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STANDARD NONCASNIC 
Oferta tip furnizare energie electrica pentru consumatori noncasnici 

valabila in perioada 01.07.2022-31.07.2022 

 

Oferta se adreseaza clientilor noncasnici cu un consum estimat mai mic de 

100.000kWh/an. 

 

COMPONENTELE PRETULUI ENERGIEI ELECTRICE       

           

Denumire componenta 
E-

Distributie 
Muntenia 

E-
Distributie 
Dobrogea 

E-
Distributie 

Banat 

DEER-SDEE 
Transilvania 

Sud 

DEER-SDEE 
Transilvania 

Nord 

DEER-
SDEE 

Muntenia 
Nord 

Distributie 
Energie 
Oltenia 

Delgaz 
Grid 

Pret energie 
electrica 

lei/kWh 
5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

Tarif transport 
introducere retea Tg 

lei/kWh 
0.00253 0.00253 0.00253 0.00253 0.00253 0.00253 0.00253 0.00253 

Tarif transport 
extragere retea Tl 

lei/kWh 
0.02557 0.02557 0.02557 0.02557 0.02557 0.02557 0.02557 0.02557 

Tarif seviciu sistem lei/kWh 0.00932 0.00932 0.00932 0.00932 0.00932 0.00932 0.00932 0.00932 

Tarif 
distributie 

IT lei/kWh 0.01256 0.02636 0.01790 0.02463 0.02377 0.02335 0.03336 0.02457 

MT lei/kWh 
0.04571 0.05971 0.05101 0.05452 0.05749 0.05670 0.06684 0.05410 

JT lei/kWh 0.14396 0.17328 0.14789 0.15884 0.14473 0.17526 0.17173 0.17663 

Contravaloare 
Certificate Verzi 

lei/kWh 
0.07254 0.07254 0.07254 0.07254 0.07254 0.07254 0.07254 0.07254 

Contributie 
Cogenerare de 
Inalta Eficienta 

lei/kWh 
0.01696 0.01696 0.01696 0.01696 0.01696 0.01696 0.01696 0.01696 

Acciza lei/kWh 0.00271 0.00271 0.00271 0.00271 0.00271 0.00271 0.00271 0.00271 

Tva % 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 19.0000 

Pret de 
furnizare  

IT lei/kWh 5.0500 5.0638 5.0553 5.0621 5.0612 5.0608 5.0708 5.0620 

MT lei/kWh 5.0957 5.1235 5.1063 5.1166 5.1187 5.1175 5.1376 5.1161 

JT lei/kWh 5.2397 5.2968 5.2542 5.2754 5.2634 5.2927 5.3094 5.2927 

 

Judetele apartinatoare operatorilor de retea: 
E-Distributie Muntenia: Bucuresti, Ilfov, Giurgiu; 
E-Distributie Dobrogea: Calarasi, Constanta, Ialomita, Tulcea; 
E-Distributie Banat: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis; 
DEER SDEE Transilvania Sud: Brasov, Alba, Sibiu, Mures, Harghita, Covasna; 
DEER SDEE Transilvania Nord: Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj, Bihor, Bistrita-Nasaud; 
DEER SDEE Muntenia Nord: Prahova, Buzau, Dambovita, Braila, Galati, Vrancea; 
Distributie Energie Oltenia: Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman, Valcea; 
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Delgaz Grid: Botosani, Suceava, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui 

 
Detalii privind oferta noastră: 

 Preţul de baza este fix pe întreaga durată a contractului (1 luna), indiferent de 
consumul realizat de client, costurile pentru dezechilibre fiind suportate de către 
Transformer Energy Supply; 

 Preţul final de pe factură este pretul de furnizare din tabelul de mai sus si 
include tarifele 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 tarifele de servicii sistem, 
extragere din RET, tariful de introducere in RET . Taxele Radio/TV nu se facturează 
de către Transformer Energy Supply; 

