
Ne pasă 
de clienții noștri
Credem că e în mâinile noastre decizia prin care ne 
putem facem viața mai bună. Pentru asta, am construit 
o companie care să permită tuturor românilor un acces 
transparent la serviciile de furnizare energie electrică.
Vrem să ajutăm companiile să scape de birocrația 
inutilă, de modurile învechite și greoaie de a monitoriza 
și raporta consumul de energie și să îi ajutăm să 
plătească prețuri competitive pentru aceasta. 

Garanția Restart Energy

FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ

CEA MAI PLĂCUTĂ EXPERIENȚĂ  DE FURNIZARE

ZERO BIROCRAȚIE și 100% SUPORT PENTRU CLIENȚI

peste
500

EXPERIENȚĂ 

milioane KWh livrați

7 ani

❖ Prezenta ofertă nu este adresată clienților Prosumatori .  Aceștia se pot adresa societății noastre pentru o 
ofertă personalizată.



• Contractul de furnizare se încheie pe o perioadă de 3 luni
de la data intrării în vigoare. 

• Încetarea contractului de furnizare se face prin denunțare
unilaterală cu transmiterea unei notificări de reziliere în
acest sens, conform prevederilor legale în vigoare.

• Factura de avans se emite cu 15 zile înainte de data 
intrarii in vigoare a contractului de furnizare, având
termen de plată de 5 zile calendaristice de la data 
emiterii. 

• Factura de regularizare se va emite în primele 15 zile ale 
lunii următoare celei de consum având termen de plată de 
15 zile calendaristice de la data emiterii. 

• Plata facturii se face prin numeroase modalități online și
offline puse la dispoziția consumatorului. 

• Oferta de furnizare presupune transmiterea facturii
exclusiv electronic. 

• Documentele necesare pentru încheierea contractului de 
furnizare sunt: copie Certificat de Înregistrare Fiscală sau
CUI,  copia CI a reprezentantului legal, factură recentă
completă.

• Pentru încheierea contractului de furnizare energie
electrică, furnizorul poate solicita constituirea unor
garanții, în funcție de analiza internă a gradului de risc.

• Acceptarea prezentei oferte acordă furnizorului dreptul
de a accesa baza de date a Operatorului de Rețea în
privința stabilirii convenției de consum.

• Oferta este valabilă pana la data de 25.05.2023

• Termenul de semnare a contractului de furnizare este
de maxim 5 zile calendaristice de la data expirarii
ofertei. 

• Perioada de aplicare a ofertei: până la notificarea de către
furnizor asupra modificării condițiilor sau prețului, dacă
va fi cazul, în caz contrar, prețul se va aplica pe 
perioada contractuală

Ofertă furnizare energie electrică dedicată clienților finali noncasnici care schimbă furnizorul de energie

✔ Furnizorul cu cea mai eficientă comunicare la distanță

✔ Factura 100% electronică

✔ Acces în contul de client MyRestart pentru: descărcare
facturi, vizualizare grafic de consum, plată facturi, 
transmitere index, consultare sold, transmitere solicitări, 
multe alte beneficii online

✔ Încheierea, semnarea și gestionarea contractelor la 
distanță, fără deplasare și fără bătaie de cap

✔ Detalierea costurilor într-o factură ușor de înțeles

✔ Numeroase modalități de plată disponibile pe canalele
online și offline (ordin de plata sau transfer în contul
furnizorului, prin Direct debit, Internet Banking, Aplicație
Mobilă, Bitcoin, prin intermediul ghișeelor Poșta Română
precum și prin punctele de încasare PayPoint, PayZone, 
UnDoi, etc.)

✔ Suport rapid în relația cu operatorul de rețea

✔ Fără grija și obligația realizării prognozelor orare de 
consum

✔ Asumarea dezechilibrelor de consum de                       
către Restart Energy

✔ Asistență dedicate cu program 24/7 cu                               
un reprezentant Restart Energy

