
e-nerg1a OFERTA COMERCIALÀ ENERGIE ELECTRICÀ PENTRU CLIENTI CASNICI 
gas and power 

ENERGIE ELECTRICA - RP001D

Acest document contine oferta comercialà pentru furnizarea de energie electricà clienti/or casnici propusà de ENERGIA GAS & POWER 
S.R.L. cu sediul Tn Bucure?ti, Sectorul 1, ;;oseaua Bucure;;ti- Ploie;;ti, Nr.7A, Etaj 8, cali center 021 9334, fax: 0374096013, email: 

office.ro@e-nergiagp.com, avand Cod de Tnregistrare Fiscalà (C.I.F.) RO32662596, Tnregistratà la Oficiul Registrului Comertului cu 
numàrul J40/33/2018, cont de virament nr. RO30BTRLRONCRT0242447901 deschis la Banca Transilvania, deiinàtoare a Liceniei de 
furnizare a energiei electrice nr. 1708/29.10.2014, eliberatà de A.N.R.E. 

PRETUL 

1. Cumparatorul beneficiaza de un prer al energiei electrice egal cu 0,700 lei/KWh. 

La pretul energiei electrice se vor adauga toate tarifele reglementate de A.N.R.E. ?i toate taxele legale Tn vigoare. 
De asemenea, la pretul final facturat se adaugà tariful zilnic de rezervare Tn cuantum de O, 90 lei/zi si abonamentul lunar in valoare de 
6,00 lei/luna. 

Componenia preiului facturat este urmàtoarea: 

- preç energie electrica 1n cuantum de 0,700 lei/KWh

- tarif zilnic rezervare Tn cuantum de 0,90 lei/zi
- abonamentul lunar in valoare de 6,00 lei/luna
- contravaloare achizitie certificate verzi
- contribuiia pentru cogenerare de Tnaltà eficienià
- tarif serviciu transport
- tarif serviciu sistem
- tarif serviciu distribuiie 
- acciza 
- TVA Tn cuantum de 19% din valoarea facturii. 

Operator de retea Transport Distributie Cogenerare Certificate Verzi Acciza 

E-Distributie Banat 161.59 17,10 0.064066 4,90 

E-Distributie Muntenia 157.18 17,10 0.064066 4,90 

E-Distributie Dobrogea 198.14 17,10 0.064066 4,90 

DelgazGrid 192.05 17,10 0.064066 4,90 

SDEE Muntenia Nord 184.75 17,10 0.064066 4,90 

SDEE Transilvania Sud 178.78 17,10 0.064066 4,90 

Distributie EnergieOltenia 173.93 17,10 0.064066 4,90 

Transilvania Nord 206.35 17,10 0.064066 4,90 

2. Tarifele reglementate specificate, contravaloarea certificate/or verzi ;;i contributia pentru cogenerarea de Tnalta eficientà pot suferi 
modificàri Tn conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. Valoarea accizei ;;i valoarea TVA sunt stabilite Tn conformitate cu pevederile 
Codului fiscal. 
3. Tn cazul aparitiei unor acte normative prin care se modifica valoarea tarifelor reglementate, a accizei sau TVA asociate a limentàrii cu 
energie electricà sau prin care se instituie un nou tarif reglementat, o noua acciza sau taxa sau se abroga prevederile legale ce instituie
tarife reglementate, accizele sau TVA existente, modificàrile se aplicà Tn facturà de la data intràrii Tn vigoare a respectivei dispozitii legale,
cu notificarea clientului prin intermediul facturii si prin afisarea pe site-ul web al furnizorului, farà a fi necesara Tncheierea unui act
aditional la contract.
4. Pretul de furnizare poate fi modificat dacà intervin modificari aie pretului de achizitie a energiei electrice sau daca intrevin modificari 
care modifica conditiile de tranzactionare a energiei electrice existente la data prezentei, acestea fiind de natura sà duca la modificarea 
pretului. In cazul modificarilor unilaterale, furnizorul va transmite clientului o notificare cu privire la noi/e conditii economice, in
conformitate cu articolul 12 din Conditiile Generale. 