 Se vor emite doua facturi dupa cum urmeaza: Pana in data de 5 ale lunii, 
Furnizorul va emite o factura pentru 100% din cantitatea de energie electrica activa 
estimata a fi consumata in urmatoarea luna de consum, la pretul de contract si taxele 
aferente. Plata facturii se va face cu OP avans cu cel putin 5 zile inaintea primei zile ale 
lunii de consum. Daca plata intarzie dupa data scadentei, atunci se vor percepe penalitati. 
In primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare lunii de consum, Furnizorul va emite o 
factura de regularizare a cantitatii de energie electrica furnizata in luna de consum la 
pretul de contract si taxele aferente. Plata facturii de regularizare se va face cu OP in cel 
mult 10 zile de la data emiterii facturii. Daca plata intarzie dupa data scadentei, atunci se 
vor percepe penalitati. 

 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 si 
prin posta/curierat rapid; 

 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; 
 Durata contractului de furnizare este de 1 luna de la data semnarii, cu 

posibilitatea de reinnoire/prelungire cu acordul partilor; 
 Contractul poate sa fie denuntat unilateral cu respectarea conditiilor/clauzelor 

contractuale, inclusiv in situatia in care nu accepta noile conditii contractuale/clauze 
sau modificari ale pretului de furnizare notificate de client. In termen de cel mult 21 de 
zile de la data solicitarii, clientul isi va schimba efectiv furnizorul , conform procedurii 
specifice aprobate de ANRE. 

 In cazul in care potentialul client accepta prezenta oferta, trebuie sa contacteze 
furnizorul telefonic -la numarul 0268/408824, sau prin email la adresa: 
relatiiclienti@tesenergie.ro si sa isi exprime dorinta de a deveni clientul societatii 
noastre. 

 Pentru incheierea contractului de furnizare energie electrica sunt necesare 
urmatoarele documente: cerere de incheiere a contractului in care solicitantul sa 
specifice optiunea lui fata de oferta aleasa; copie dupa CUI; declaratie pe propria 
raspundere a solicitantului cu privire la detinerea unui drept locativ cu precizarea lui 
(proprietar, mostenitor, sot, beneficiar de renta viagera, etc); cu privire la faptul ca nu 
exista litigii locative asupra spatiului pentru care se solicita incheierea contractului, iar 
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in cazul in care se dovedeste contrariu, exprimarea acordului pentru rezilierea 
contractului. 

  In cazul in care este vorba de schimbarea furnizorului, clientul poate sa 
transmita noului furnizor, indexul autocitit, conform legislatiei in vigoare. Furnizorul 
are obligatia de a transmite indexul autocitit cate Operatorul de Retea(OR), care va 
tine cont de acesta in procesul de schimbare a furnizorului; 

 Documentele prezentate la punctul anterior precum si semnarea contractului de 
furnizare a energiei electrice se poate realiza si prin mijloace electronice cu 
respectarea legislatiei in vigoare. 

 Nu exista comisioane privind incetarea contractului de furnizare a energiei 
electrice; 
 

Principalele conditii contractuale:  
1. Obiectul contractului il reprezinta furnizarea energiei electrice si reglementarea 

raporturilor dintre Furnizor si Client privind conditiile de consum, facturare si plata a 
energiei electrice la locul/locurile de consum din Anexa nr. 5 – Lista locurilor de consum 
care fac obiectul contractului, cu respectarea conditiilor stabilite prin avizele tehnice de 
racordare / certificatele de racordare si conventiile de exploatare anexate contractului 
(Anexele nr. 6 si nr. 7). 

2. Cantitatea de energie electrica ce va fi cumparata de catre consumator de la furnizor in 
fiecare luna contractuala este stabilita la inceputul contractului, prin semnarea Anexei nr. 
4 - Conventia de consum. 

3. Facturarea si modalitatile de plata se negociaza la semnarea contractului. 
4. (1) Facturile emise de Furnizor in baza contractului vor fi achitate de Client in termenul de 

scadenta, data emiterii facturii si data scadentei fiind inscrise pe factura.  
(2) Daca plata intarzie pana la expirarea termenului de gratie dupa data scadentei, 

Furnizorul nu aplica penalitati. Daca plata intarzie dupa termenul de gratie mentionat 
mai sus, atunci Furnizorul va percepe penalitati conform Conditiilor generale de 
furnizare din Anexa nr. 1. 

