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Licenta furnizare Energie Electrica Nr. 1771 / 01.04.2015           

 

 

Ofertă-tip a PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL 

pentru furnizarea energiei electrice către clienti finali casnici 

 

Data:          01.01.2021 

Furnizor:   PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL 

Adresa:      Voluntari, Ilfov, str. Stefan cel Mare nr.7A, camera 4 si 5, parter 

Subiect:     Oferta tip pentru furnizarea de catre PHOTOVOLTAIC GREEN 

                   PROJECT SRL a energiei electrice către clienti casnici în perioada 

                   01.01.2021 – 31.12.2021 

Perioada de valabilitate a ofertei:             01.01.2021 – 01.07.2021 

Perioada de livrare a energiei electrice:   01.01.2021 – 31.12.2021 

 

 

 

Stimata Client, 

 

Vă mulţumim pentru interesul aratat cu privire la potenţiala colaborare cu PHOTOVOLTAIC GREEN 

PROJECT S.R.L. (in reorganizare).  

Încrederea Dumneavoastră ne onorează şi vă asigurăm de sprijinul nostru pentru optimizarea costurilor de 

achiziţie ale locurilor dvs. de consum. 

 

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 active, valabil pentru intreaga perioada 01.01.2021-31.12.2021 este 

obtinut astfel: 

- Pret baza energie electrica activa (RON/kWh, Tg inclus) = Preţ fix 0,530 RON/kWh (JT*), 

garantat pe perioada derularii contractului de furnizare 

 

* JT= Joasă Tensiune (0,1 - 1 kV inclusiv) 

 

Durata contract 
 

Contractul de furnizare se incheie pe o perioada de [12] luni de la data intrarii in vigoare, cu posibilitatea 

prelungirii acestuia prin acordul parților. In cazul in care nicio parte nu isi notifica intentia de incetare a 

relatiei contractuale, durata se prelungeste automat pe termene succesice de [12 luni]. Data intrării în 

vigoare a contractului va fi stabilită și comunicată ulterior, in funcție de data la care va fi demarat procesul 

de schimbare a furnizorului.  

 

Contractul poate înceta la termen, poate fi denunțat printr-o notificare transmisă cu 21 de zile înainte de 

data dorită pentru încetarea contractului, sau poate fi reziliat în caz de neplată. 

 

 Conditii comerciale :  

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

ANRE ( transport – componentă de extracție și de introducere în rețea, serviciu sistem,  tarif 

cogenerare de inalta eficienta, 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. Tarifele 

reglementate specificate, contravaloarea certificatelor verzi și contribuția pentru cogenerarea de 

înaltă eficiență sunt stabilite de ANRE și pot suferi modificări în conformitate cu cadrul de  
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- reglementare aplicabil. Valoarea accizei pentru energie electrică, precum și valoarea TVA-ului, 

sunt stabilite prin prevederi ale Codului fiscal în vigoare. A se vedea detalii privind fiecare dintre 

aceste tarife mai jos. 

- Tariful oferit de PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL este de  monom şi asigură întreg 

consumul;     

- In pretul de furnizare al energiei electrice , dezechilibrele inregistrate de clientul final vor fi 

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

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

- PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL va consilia gratuit clientului final de energie electrică 

în procesul de schimbare a furnizorului şi pe parcursul derulării contractului de furnizare a energiei 

electrice; 

- PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL în calitate de furnizor va reprezenta clientul final 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 . 

 

 

 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 

- Ultima zi 

(calendaristica) a lunii 

de consum 

- 

Scadenţă  pentru 

100% din factura 

emisă 

- - Ziua 15 (calendaristic), 

cu o perioada de gratie 

de [15] zile 

Emitere factură decont 

final regularizare 

In termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a 

energiei electrice 

Emitere factura 

regularizare certificate 

verzi 

In conformitate cu termenele legale 

 

Factura emisă de PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL va fi simplă, clară şi explicită, fără costuri 

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

Factura va fi transmisa lunar de PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL catre clientul final pe 

posta/curier sau e-mail , in functie de optiunea clientului final stipulata in contract . 

 

 Intervalul de timp în care se emite factura, prevăzut în contract, poate fi modificat cu notificarea prealabilă 

a clientului final. 

 

 Modalitate de plată:  

 

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

la ghișeele unităților bancare sau in numerar. Se considera drept data de efectuare a platii data la care suma 

platita apare in extrasul de cont al furnizorului. Pentru efectuarea corectă a plății facturii de energie 

folosește codul locului de consum, precum și ID-ul facturii. 