FACTURAREA �I PLATA 

1. Perioada de facturare va fi lunara si Furnizorul va emite factura pentru consumul lunar Tn prime/e 15 (cincisprezece) zile al e !unii
ce urmeaza dupà luna de contract. Facturile vor fi transmise Clientului, conform metodei aleasà de acesta Tn cadrul Contractului de
Furnizare.
2. Plàiile se vor efectua Tn Lei, pe baza facturilor emise de Furnizor, conform termenului scadent Tnscris pe facturà 
3. Plata facturilor se va face Tn termen de maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data emiterii de càtre Furnizor, data emiterii ;;i data 
scadentei fiind Tnscrise pe factura. Clientul poate efectua plata prin oricare dintre urmatoarele modalitatile: Ordin de plata sau folosind 
aplicatia Internet banking Tn contul Furnizorului, Mandat po?tal la oficiile Po?tei Romane, Automate de plata cu numerar sau card din 
ageniiile bàncilor partenere (PayPoint, Un-doi), on-line pe site-ul furnizorului www.e-nergiagp.com (prin intermediul aplicatiei EuPlatesc). 
4. La solicitarea expresà a Furnizorului, Clientul va trimite Furnizorului prin fax, e-mail sau prin orice alta metodà o copie a
documentului de platà.
5. Neplata facturii la termenul scadent va atrage dupa sine penalitàii calculate zilnic egale cu penalitàiile aplicate pentru plata cu
Tntarziere a sumelor datorate càtre bugetul de stat Tn vigoare. Penalitàtile Tncep sà curgà din ziua imediat urmàtoare datei scadente
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?i pana Tn ziua platii, inclusiv. De asemenea, Furnizorul este Tndreptatit sa Tntrerupa furnizarea energiei electrice conform procedurii 
din Conditiile Generale la Contract. 
6. Tn cazul Tn care o suma facturata de catre Furnizor este contestata integrai sau Tn parte de Client, se va aplica procedura din
Conditiile Generale la Contract.
7. Clientul este de acord ca Furnizorul va face imputatia platii asupra sumelor achitate de catre Client Tn urmatoarea ordine: penalitati
de Tntarziere ?i debit principal (factura lunara).
8. Tn cazul Tn care, conform prevederilor legale Tn vigoare, Furnizorul trebuie sa returneze Clientului o suma de bani, iar Clientul nu
opteaza pentru compensarea acestei sume cu facturile urmatoare, aceasta va fi returnata la banca ?i Tn contul IBAN indicat de
Client.
9. Tn cazul Tn care returnarea sumei respective nu poate fi realizata sau a e?uat din motive imputabile Clientului, aceasta va fi utilizata
pentru compensarea urmatoarelor facturi emise de Furnizor.

PERIOADA VALABILITATE OFERTÀ 
Prezenta oferta a fast intocmita la data de 01.12.2021 ?i poate fi acceptata pana la data de 31.12.2021. 

CONSUMUL LUNAR ESTIMAT 
Cantitatea lunara estimata de client se ia Tn calcul la emiterea facturilor de estimare. 
Tn lipsa cantitatilor lunare solicitate de client, la emiterea facturilor de estimare se iau Tn calcul cantitatile determinate Tn baza istoricului de 
consum comunicat de catre Operatorul de Distributie. 

Consum 
Estimat 

kWh/luna 

MODALITATEA DE ACCEPTARE A OFERTEI-TIP 
Acceptarea ofertei-tip se face prin semnarea prezentei oferte de catre client ?i transmiterea acesteia la adresa de e-mail: contact@e
nergiagp.com, prin semnarea ofertei on-line sau predarea catre agentul Furnizorului. 

