de plată:  

 

Plata oricarei sume facturate va fi efectuata in RON, prin transfer bancar in contul furnizorului. Se 

considera drept data de efectuare a platii data la care suma platita apare in extrasul de cont al furnizorului. 

 

 

 Garanţii :  
In cazul in care Consumatorul nu poate sa achite in avans contravaloarea consumului lunar  conform 

tabelului mai sus prezentat, acesta va avea obligatia de a constitui o garantie bancara conform celor de 

mai jos.  

În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, art.21, alin. 4 

,,Clienţii au obligaţia plăţii contravalorii facturilor pentru energia electrică şi pentru serviciile de care 

beneficiază, la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate între părţi, precum şi constituirea de 

garanţii financiare în vederea evitării riscurilor de neplată pe piaţa de energie electrică.“ 

 

 

 Valabilitatea ofertei de energie electrică este de 7 zile de la data prezentei. 

 

 

 Prezentare context legal pentru aplicarea tarifelor reglementate ANRE. 

 Tarif pentru serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea (TL) şi 

tariful mediu pentru serviciul de transport şi tariful pentru serviciul de sistem (SS), conform Ord 

ANRE in vigoare privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru 

serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru extragerea de energie 

electrică din reţea (TL), a tarifului mediu de extragere de energie electrică din reţea şi a preţului 
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reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al 

Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.; 

 Tarifele pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru zonele de distribuţie a 

energiei electrice, practicate de E-Distribuție Muntenia S.A., Delgaz Grid SA, Societatea de 

Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A, Societatea de Distribuţie a Energiei 

Electrice Transilvania Sud S.A  conform Ord ANRE in vigoare; 

 Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, conform Ord ANRE in vigoare, privind 

aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă 

eficienţă, publicat în Monitorul Oficial nr. 826 din data de 23.12.2013; 

 Cota obligatorie estimata de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2019, conform Ord 

ANRE in vigoare; 

 Costul certificatelor verzi;  

 Acciza comercială, conform art. 342 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din data de 10.09.2015; 

 Taxa pe valoarea adăugată (TVA), conform art. 291 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din data de 10.09.2015, cu 

modificarile si competările ulterioare (OUG 41/2015, OUG 50/2015 si OUG 57/2015). 

 

 

 Documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice între 

consumatorul non-casnic şi TRANSENERGO COM S.A. 

 Acceptarea explicita a prezentei ofertei de către consumatorul non-casnic, prin transmiterea unei adrese 

de acceptare a acesteia conform modelului din Anexa nr. 2 la prezenta ofertă, semnată de către 

consumator, transmisă în atenţia TRANSENERGO COM S.A. (depunere sau transmitere prin poştă la 

sediul Furnizorului, prin email office@transenergo.ro sau prin fax 021.403.49.45); 

 Cererea de încheiere a contractului de furnizare de energie electrică, care conţine: denumirea 

solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de e-mail, numele reprezentanţilor legali, conform 

modelului detaliat în Anexa nr. 3 la prezenta ofertă- (depunere sau transmitere prin poştă la sediul 

Furnizorului, prin email office@transenergo.ro  sau prin fax 021.403.49.45); 

 Certificatul de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie - Oficiul Naţional al Registrului 

Comerţului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care clientul derulează 

plăţile; clientul final care conform legislaţiei nu deţine aceste documente prezintă documente de 

identificare conform legislaţiei aplicabile. Documentele se prezintă în original şi se depun în copie; 

 Actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul 

locului de consum. Documentele se prezintă în copie, din care se pot decupa parti nerelevante pentru 

serviciul de furnizare, însoţite de o declaraţie pe propria răspundere semnată de către reprezentantul 

legal al consumatorului care să ateste că documentele prezentate sunt conforme cu originalele. În 

situaţiile în care clientul final nu posedă un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter 

definitiv, furnizorul are dreptul de a solicita garantarea serviciului de furnizare de către respectivul client 

final, conform prevederilor legislative în vigoare şi de a incheia un contract de furnizare a energiei 

electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an cu posibilitatea de prelungire. În cazul în care 

consumatorul non-casnic are calitatea de chiriaş/concesionar sau altă calitate similară care atestă un 

drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat cu proprietarul, consumatorul 

non-casnic trebuie să prezinte TRANSENERGO COM S.A. şi acordul scris al proprietarului de drept 

pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte 

înscrisă în actul de deţinere a spaţiului. 

 Certificatul de racordare* sau avizul tehnic de racordare (ATR) – dacă operatorul de reţea (OR) nu a 

emis certificatul de racordare - se preia de la contractul de reţea. 

 Convenţia de exploatare*, în situaţiile în care OR consideră că este necesară - se preia de la contractul 

de reţea. 