 

Soldul de plată poate fi aflat ușor în orice moment prin contactarea noastră la numărul 0371.479.866. 
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 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 Ordinului 

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 

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 Ordinului ANRE in vigoare; 

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

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

eficienţă; 

• Cota obligatorie estimata de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2021, conform Ordinului 

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 clientul 

casnic şi PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL 

 

1. Acceptarea explicita a ofertei de către consumatorul casnic, prin transmiterea unei adrese de acceptare a 

acesteia conform modelului din Anexa nr. 2 la prezenta ofertă-tip, semnată de către consumator, transmisă 

în atenţia PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL (depunere sau transmitere prin poştă la sediul 

Furnizorului, prin email office@pgp-energy.ro  sau prin fax 0371.612.141); 

2. 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-tip (depunere sau transmitere prin poştă la sediul Furnizorului, 

prin email office@pgp-energy.ro  sau prin fax 0371.612.141);  

3. Declaraţia pe propria răspundere că în spaţiul respectiv se desfăşoară numai activităţi casnice, conform 

modelului din Anexa nr. 4 la prezenta ofertă-tip, semnată de către clientul final, transmisă în atenţia 

PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL (depunere sau transmitere prin poştă la sediul Furnizorului, 

prin email consumatori@pgp-energy.ro sau prin fax 0371.612.141);  

4. Copia actului de identitate a clientului final;  

Nota: In cazul in care cererea se transmite prin împuternicit: act de identitate solicitant, procură pentru 

persoana împuternicită notarială, act de identitate împuternicit. 

5. Copia actului de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face 

obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea şi pentru protecţia clientului final, se pot 

decupa părţi nerelevante pentru serviciul de furnizare, documentele fiind însoţite de o declaraţie pe propria 

răspundere semnată de către clientul final care să ateste că documentele prezentate sunt conforme cu 

originalele. În situaţiile în care clientul final nu deţine un astfel de document sau documentul respectiv nu 

are caracter definitiv, dar acesta declară în scris pe propria răspundere că foloseşte legal imobilul ce 

reprezintă locul de consum al energiei electrice, atâta timp cât locul de consum nu este revendicat de altă 

persoană, furnizorul poate încheia 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 clientul final 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, clientul final trebuie să prezinte PHOTOVOLTAIC GREEN 

mailto:office@pgp-energy.ro
mailto:office@pgp-energy.ro
mailto:consumatori@pgp-energy.ro
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PROJECT SRL 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.  

6. Transmiterea de către clientul final a datelor privind adresa locului de consum, denumirea furnizorului 

actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, 

valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, 

respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul, precum şi datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile 

de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice şi, după caz, alte documente 

prevăzute în reglementările în vigoare. 

7. Certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă operatorul de retea nu a emis certificatul de 

racordare, şi convenţia de exploatare, în situaţia în care operatorul de retea consideră că este necesară. 

Acestea pot fi anexate contractului de furnizare după încheierea acestuia, dar înainte de data începerii 

furnizării energiei electrice. 

 

    În cazul în care sunt necesare și alte documente față de cele menționate anterior, te vom informa 

corespunzător luând în considerare particularitățile actelor prezentate de tine. 

 

 Conditii privind intrarea în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice 

Intrarea în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice dintre PHOTOVOLTAIC GREEN 

PROJECT SRL şi clientul final este supusă îndeplinirii următoarelor condiţii cumulative: 

• Notificarea transmisa de către clientul final cu privire la imputernicirea noului furnizor sa 

intreprinda procesul pentru schimbarea furnizorului, cu respectarea Ordinului ANRE nr. 234/2019 

privind Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către 

clientul final, conform modelului din Anexa nr. 4 la prezenta ofertă. 

Nota: Contractul de furnizare a energiei electrice dintre PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL şi 

clientul final va produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual, dată care 

trebuie să coincidă cu cea a schimbării PRE sau a structurii PRE existente 

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

PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL, cât şi de clientul final până cel târziu cu 10 zile 

înainte de începutul perioadei de furnizare sau un alt termen agreat de comun acord cu clientul 

final. 

 

 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. 