✔ Acces 24/7 la datele de consum

✔ Nu se percep taxe suplimentare pentru
subconsum/supraconsum

www.restartenergy.ro | 0800 410 040 | client@restartenergy.ro

RESTART ENERGY ONE SA ; CUI RO34583200 ; J35/1297/2015

Sediu social Timisoara, str.Gheorghe Doja, nr.11, etaj 2, birou OG-01, Timis

e-Business

Detalii ofertă Avantaje

Preț final facturat
1300 RON/MWh

• Plată în avans pentru echivalentul a 3 luni de consum

taxe incluse, 
TVA inclus

Dată emitere ofertă: 19.05.2023

❖ Prezenta ofertă nu este adresată clienților Prosumatori .  Aceștia se pot adresa societății noastre
pentru o ofertă personalizată.

e-Business



e-Business

Prețul de furnizare este compus din prețul energiei electrice active la care se adaugă tarifele
reglementate de distribuție si transport (tarif introducere in rețea, tarif extractive din retea, tarif sistem). 
Prețul total este compus din prețul de furnizare la care se adaugă costul estimat al certificatelor verzi, 
costul pentru suportul producției energetice în cogenerare si costul cu acciza, stabilite periodic în
conformitate cu legislația în vigoare. La care se adaugă TVA în valoare de 19%. Valorile din tabel sunt 
exprimate în lei/MWh.

Prețul final facturat al energiei electrice va respecta prevederile OUG nr. 27/2022, cu modificările și
completările ulterioare.

Județele aparținătoare operatorilor de distribuție:

e-Distribuție Banat: Caras-Severin, Timiș, Hunedoara, Arad
e-Distribuție Muntenia: Ilfov, București, Giurgiu
e-Distribuție Dobrogea: Călărași, Ialomița, Tulcea, Constanța
Delgaz Grid: Botoșani, Suceava, Neamț, Vaslui, Iași, Bacău
SDEE Transilvania Sud: Mureș, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita
SDEE Transilvania Nord: Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj, Bihor
SDEE Muntenia Nord: Vrancea, Galați, Brăila, Prahova, Dâmbovița, Buzău
Distribuție Energie Oltenia: Dolj, Argeș, Olt, Teleorman, Mehedinți, Gorj

În vederea lămuririi diverselor aspecte ale ofertei precum și pentru încheierea contractului de furnizare
vă rugăm să ne contactați la una din datele de contact:

Tel Verde 0800 410 040                                                                                                                 
clienti@restartenergy.ro

❖ Prezenta ofertă nu este adresată clienților Prosumatori .  Aceștia se pot adresa societății noastre
pentru o ofertă personalizată.

Prețul total este specific consumatorilor racordați la Joasă Tensiune, conform certificatului de racordare.

Operator de 

rețea

Preț energie electrica

activă

Tarif introducere

în retea (Tg)

Tarif extractie din 

rețea(Tl)
Tarif de sistem

Distribuție Joasă

Tensiune
Cogenerare Certificate Verzi Acciză

Preț total de 

furnizare fără

TVA

Preț total de 

furnizare cu TVA

E-Distributie 

Banat 743.75 4.04 27.44 7.73 234.76 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

E-Distributie 

Muntenia 735.42 4.04 27.44 7.73 243.10 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

E-Distributie 

Dobrogea 699.17 4.04 27.44 7.73 279.35 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

Delgaz Grid 673.12 4.04 27.44 7.73 305.40 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

SDEE Muntenia 

Nord 647.89 4.04 27.44 7.73 330.63 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

SDEE 

Transilvania Sud 715.75 4.04 27.44 7.73 262.77 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

SDEE 

Transilvania Nord 695.81 4.04 27.44 7.73 282.71 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

Distributie Energie 

Oltenia 640.28 4.04 27.44 7.73 338.24 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

Preț final facturat
1300 RON/MWh

• Plată în avans pentru echivalentul a 3 luni de consum

taxe incluse, TVA 
inclus

e-Business



e-Business

Prețul de furnizare este compus din prețul energiei electrice active la care se adaugă tarifele
reglementate de distribuție si transport (tarif introducere in rețea, tarif extractive din retea, tarif sistem). 
Prețul total este compus din prețul de furnizare la care se adaugă costul estimat al certificatelor verzi, 
costul pentru suportul producției energetice în cogenerare si costul cu acciza, stabilite periodic în
conformitate cu legislația în vigoare. La care se adaugă TVA în valoare de 19%. Valorile din tabel sunt 
exprimate în lei/MWh.

Prețul final facturat al energiei electrice va respecta prevederile OUG nr. 27/2022, cu modificările și
completările ulterioare.