* Certificatul de racordare şi convenţia de exploatare pot fi anexate contractului de furnizare după 

semnarea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării energiei electrice. 
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 Conditii privind intrarea în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice 

Intrarea în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice dintre TRANSENERGO COM S.A. şi 

consumator este supusă îndeplinirii următoarelor condiţii cumulative: 

 Notificarea de către consumator a actualului furnizor privind încetarea contractului de furnizare 

cu cel puţin 21 de zile înainte de încetarea acestuia, cu respectarea condiţiilor contractuale, 

conform prevederilor Art. 58 alin. 3 din Legea 123/2012 şi Art. 7 alin. (5), (6) şi (7) din Ordinul 

ANRE nr. 105/22.10.2014 privind Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică 

de către clientul final publicat în Monitorul Oficial al României nr. 781/27.10.2014 conform 

modelului din Anexa nr. 4 la prezenta ofertă. 

 Contractul de furnizare a energiei electrice este agreat, semnat, ştampliat şi comunicat atât de 

TRANSENERGO COM S.A., cât şi de consumator până cel târziu cu 10 zile înainte de începutul 

perioadei de furnizare. 

 

 Confidenţialitate 

Toate informaţiile, datele sau documentele transmise de o parte către cealaltă în legătură (directă sau 

indirectă) cu oferta şi cu executarea acesteia, indiferent de mijlocul utilizat, se vor trata de părţi drept 

strict confidenţiale. În plus, părţile se angajează să nu divulge nimic din conţinutul ofertei unei terţe pǎrţi 

şi nu vor utiliza informaţiile confidenţiale, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte 

pǎrţi. 

 

Avem încredere că oferta TRANSENERGO COM S.A.vine cu succes în întâmpinarea nevoilor 

Dumneavoastră şi vă asigurăm de sprijinul nostru pentru găsirea celor mai bune opţiuni pentru 

optimizarea costurilor de achiziţie ale utilităţilor companiei Dumneavoastră. 

Orice alte detalii veţi mai considera necesare, echipa TRANSENERGO COM S.A. vă stă la dispozitie 

prin dl. Valentin Popa –Director Tehnic, tel. 021.403.33.36, fax 021.403.49.45 sau e-mail 

office@transenergo.ro . 

  

Cu stima, 

 

ADMINISTRATOR SPECIAL 

RADA COMAN 

 

 

 

 

 

Intocmit, 

DIRECTOR TEHNIC 

VALENTIN POPA 
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Anexa 1  la oferta TRANSENERGO COM S.A.  ......................... pentru furnizarea energiei electrice  
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lei/MWh 

Zona de distributie si nivelul de tensiune xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxx 360.00 xxx xxx xxx xxx xxx xxxx 

 

IT =Inalta tensiune       MT =Medie tensiune           JT = Joasa tensiune                                                                                                                                                        

TL = Tarif pentru serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din reţea 

Ss  = Tariful pentru serviciul de sistem,  

Tarife pentru distribuţie energie electrica   

CV = Certificate Verzi (cota 0,425 CV/MWh, calculat la pret 134,3021  Lei/CV),  

Cogenerare =Contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta 

Acciza comercială, conform art. 342 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din data de 10.09.2015; 

Taxa pe valoarea adăugată (TVA), conform art. 291 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din data de 

10.09.2015, cu modificarile si competările ulterioare (OUG 41/2015, OUG 50/2015 si OUG 57/2015). 

*Pretul de vânzare (lei/MWh), inclusiv acciza comerciala, contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta, cota certificatelor verzi



 

  

 

TRANSENERGO COM SA 

CIF: RO16976082   REG. COMERTULUI: J40/19379/2004 
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT:  29.537.460 RON 
BANCA TRANSILVANIA  - RO28BTRLRONCRT00E1428605 ENERGY THROUGH US 

 

 

Pag. 6 

Oferta de 

furnizare a 

energiei 

electrice  

 

THE GRAND OFFICES - CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 2, SECTOR 5, BUCURESTI, COD 050726 
e-mail: office@transenergo.ro,   web: www.transenergo.ro 

Tel.: +4 021 403 42 02,  Fax: +4 021 403 49 45 

în insolvență, in insolvency, en procédure collective  
 

 

 

 

 

Anexa 2 la oferta TRANSENERGO COM S.A. nr.  ................ pentru furnizarea energiei 

electrice către consumatorul non-casnic 

 

Model de adresă privind acceptarea ofertei   

 

 

 

 

Către:  S.C. TRANSENERGO COM S.A. (in insolventa) 

În atenţia: Dnei. Rada Coman  - Administrator Special 

  Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 2,  

Bucureşti - sector 5 

Cod poştal 050726 

Fax:  021.403.49.45 

E-mail:  office@transenergo.ro  

 

 

S.C. __________, cu sediul în judeţ __________,  localitate __________, str. 