 

 

Orice alte detalii veţi mai considera necesare, echipa PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL (in 

reorganizare) vă stă la dispozitie la telefon 0371.479.866, fax 0371.612.141sau e-mail office@pgp-

energy.ro, consumatori@pgp-energy.ro   

 

Cu stima, 

 

Nelu Coman 

Administrator Special 

 

mailto:office@pgp-energy.ro
mailto:office@pgp-energy.ro
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Anexa 1  la oferta PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL (in reorganizare) pentru furnizarea energiei electrice catre clienti finali casnici 

 

 

TL 

(Lei / 

kWh)

Ss

(Lei / 

kWh)

Tarif 

pentru 

distribuţie

 IT

(Lei / 

kWh)

Tarif 

pentru 

distribuţie

 MT

(Lei / 

kWh)

Tarif 

pentru 

distribuţie 

JT

(Lei / 

kWh)

Total tarife 

reglementate 

(ANRE)

(Lei / kWh) 

Pret de baza 

pentru 

furnizarea 

energiei 

electrice cu 

TG inclus 

(lei/kWh)

Contributie 

pentru 

cogenerare

(Lei / kWh)

Acciza

(Lei / 

kWh)

CV

(Lei / 

kWh) 

Pretul 

Total* 

(lei/kWh)

TVA

(19%)

Pretul 

Total* 

inclusiv 

TVA

lei/kWh

Societatea „E-Distribuţie 

Muntenia” - S.A. - IT

0.01922 0.01196 0.01041 0.00000 0.00000 0.0416 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.4880 0.0927 0.5807

Societatea „E-Distribuţie 

Muntenia” - S.A. - MT

0.01922 0.01196 0.01041 0.03455 0.00000 0.0761 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.5226 0.0993 0.6218

Societatea „E-Distribuţie 

Muntenia” - S.A. - JT

0.01922 0.01196 0.01041 0.03455 0.11222 0.1884 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.6348 0.1206 0.7554

Societatea „E-Distribuţie Banat” - 

S.A. - IT

0.01922 0.01196 0.01551 0.00000 0.00000 0.0467 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.4931 0.0937 0.5868

Societatea „E-Distribuţie Banat” - 

S.A. - MT

0.01922 0.01196 0.01551 0.03827 0.00000 0.0850 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.5314 0.1010 0.6323

Societatea „E-Distribuţie Banat” - 

S.A. - JT

0.01922 0.01196 0.01551 0.03827 0.10781 0.1928 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.6392 0.1214 0.7606
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TL 

(Lei / 

kWh)

Ss

(Lei / 

kWh)

Tarif 

pentru 

distribuţie

 IT

(Lei / 

kWh)

Tarif 

pentru 

distribuţie

 MT

(Lei / 

kWh)

Tarif 

pentru 

distribuţie 

JT

(Lei / 

kWh)

Total tarife 

reglementate 

(ANRE)

(Lei / kWh) 

Pret de baza 

pentru 

furnizarea 

energiei 

electrice cu 

TG inclus 

(lei/kWh)

Contributie 

pentru 

cogenerare

(Lei / kWh)

Acciza

(Lei / 

kWh)

CV

(Lei / 

kWh) 

Pretul 

Total* 

(lei/kWh)

TVA

(19%)

Pretul 

Total* 

inclusiv 

TVA

lei/kWh

Societatea „E-Distribuţie 

Dobrogea S.A. - IT

0.01922 0.01196 0.02017 0.00000 0.00000 0.0514 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.4978 0.0946 0.5923

Societatea „E-Distribuţie 

Dobrogea S.A. - MT

0.01922 0.01196 0.02017 0.05180 0.00000 0.1032 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.5496 0.1044 0.6540

Societatea „E-Distribuţie 

Dobrogea S.A. - JT

0.01922 0.01196 0.02017 0.05180 0.13517 0.2383 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.6847 0.1301 0.8148

Societatea „Distribuţie Energie 

Oltenia” - S.A. - IT

0.01922 0.01196 0.02727 0.00000 0.00000 0.0585 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.5049 0.0959 0.6008

Societatea „Distribuţie Energie 

Oltenia” - S.A. - MT

0.01922 0.01196 0.02727 0.05142 0.00000 0.1099 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.5563 0.1057 0.6620

Societatea „Distribuţie Energie 

Oltenia” - S.A. - JT

0.01922 0.01196 0.02727 0.05142 0.12766 0.2375 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.6839 0.1299 0.8139
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TL 

(Lei / 

kWh)

Ss

(Lei / 

kWh)

Tarif 

pentru 

distribuţie

 IT

(Lei / 

kWh)

