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OFERTĂ FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ CONSUMATOR NONCASNIC
1. Obiectul ofertei îl constituie furnizarea energiei electrice la locul/locurile de consum ale
consumatorului.
2. Tarife și prețuri furnizare energie electrică:
La data prezentei oferte Prețul de contract cuprinde următoarele elemente de cost:
2.1. Preț energie electrică:
9.950 lei/MWh
2.2. Tarif mediu pentru introducere energie electrică în rețea (TG):
2,53 lei/MWh
2.3. Tarif mediu pentru extragere energie electrică în rețea (TL):
25,57 lei/MWh
2.4. Tarif serviciu de sistem (TSS):
9,32 lei/MWh
2.5. Tarif serviciu distribuție: se stabilește în funcție de operatorul zonal de distribuție
și de nivelul de tensiune la care este/sunt racordat(e) locul/locurile de consum ale
solicitantului ofertei de furnizare a energiei electrice. În tabelul de mai jos sunt
prezentate tarifele de distribuție ale operatorilor zonali:
Operator de rețea

DEER Muntenia Nord
DEER Transilvania Nord
DEER Transilvania Sud
E-Distribuție Muntenia
E-Distribuție Banat
E-Distribuție Dobrogea
Distribuție Oltenia
Delgaz Grid

IT
lei/MWh
23,35
23,77
24,63
12,56
17,90
26,36
33,36
24,57

Tarif de distribuție
MT
lei/MWh
56,70
57,49
54,52
45,71
51,01
59,71
66,84
54,10

JT
lei/MWh
175,26
144,73
158,84
143,96
147,89
173,28
171,73
176,63

În factura aferentă consumului lunar de energie electrică, pe lângă prețul energiei electrice si
tarifele reglementate aferente serviciului de furnizare, vor fi evidențiate separat următoarele:
2.6. Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficientă:
2.7. Contravaloare achiziție certificate verzi (estimat):
2.8. Acciza:
2.9. Taxa pe valoarea adaugată (TVA):

16,96 lei/MWh
72,5369516 lei/MWh
2,71 lei/MWh
19 %

Clientul va fi informat cu privire la modificarea tarifelor reglementate si/sau taxelor de mai sus
sau cu privire la apariția unor noi tarife și/sau taxe printr-o notificare transmisă pe email la
adresa declarată în contract, respectiv publicarea informării client în sistemul CRM Eol Energy,
după data apariției respectivei modificări.
Calculul valorii finale a certificatelor verzi se va face numai după publicarea de către A.N.R.E.
a cotei anuale obligatorii de achiziție certificate verzi, urmând ca regularizarea sumelor plătite
să se facă în funcție de această valoare finală.
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Energia electrică reactivă (inductivă și/sau capacitivă) nu este inclusă în prețul de contract și
va fi facturată către consumator în conformitate cu reglementările în vigoare la prețul
reglementat de către A.N.R.E.
3. Durata contractuală
Contractul de furnizare se încheie pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitatea de prelungire a
acestei perioade prin acordul părților.
Data limită de încheiere a unui contract de furnizare este condiționată de respectarea
prevederilor legale în vigoare.
4. Condiții de plată
Factura de consum se va emite în primele 10 zile ale lunii care succede luna de consum,
termenul de plată fiind de 10 de zile calendaristice de la emitere.
5. Valabilitatea ofertei
Oferta este valabilă până la data de 31.12.2022.
NOTĂ:
Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică este gratuit, fiind reglementat prin
Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 234/20
decembrie 2019 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17/13 ianuarie 2020.
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