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OFERTĂ-TIP DE FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ
TETAROM S.A.
Data întocmirii ofertei: 03.04.2020
Valabililitatea ofertei: până în data de 02.04.2021
A. Datele de identificare ale Furnizorului:
Adresă:
Str. Tăietura Turcului, nr.47, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj
Reg. Com:
J12/1683/12.12.2001
CUI:
RO 14343629
Licenţă furnizare GN:
1800 din 04.09.2013
Telefon:
0264/407.900
Fax:
0264/432.750
•

B. Zona distribuție şi Prețul contractual energiei electrice
Zona de distribuție al operatorului: TRANSILVANIA NORD S.A.

Preț
ofertă-tip
energie
electrică
(lei/MWh)
299.9

Tarife reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și de
TETEAROM SA (lei/MWh)
Transport

Distribuție
TRANSILVANIA NORD
S.A

Distribuție
TETAROM SA

TG

TL

MT

JT

MT

JT

1.3

16.67

45.54

104.6

12.9

60.72

Servicii Sistem

14.89

• Prețul evidențiat în prezenta ofertă nu conţine accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă
eficienţă, valoarea certificatelor verzi, precum și alte componente reglementate. Tarifele reglementate pentru
prestarea serviciului de distribuție sunt stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE) în funcţie de nivelul de tensiune în punctul de delimitare şi zona de distribuţie. Acestea,
precum si celelalte componente facturate - accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă,
valoarea certificatelor verzi, pot fi modificate pe parcursul derulării contractului ca urmare a modificării
legislaţiei aplicabile. Această prevedere se aplică şi pe perioada de valabilitate a ofertei, respectiv până la
intrarea în vigoare a contractului. Prețul de contract este stabilit în baza tarifelor reglementate de transport,
distribuție și servicii sistem în vigoare la data prezentei oferte. În cazul în care acestea se modifică pe parcursul
Perioadei de Livrare, prețul contractual va fi ajustat în mod corespunzător.
C. Obiectul ofertei
• Furnizarea de energie electrică la punctul/punctele de consum ale Clientului;
• Perioada de livrare: 1 (un) an de la data încheierii Contractului de Furnizare Energie Electrică cu
posibilitatea prelungirii acestuia, dacă se realizează acordul părților în acest sens.
• Denunțarea Contractului: se poate realiza de către Client cu o notificare prealabilă de minim 21 de zile, cu
condiția efectuării plății sumelor datorate conform facturilor emise de către Furnizor până la data denunțării.
Denunțarea unilaterală a Contractului de către Client implică clauze penalizatoare speciale de nepreluare a
Cantităților Contractate;
• Cantitatea totală contractată va fi cea comunicată de către Client;
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• Contractul de furnizare a energiei electrice va intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul acestuia, iar
alimentarea cu energie electrică de către OR a locului de consum respectiv va fi asigurată pentru perioada
coexistenței contractului de furnizare cu cel de rețea.
D. Condiții de livrare
• Prognoza de consum privind cantitățile de energie electrică contractate lunar pe perioada contractuală va
fi detaliată în Anexa la contractul de furnizare energie electrică;
• Livrarea de energie electrică se va efectua în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
• Energia electrică furnizată este măsurată în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei
electrice în vigoare.
• Procesul-verbal aferent consumului de energie electrica se va atașa lunar facturii de furnizare energie
electrică și se va putea descărca, de către client, de pe platforma: distributie.tetarom.ro, utilizând utilizând
User-ul si parola primite de la operatorul de rețea.
• Furnizarea energiei electrice la locul de consum se efectuează potrivit Avizului tehnic de racordare.
E. Garanții
• Furnizorul solicită Clientului constituirea unei garanții financiare reprezentând contravaloarea consumului
pe 3 luni, calculat la prețul stabilit în prezenta oferta-tip pentru categoria sa de consum.
F. Facturare și plată
• Facturile emise de către Furnizor vor fi achitate, de către Client, în termenul de scadență de 10 de zile de
la data emiterii facturii;
• Toate plățile care decurg din Contract vor fi efectuate de către Client prin virament bancar în contul
Furnizorului specificat în factură;
• Facturile vor fi transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire si/sau pe cale electronica,
pe mail, la alegerea Clientului.
•

G. Modalitatea de acceptare a ofertei
Oferta este considerată acceptată de către Client printr-o adresă de acceptare transmisă către Furnizor.

H. Documente necesare pentru încheierea Contractului
• cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere trebuie să se
precizeze opțiunea acestuia privind oferta aleasă;
• copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al
solicitantului;
• copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosinţă al solicitantului asupra
spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea şi pentru protecţia clientului
final, se pot şterge/anonimiza părţi nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice; în cazul în
care documentul atestă un drept de folosinţă temporară asupra acestui spaţiu printr-un act încheiat cu
proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea
contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor
al dreptului de folosinţă;
• certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul de racordare, şi
convenţia de exploatare, în situaţia în care OR consideră că este necesară.
Pentru informații suplimentare reprezentanții noștri vă stau la dispoziție.
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