Tarif 

pentru 

distribuţie

 MT

(Lei / 

kWh)

Tarif 

pentru 

distribuţie 

JT

(Lei / 

kWh)

Total tarife 

reglementate 

(ANRE)

(Lei / kWh) 

Pret de baza 

pentru 

furnizarea 

energiei 

electrice cu 

TG inclus 

(lei/kWh)

Contributie 

pentru 

cogenerare

(Lei / kWh)

Acciza

(Lei / 

kWh)

CV

(Lei / 

kWh) 

Pretul 

Total* 

(lei/kWh)

TVA

(19%)

Pretul 

Total* 

inclusiv 

TVA

lei/kWh

Societatea „Delgaz Grid S.A.” - 

IT

0.01922 0.01196 0.01990 0.00000 0.00000 0.0511 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.4975 0.0945 0.5920

Societatea „Delgaz Grid S.A.” - 

MT

0.01922 0.01196 0.01990 0.04251 0.00000 0.0936 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.5400 0.1026 0.6426

Societatea „Delgaz Grid S.A.” - 

JT

0.01922 0.01196 0.01990 0.04251 0.12964 0.2232 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.6696 0.1272 0.7969

Societatea „Societatea de 

Distribuţie a Energiei Electrice 

Muntenia Nord”- S.A. - IT

0.01922 0.01196 0.01872 0.00000 0.00000 0.0499 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.4963 0.0943 0.5906

Societatea „Societatea de 

Distribuţie a Energiei Electrice 

Muntenia Nord”- S.A. - MT

0.01922 0.01196 0.01872 0.03815 0.00000 0.0881 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.5345 0.1015 0.6360

Societatea „Societatea de 

Distribuţie a Energiei Electrice 

Muntenia Nord”- S.A. - JT

0.01922 0.01196 0.01872 0.03815 0.12788 0.2159 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.6623 0.1258 0.7882
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TL 

(Lei / 

kWh)

Ss

(Lei / 

kWh)

Tarif 

pentru 

distribuţie

 IT

(Lei / 

kWh)

Tarif 

pentru 

distribuţie

 MT

(Lei / 

kWh)

Tarif 

pentru 

distribuţie 

JT

(Lei / 

kWh)

Total tarife 

reglementate 

(ANRE)

(Lei / kWh) 

Pret de baza 

pentru 

furnizarea 

energiei 

electrice cu 

TG inclus 

(lei/kWh)

Contributie 

pentru 

cogenerare

(Lei / kWh)

Acciza

(Lei / 

kWh)

CV

(Lei / 

kWh) 

Pretul 

Total* 

(lei/kWh)

TVA

(19%)

Pretul 

Total* 

inclusiv 

TVA

lei/kWh

Societatea „Societatea de 

Distribuţie a Energiei Electrice 

Transilvania Nord”- S.A. - IT

0.01922 0.01196 0.01923 0.00000 0.00000 0.0504 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.4968 0.0944 0.5912

Societatea „Societatea de 

Distribuţie a Energiei Electrice 

Transilvania Nord”- S.A. - MT

0.01922 0.01196 0.01923 0.04712 0.00000 0.0975 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.5439 0.1033 0.6473

Societatea „Societatea de 

Distribuţie a Energiei Electrice 

Transilvania Nord”- S.A. - JT

0.01922 0.01196 0.01923 0.04712 0.10758 0.2051 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.6515 0.1238 0.7753

Societatea „Societatea de 

Distribuţie a Energiei Electrice 

Transilvania Sud”- S.A. - IT

0.01922 0.01196 0.02223 0.00000 0.00000 0.0534 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.4998 0.0950 0.5948

Societatea „Societatea de 

Distribuţie a Energiei Electrice 

Transilvania Sud”- S.A. - MT

0.01922 0.01196 0.02223 0.04524 0.00000 0.0987 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.5451 0.1036 0.6486

Societatea „Societatea de 

Distribuţie a Energiei Electrice 

Transilvania Sud”- S.A. - JT

0.01922 0.01196 0.02223 0.04524 0.11131 0.2100 0.3600 0.01712 0.00523 0.06407 0.6564 0.1247 0.7811
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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 0,4505 CV/MWh, calculat la pret 142,2107  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/kWh), inclusiv acciza comerciala, contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta, cota certificatelor verzi 

 

 

Atentie! Valorile de mai sus sunt calculate pentru 1 kWh/lună. Consumul  mediu al unui client final casnic este de 150KW/luna
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Anexa 2 la oferta PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL (in reorganizare) pentru furnizarea 

energiei electrice catre clienti finali casnici 

 

 

 

Model de adresă privind acceptarea ofertei 

 

 

 

Către:  PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL (in reorganizare) 

 Voluntari, Ilfov, Str. Stefan cel Mare nr. 7A, camera 4 si 5, parter. 

