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Oferta tip furnizare energie electrica pentru consumatori persoane juridice cu un 

consum annual mai mic de 100 MWh, valabila incepand cu data de 01.01.2017 

 

Produs Pret energie (fara TVA) Pret energie (cu TVA) 

Produs monom simplu 0,210 (lei/kWh) 0,250 (lei/kWh) 

Produs binom  

*tarife differentiate pe 2 

zone orare, zi/noapte 

Zi (07:00 – 22:00): 0,255 

lei/kWh 

0,303 (lei/kWh) 

Noapte (22:00-07:00; sambata, 

duminica): 0,170 lei/kWh 

0,202 (lei/kWh) 

 

 

 
Detalii privind oferta noastră: 

 Preţul este fix pe întreaga durată a contractului, indiferent de consumul realizat de 

consumator, costurile pentru dezechilibre fiind suportate de către Transformer Energy Supply 

 în preţurile de mai sus nu sunt incluse: contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, 

certificate verzi şi accize 

 Preţul final de pe factură va include taxele de distribuţie percepute de către operatorul 

zonal de distribuţie în raza căruia se află locul de consum aplicabile în funcţie de nivelul de 

tensiune, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la care se adaugă taxele de servicii sistem, 

introducere şi extragere din RET, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, certificate 

verzi şi accize. Taxele Radio/TV nu se facturează de către Transformer Energy Supply 

 Termenul de plată a facturii este de 30 de zile de la data emiterii facturii 

 Modalităţile de plata sunt: prin virament in contul bancar precizat in contract, respectiv 

prin numerar la casieria de la sediul social al furnizorului 

 Factura se trimite în cel mult o zi de la data emiterii prin poşta electronică 

 Asigurăm consumatorilor noştri consultanţă tehnică şi privind reglementările în relaţia 

cu operatorul zonal de distribuţie 

 Transmitem prin email pe întreaga perioadă contractuală informări cu privire la 

întreruperile programate şi modificările legislative relevante pentru consumatori. 

 Garantăm profesionalism, flexibilitate si transparenţă 

 


