
 

 

 

 

A. Date generale companie 

Denumire:  

  
Domeniu de activitate  

  
Adresă loc de consum:  

 Posibilitatea obţinerii de IBD*-uri de la 
distribuţie/vechiul furnizor 

DA  NU  

  
Nume persoană contact:  

  
Numă telefon:  

  
Adresă e-mail:  

 

B. Detalii consum energie electrică 

Există sistem de telecitire? DA  NU  

 
Nivel de tensiune: IT  MT  JT  

 

Zona de distribuţie: 

CEZ Oltenia 

Electrica Muntenia Nord 

Electrica Transilvania Nord  

Electrica Transilvania Sud 

Enel Banat 

Enel Dobrogea 

Enel Muntenia 

E.ON 

Alt distribuitor:  

  
Furnizorul actual:  
 
Putere medie instalată (MW):  

 
Consum de zi  
(în intervalul 07.00 - 23.00): 

de la ora 

(hh:mm) 
 până la ora 

(hh:mm) 
 

 
Consum de noapte  
(în intervalul 23.00 - 07.00): 

de la ora 
(hh:mm) 

 până la ora 
(hh:mm) 

 

 
Număr de zile lucrătoare dintr-o 
săptămână: 

 

  

Data completării (ZZ/LL/AAAA):  

 

  

 

 

 

 

*  IBD - Interval bază de decontare. O perioadă de timp de o oră cu începere din prima secundă a orei 

oficiale a României până la sfârşitul acesteia     

  

 

 

Formularul se completează pentru fiecare loc de consum şi se transmite la adresa: electricitate@gdfsuez.ro 

 

   

 

 

 

 

   

  

   

electricitate@ro.engie.com



 

Număr de schimburi:  

 
Pondere consum de energie pe fiecare 
schimb într-o zi obişnuită de lucru (%): 

Schimb 1 Schimb 2 Schimb 3 

   
 
Program de lucru pentru fiecare schimb de la  la  de la  la  d

e
 
l
a 

 la  

 
Aveţi în plan o creştere/reducere a 

consumului de energie în perioada 
următoare? 

DA  NU  

Dacă da, cu cât? (%)  
 
Consumul dumneavoastră este 
influenţat şi de alţi factori?  
(comenzi, sezonalitate etc.) 

DA  NU 
 

Dacă da, precizaţi:  
 
Consum anual estimat (MWh/an):   
  
Consum lunar realizat în  

ultimul an 
 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 

MWh             

 
Consum lunar prognozat pentru 
următorul an 

 Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 

MWh             

 Comentarii: 
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