Fax: 0371.612.141 

E-mail: office@pgp-energy.ro 

 

               Subsemnatul, ………………….., identificat cu buletinul/cartea de identitate seria . . . . . nr. . . . . 

. . . . . ., eliberat/eliberată la data de . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . ., codul numeric personal . . . . . . . . . 

., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., 

et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul. . . . . . . . . . ., avand adresa de corespondenta in localitatea . . . . . . 

. . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., 

judeţul. . . . . . . . . . ., telefon………………….., fax ………………….., email ………………….., contul 

bancar de virament ……………., denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile ………….., 

reprezentat in nume personal. 

              Va comunic prin prezenta ca accept oferta nr.        /                 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, 

 

...................... 

(nume si prenume în clar) 

 

...................... 

(semnatura) 

Data 

 

............ 
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Anexa 3 la oferta PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL (in reorganizare) pentru furnizarea 

energiei electrice catre clienti finali casnici 

 

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

 

 

 

Către:  PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL (in reorganizare) 

În atenţia: dlui. Nelu COMAN – Administrator special 

  Voluntari, Ilfov, str. Stefan cel Mare nr. 7A, camera 4 si5, parter 

Fax:  0371.612.141 

 

                     

                Subsemnatul, ………………….., identificat cu buletinul/cartea de identitate seria . . . . . nr. . . . . 

. . . . . ., eliberat/eliberată la data de . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . ., codul numeric personal . . . . . . . . . ., 

domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . 

. . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul. . . . . . . . . . ., avand adresa de corespondenta in localitatea . . . . . . . . . 

., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul. 

. . . . . . . . . ., telefon………………….., fax ………………….., email ………………….., contul bancar de 

virament ……………., denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile ………….., reprezentat in 

nume personal, 

 

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

PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL pentru locul/locurile de consum cu datele de identificare de 

mai jos, pe o perioadă nedeterminată / determinată de [12] luni. 

 

Locuri de consum: 

 

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) 

Destinatie (locuință/anexă 

gospodarească/părți 

comune imobil – bloc/ 

garaj) 

    

    

    

* Daca aveti probleme cu identificarea locului de consum, va putem ajuta telefonic la nr de telefon .... . De 

asemenea, puteti sa ne anexati o factura recenta de energie electrica. 

 

Menționez că doresc să beneficiez de asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice în regim 

concurențial și optez pentru Pretul ............ conform ofertă de furnizare anexată. 

 

Tipul instalației electrice  nouă  preluată de la ____________________________________________ 

index contor: ________________________ la data ______________ serie contor: 

________________________, conform poză anexată. * pentru clientii cu bransament nou 
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Adresa de trimitere a facturilor:  aceeași cu adresa de domiciliu;  aceeași cu a locului de consum;  

diferită de cea a locului de consum/ de domiciliu: localitatea __________________________, sector/județ 

__________________________, cod poștal __________________, str. 

_______________________________ nr._____, bl.______, sc.______, et.___, ap______ .  

 

Cantitățile lunare estimate de energie electrică de facturat în baza convenției de consum, sunt: 

 

Luna   (kWh) Energie activă estimată 

Ianuarie  

Februarie  

Martie  

Aprilie  

Mai  

Iunie  

Iulie  

August  

Septembrie  

Octombrie  

Noiembrie  

Decembrie  

 

Anexez prezentei, urmatoarele documente: 

1. Actul de proprietate/ alt document care atestă dreptul de folosință asupra spațiului care 

face obiectul locului de consum - copie; 

2. Act de identitate - copie; 

3. ATR / CR , după caz;  / Nu este cazul 

4.__________________________ / Nu este cazul 

 

Declar pe propria raspundere, cunoscând prevederile art. 326 Cod penal, privind falsul în 

declarații, următoarele: 

 

1. Documentele anexate în copie sunt conforme cu originalele; 

2. În imobilul care face obiectul locului de consum se desfășoară numai activități 

casnice, iar energia electrică este utilizată numai pentru desfășurarea activităților 

casnice; 

 
Datele cu caracter personal conținute în prezentul formular vor fi utilizate de furnizorul de energie electrică în conformitate cu LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date. 