5. Sumele rezultate in urma derularii contractului, care sunt datorate Clientului de catre 
Furnizor la incetarea contractului sau in orice alte situatii prevazute in contract, vor fi 
returnate Clientului in termenul de scadenta prevazut la punctul 4 alin.(1) , beneficiind de 
acelasi termen de gratie cu cel prevazut la punctul 4 alin. (2). 

6. (1) Periodicitatea de citire (intervalul de timp dintre doua citiri consecutive) a indexului 
contorului in vederea facturarii pe baza consumului de energie electrica masurat este cea 
prevazuta de operatorul de retea. 
(2) Intervalul de timp pentru comunicarea/preluarea indexului autocitit: nu este cazul, 
conform Conditiilor generale de furnizare din Anexa nr. 1, alin. (3). 
(3) Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de catre reprezentantul 
operatorului de retea este de o luna, daca contorul este prevazut cu posibilitatea de 
transmitere la distanta a indecsilor, respectiv de sase luni, in caz contrar. 

7. Pentru perioada de facturare in care nu se citeste indexul contorului, facturarea se face: 
- pe baza unui consum estimat de catre operatorul de retea, conform prevederilor 

reglementarilor in vigoare; 
- pe baza cantitatilor corespunzatoare de energie electrica din Anexa nr. 3 – Conventia 

de consum anexata contractului, daca aceasta a fost incheiata. 
8. (1) Niciuna din parti nu poate cesiona partial sau in totalitate drepturile si obligatiile 

decurgand din acest contract fara obtinerea prealabila a acordului scris al celeilalte parti. 
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Exceptie de la prezentul articol este faptul ca incasarile obtinute de catre Furnizor pot fi 
cesionate in parte sau total in favoarea unei banci. 
(2) Acordul Clientului pentru cesionarea contractului in conditiile prevazute la alin.(1) se 
considera dat implicit, la semnarea contractului 

9. (1) Prin semnarea contractului, partile accepta ca in toate raporturile contractuale sa 
respecte: 
a) Conditiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clientii finali ai Transformer 

Energy Supply – Anexa nr. 1; 
b) Conditiile generale pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice – 

Anexa nr. 2, aprobate prin ordin al presedintelui ANRE. 

Documente ce completeaza prevederile contractului. Acestea sunt publicate pe site-ul 
www.tesenergie.ro. si, la solicitarea Clientului, se pun in mod gratuit la dispozitia 
acestuia, prin unul dintre urmatoarele mijloace, dar fara a se limita la acestea: fax, e-mail, 
direct sau prin posta pe suport hartie. 
(2) Furnizorul se obliga sa informeze Clientul asupra oricaror modificari si/sau completari 
ale documentelor prevazute la alin.(1), dispuse de ANRE sau actualizate de Furnizor, prin 
afisarea pe site-ul propriu si prin punerea la dispozitia Clientului, la solicitare, a formei 
actualizate a acestora. 

10. In afara Anexelor nr. 1 si nr. 2 mentionate mai sus, contractul se completeaza cu 
urmatoarele anexe: 
- Anexa nr. 3 – Pretul de contract; 
- Anexa nr. 4 – Conventia de consum cu cantitatile lunare de energie electrica 

comandate pentru locurile de consum; 
- Anexa nr. 5 – Lista locurilor de consum care fac obiectul contractului; 
- Anexa nr. 6 – Avize tehnice de racordare/Certificate de racordare pentru fiecare loc de 

consum; 
- Anexa nr. 7 – Conventii de exploatare – daca este cazul; 

corespunzatoare locurilor de consum care fac obiectul contractului, precum si orice alte anexe 
agreate de parti care nu contravin prevederilor reglementarilor in vigoare, care fac parte 
integranta din contract. 
              Atunci cand este cazul, Clientul constituie garantii financiare in situatiile si conditiile         
prevazute in Anexa nr. 1 – Conditii generale pentru furnizarea energiei electrice la clientii 
finali ai Transformer Energy Supply. 

 