DURATA, CONDITIILE DE REINNOIRE/PRELUNGIRE $1 DE INCETARE A CONTRACTULUI 

1. Prezentul contract se Tncheie pe perioada nedeterminata Tncepand de la data activarii furnizarii.
Contractul se 'ìncheie Tn termen de 5 zile de la data transmiterii de catre Client a documentelor prevazute 'ìn seqiunea "Documente necesare

pentru 7ncheierea Contractului" sub conditia ca acestea sa fie complete ?i lizibile ?i sa nu existe impedimente legale la Tncheierea
contractului. Tn cazul Tncheierii Contractului la distanta sau Tn afara spati i lor comerciale aie Furnizorului, Contractul se considera Tncheiat Tn
momentul Tn care Clientul prime?te de la Furnizor o confirmare de Tncheiere a Contractului, pe care Furnizorul o trimite Tn termen de 5 zile
de la transmiterea de catre Client a documentelor necesare pentru Tncheierea prezentului Contract, pe suport hartie (ìnmanata sau
transmisa prin curier/serviciu po?tal) sau prin e-mail, la ad resa indicata de Client Tn cererea de Tncheiere a Contractului.
2. Alimentarea cu energie electrica Tn temeiul Contractului se va realiza de la data Tncheierii Contractului Tnsa, nu mai devreme de (i) data
intrarii Tn vigoare a contractului de retea pentru locul de consum care face obiectul Contractului, 'ìn cazul unui loc de consum nou, sau (ii)
ziua urmatoare zilei Tn care Tnceteaza contractul de furnizare cu furnizorul anterior (ora 00:00), Tn cazul schimbarii de furnizor. Tn cazul
Tncheierii Contractului la distanta sau Tn afara spatiilor comerciale aie Furnizorului alimentarea cu energie electrica Tn temeiul Contractului
se va realiza 'ìncepand cu data expirarii termenului de retragere sau, la solicitarea expresa a Clientului, de la data Tncheierii Contractului
'ìnsa, Tn ambele cazuri, nu mai devreme de (i) data intrarii Tn vigoare a contractului de retea pentru locul de consum care face obiectul
Contractului, Tn cazul unui loc de consum nou, sau (ii) ziua urmatoare zilei Tn care Tnceteaza contractul de furnizare cu furnizorul anterior
(ora 00:00), Tn cazul schimbarii de furnizor.
3. Contractul poate fi denuntat Tn mod unilatera! de catre Client printr-o notificare prealabila transmisa Tn scris celeilalte parti, de cel putin
21 (douazeci?iuna) zile calendaristice.
4. Contractul 'ìnceteaza ca urmare a intervinirii unui caz de forta majora care produce efecte pe o perioada mai mare de 30 (treizeci) zile, Tn
conformitate cu Conditi ile Generale la Contractul de Furnizare a Energiei Electrice la Consumatori Casnici ("Condi!iile Generale"). 

5. Furnizorul are dreptul de a rezilia de drept Contractul, fara interventia instantei ?i alte formalitati, cu o notificare prealabila de 15
(cincisprezece) zile, daca Tn aceasta perioada Clientul nu a remediat cauzele care au stat la baza emiterii notificarii de reziliere, Tn
urmatoarele cazuri: (a) Tn caz de neplata de catre Client a facturilor emise conform contractului, cu respectarea masurilor succesive
a plica bile Tn caz de neplata; (b) Tncetarea dreptului de folosinta al Clientului asupra locului de consum sau (c) Tn alte situatii prevazute de
actele normative Tn vigoare. Tn cazul sustragerii de energie electrica de catre Client, constata prin hotarare judecatoreasca definitiva,
Contractul Tnceteaza de drept la data constatarii faptei prin hotarare judecatoreasca definitiva.
6. Contractul poate fi reziliat de catre Client, cu notificarea Furnizorului cu un preaviz de 15 (cincisprezece) zile, Tn conditia Tn care asupra
Furnizorului s-a declan?at procedura de suspendare sau retragere a licentei.
7. In cazul modificarilor unilaterale, furnizorul va transmite clientului o notificare cu privire la noile conditii economice, in conformitate cu 
articolul 12 din Conditiile Generale.

DREPTUL DE RETRAGERE 
Tn cazul Tncheierii Contractului la distanta sau Tn afara spati i lor comerciale aie Furnizorului, Clientul are dreptul sa se retraga din Contract Tn 
termen de 14 zile calendaristice de la data Tncheierii Contractului, fara a preciza motivele retragerii. Retragerea din Contract se va realiza cu 
respectarea prevederilor relevante din Conditiile Generale, care constituie parte integranta a Contractului. Tn vederea retragerii din 
Contract Clientul va informa Furnizorul cu privire la decizia de retragere din Contract printr-o declaratie neechivoca, de exemplu, o 