 

Client final de energie electrică, 

...................... 

(nume si prenume în clar) 

 

...................... 

(semnatura 

                                                                                       Data 
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     Anexa 4 la oferta PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL (in reorganizare) pentru 

furnizarea energiei electrice catre clienti finali casnici 

 

                        Model de declaratie pe propria raspundere ca in spatiul respectiv se desfasoara doar activitati 

casnice 

 

Către:  PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL (in reorganizare) 

În atenţia: dlui. Nelu COMAN – Administrator special 

  Voluntari, Ilfov, Str. Stefan cel Mare nr. 7A, camera 4 si 5, parter 

Fax:  0371.612.141 

E-mail:            office@pgp-energy.ro 

 

 

              Subsemnatul, ………………….., identificat cu buletinul/cartea de identitate seria . . . . . nr. . . . . . 

. . . . ., eliberat/eliberată la data de . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . ., codul numeric personal . . . . . . . . . ., 

domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. 

. . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul. . . . . . . . . . ., avand adresa de corespondenta in localitatea . . . . . . . . 

. ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., 

judeţul. . . . . . . . . . ., telefon………………….., fax ………………….., email ………………….., contul 

bancar de virament ……………., denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile ………….., 

reprezentat in nume personal declar prin prezenta ca in spatiul corespunzator locului/locurilor de consum 

cu datele de identificare de mai jos se desfăşoară numai activităţi casnice. 

 

Menționez că acest imobil nu se afla in litigiu, nu este revendicat de altă persoană și totodată îmi iau 

angajamentul ca în situația în care sunt modificate condițiile de fapt și nu voi mai deține folosința 

imobilului, voi anunța furnizorul și voi solicita rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice a 

cărui titular sunt, în caz contrar prezenta constituie angajament de plată cu privire la facturile emise în 

baza acestuia și rămase neachitate. 

 

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, 

 

...................... 

(nume si prenume în clar) 

 

...................... 

(semnatura) 

Data  
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Anexa 5 la oferta PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL (in reorganizare) pentru furnizarea 

energiei electrice catre clienti finali casnici 

 

                        Model de cerere privind schimbarea furnizorului 

 

Către:  PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL (in reorganizare) 

În atenţia: dlui. Nelu COMAN – Administrator special 

  Voluntari, Ilfov, str. Stefan cel Mare nr. 7A, camera 4 si 5, parter 

Fax:  0371.612.141 

E-mail:            office@pgp-energy.ro 

 

              In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Procedura privind schimbarea furnizorului de 

energie electrica de catre clientul final, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de 

Reglementare in Domeniul Energiei nr. 234/2019. 

 

             Subsemnatul. . . . . . . . ..., având cod client . . . . . . . . . ., act de identitate (B.I./C.I./pașaport) seria 

. . . . . . . . . .nr. . . . . . . . . . ., eliberat la data de . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . ., codul numeric personal . 

. . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . 

. . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., prin 

prezenta împuternicesc pe PHOTOVOLTAIC GREEN PROJECT SRL  

 

a) să inițieze, în numele și pe seama noastră, procesul de schimbare efectivă a furnizorului, pentru 

următoarele locuri de consum: 

Nr. Crt. POD/CLC Adresa  locului de 

consum 

Categoria de consum 

(casnic/noncasnic) 

1    

2    

...    

 

b) să notifice . . . . . . . . . . (denumirea furnizorului actual) cu privire la denunțarea unilaterală a 

Contractului de furnizare nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . . încheiat cu acesta.  

 

Modalitatea de transmitere a notificării de denunţare unilaterală a contractului: Posta 

electronica. 
 

Data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului este . . . . . . . . . . . 

 

Mențiuni privind contractul încheiat cu furnizorul actual: 

□ energie electrică 

 

1. Perioada de valabilitate a contractului: 

□ determinată: de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . . 

□ nedeterminată 

 

Menţiuni privind contractul încheiat cu furnizorul nou: 

 Energie electrică 

Perioada de valabilitate a contractului: 
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 determinată: de la ....................... până la ....................... 

 nedeterminată 

 

Client final/Reprezentant legal al clientului final, 

 

...................... 

(nume si prenume) 

 

...................... 

(semnatura) 

 

 
 