__________, telefon __________, fax __________, email __________, reprezentată legal prin 

__________, în calitate de __________, înscrisă în Registrul Comerţului la nr. __________, 

CUI __________, cont de virament bancar nr. __________, deschis la __________,  denumită 

consumator, având calitatea de cumpărător  

 prin prezenta accept în mod explicit oferta nr. ........... pentru locul / locurile  de consum  

__________  (se va insera adresa locului de consum), având codul POD __________  (se va 

insera codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de 

energie electrică). 

 

Nume loc de 

consum 

Adresa completa loc de 

consum 

Codul POD 

(cod unic de identificare a  punctului de 

masurare, inscris pe factura de energie 

electrica) 

   

   

 

 

 

Client final de energie electrică, 

 

S.C. __________, 

Prin __________, in calitate de __________ 

(semnatură şi ştampilă) 

 

Data: __________ 
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Anexa 3 la oferta TRANSENERGO COM S.A. nr.  ................ pentru furnizarea energiei 

electrice către consumatorul non-casnic  

 

Model de cerere de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice 

 

 

 

Către:  S.C. TRANSENERGO COM S.A. (in insolventa) 

În atenţia: Dnei. Rada Coman  - Administrator Special 

  Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 2,  

Bucureşti - sector 5 

Cod poştal 050726 

Fax:  021.403.49.45 

E-mail:  office@transenergo.ro  

 

                     

S.C. __________, cu sediul în judeţ __________,  localitate __________, str. 

__________, telefon __________, fax __________, email __________, reprezentată legal prin 

__________, în calitate de __________, înscrisă în Registrul Comerţului la nr. __________, 

CUI __________, cont de virament bancar nr. __________, deschis la __________,  denumită 

consumator, având calitatea de cumpărător  

 

solicit prin prezenta încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu societatea 

TRANSENERGO COM S.A. pentru locul/locurile de consum cu datele de identificare de mai 

jos: 

 

Nume loc de 

consum 

Adresa completa loc de 

consum 

Codul POD 

(cod unic de identificare a  punctului de 

masurare, inscris pe factura de energie 

electrica) 

   

   

    

 

Client final de energie electrică, 

 

S.C. __________, 

Prin __________, in calitate de __________ 

(semnatură şi ştampilă) 

 

Data: __________ 
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în insolvență, in insolvency, en procédure collective  

Anexa 4 la oferta TRANSENERGO COM S.A. nr.  .................. pentru furnizarea energiei electrice 

către consumatorul non-casnic  

 

     Model de notificare privind încetarea contractului de furnizare 

 

Către:  ____________ (denumirea furnizorului actual de energie electrică) 

  (adresa) 

Fax:  (.....) 

 

Spre ştiinţă:  ____________  (denumirea operatorului de reţea de energie electrică)  

Fax:  (.....) 

 

Către:  S.C. TRANSENERGO COM S.A. (in insolventa) 

(denumirea noului furnizor de energie electrică) 

În atenţia: Dnei. Rada Coman  - Administrator Special 

  Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 2,  

Bucureşti - sector 5 

Cod poştal 050726 

Fax:  021.403.49.45 

E-mail:   office@transenergo.ro   
 

                     

NOTIFICARE  

Privind încetarea Contractului de furnizare a energiei electrice  

nr. ____________ din data de _________ 
 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică 

de către clientul final, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 105/2014, 

 

Clientul final de energie electrica 

S.C. ___________________  S.A. (S.R.L.), cu sediul în ____________ , certificat de înregistrare 

la Camera de Comerţ şi Industrie - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ____________, cod fiscal 

____________, contul bancar de virament ____________, denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile 

____________ (clientul final care, conform legislaţiei, nu deţine aceste documente, prezintă documente de 

identificare conform legislaţiei aplicabile), str. ____________   nr. ____________ , tel____________, fax 

____________, cod IBAN ____________, reprezentat prin ____________, 

notifică prin prezenta încetarea Contractului de furnizare a energiei electrice nr. ____________ din data de  

____________, cu efect de la data de ____________, pentru locul de consum ____________, (adresa şi datele 

de identificare ale locului de consum),  în vederea schimbării furnizorului de energie electrică. 

Valoarea totală a soldului la data prezentei notificări, emise în baza Contractului de furnizare a 

energiei electrice nr.  ____________  din data ____________, este de ____________  lei. 

Indecşii contoarelor de decontare la data prezentei notificări sunt: 

- ____________, pentru contorul seria ____________, având codul unic al punctului de măsurare  

____________ 
- ____________, pentru contorul seria ____________, având codul unic al punctului de măsurare  

____________ 

 

Client final, 

____________ 

(nume societate) 

___________________________________________ 

 (semnatura reprezentant legal si stampila societatii) 

mailto:office@transenergo.ro

