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DATE TEHNICE PRECONTRACTUALE
1. Date de identificare
Nume companie
Adresa locului de consum

Profil activitate
Nr.de schimburi si incarcarea
lor
2. Date tehnice
Putere aprobata prin aviz
tehnic de racordare
Nivelul de tensiune in punctul
de delimitare cu operatorul de
distributie:
Tip tarif si durata de utilizare
Numarul de cai de alimentare
3. Date tehnice privind unitatea de masura (**):
Transformatoare de
masura de curent:

Transformatoare de
masura de tensiune:

tip
raport
transformare
tip
raport
transformare
tip

Caracteristici contori
constanta
Sistem de telegestiune
(da/nu)
Aviz de racordare,
conditii specifice
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4. Puteri si consumuri inregistrate in anul 2012 - 2013
Luna

Putere
ore varf

Putere
rest ore

Energie
ore varf

Energie
rest ore

Total energie
(kWh)

Mai 2012
Iunie 2012
Iulie 2012
August 2012
Septembrie 2012
Octombrie 2012
Noiembrie 2012
Decembrie 2012
Ianuarie 2013
Februarie 2013
Martie 2013
Aprilie 2013
Mai 2013
Nota: (**) datele vor fi prelucrate din bonurile de miscare contoare.
·

ore de varf; intervalul 06:00-22:00 al fiecarei zile;

·

rest ore ; intervalul 22:00-06:00 al fiecarei zile.

Datele solicitate in chestionar sunt cuprinse in Avizul Tehnic de Racordare (A.T.R.), facturile lunare si
IBD-urile pe un an de zile (consumul orar de energie – care pot fi procurate de la actualul furnizor de
energie). Pentru a va usura raspunsul si a putea sa va transmitem o oferta personalizata, ne puteti trimite
copii dupa ATR, facturi si IBD-uri.