Județele aparținătoare operatorilor de distribuție:

e-Distribuție Banat: Caras-Severin, Timiș, Hunedoara, Arad
e-Distribuție Muntenia: Ilfov, București, Giurgiu
e-Distribuție Dobrogea: Călărași, Ialomița, Tulcea, Constanța
Delgaz Grid: Botoșani, Suceava, Neamț, Vaslui, Iași, Bacău
SDEE Transilvania Sud: Mureș, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita
SDEE Transilvania Nord: Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Sălaj, Bihor
SDEE Muntenia Nord: Vrancea, Galați, Brăila, Prahova, Dâmbovița, Buzău
Distribuție Energie Oltenia: Dolj, Argeș, Olt, Teleorman, Mehedinți, Gorj

În vederea lămuririi diverselor aspecte ale ofertei precum și pentru încheierea contractului de furnizare vă
rugăm să ne contactați la una din datele de contact:

Tel Verde 0800 410 040 
clienti@restartenergy.ro

❖ Prezenta ofertă nu este adresată clienților Prosumatori .  Aceștia se pot adresa societății noastre pentru
o ofertă personalizată.

Prețul total este specific consumatorilor racordați la Medie Tensiune, conform certificatului de racordare.

Operator de 

rețea

Preț energie electrica

activă

Tarif 

introducere în 

retea (Tg)

Tarif extractie

din rețea(Tl)
Tarif de sistem

Distribuție Medie

Tensiune
Cogenerare Certificate Verzi Acciză

Preț total de 

furnizare fără

TVA

Preț total de 

furnizare cu

TVA

E-Distributie 

Banat 905.44 4.04 27.44 7.73 73.08 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

E-Distributie 

Muntenia 907.63 4.04 27.44 7.73 70.89 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

E-Distributie 

Dobrogea 885.35 4.04 27.44 7.73 93.17 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

Delgaz Grid 883.19 4.04 27,44 7.73 95.33 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

SDEE Muntenia 

Nord 877.85 4.04 27.44 7.73 100.67 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

SDEE 

Transilvania Sud 887.72 4.04 27.44 7.73 90.80 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

SDEE 

Transilvania Nord 878.05 4.04 27.44 7.73 100.47 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

Distributie 

Energie Oltenia 851.76 4.04 27.44 7.73 126.76 0 71.6805913 3.03 1092.44 1300

e-Business

Preț final facturat
1300 RON/MWh

• Plată în avans pentru echivalentul a 3 luni de consum

taxe incluse, 
TVA inclus



e-Business

Preț final facturat:

a)maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa 
de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA 
inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru următoarele categorii de 
consumatori:

•(i)întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării 
şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în 
continuare IMM-uri;

•(ii)operatorii/operatorii regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile 
de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2)lit. a), b), b1), c) şi h) din Legea nr.51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., 
precum şi aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea 
MinisteruluiTransporturilor şi Infrastructurii;

•(iii)operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10,precum şi cei din 
domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;

•(iv)autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean,municipal sau local, regiile 
autonome şi toate entităţile publice şi private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt 
înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor,oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, 
după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale;

•(v)institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de OrdonanţaGuvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

b)maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite 
conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii 
sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Plafonarea menţionată se aplică şi pentru situaţiile în care una dintre entităţile menţionate anterior este 
beneficiarul final al consumului de energie electrică şi/sau pentru toate clădirile care au fost construite şi 
autorizate cu destinaţia de spitale.
c)maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru 
instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d ), precum şi pentru cele aparţinând cultelor 
recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al 
cultelor, republicată; diferenţa de consum lunarde energie electrică se facturează la preţul de maximum 
1,3 lei/kWh, cu TVA inclus;

d)maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-c).

În vederea lămuririi diverselor aspecte ale ofertei precum și pentru încheierea contractului de furnizare vă
rugăm să ne contactați la una din datele de contact:

Tel Verde 0800 410 040                                                                                                                 
clienti@restartenergy.ro

❖ Prezenta ofertă nu este adresată clienților Prosumatori .  Aceștia se pot adresa societății noastre pentru
o ofertă personalizată.

e-Business

Preț final facturat
1300 RON/MWh

• Plată în avans pentru echivalentul a 3 luni de consum

taxe incluse, 
TVA inclus
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