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Ofertă-tip furnizare energie electrică valabilă începând cu 01.03.2016
Condițiile standard de ofertare pentru furnizarea de energie electrică, pentru consumatorii casnici și
pentru cei noncasnici mici (puterea aprobată este mai mică sau egală cu 100 kW):
Durata contractului: 1 an calendaristic, cu posibilitate de prelungire, cu acordul părţilor;
Cantitate: conform solicitării consumatorului, fără limite de consum;
Preţul de contract este compus astfel:
1. preț energie electrică: pentru consumatorii casnici: 190,00 lei/MWh, iar pentru consumatorii
noncasnici mici: 180,00 lei/MWh.
2. taxa de injecție energie electrică în rețea (componenta TG) = 2,57 lei/MWh;
3. taxa de extragere a energiei electrice din rețea (componenta TL, diferită în funcție de zona de
distribuție specifică consumatorului);
4. tarif pentru serviciile de sistem = 13,75 lei/MWh;
5. tarif serviciu de distribuție (după caz, conform zonei de distribuție specifice consumatorului
și conform nivelului de tensiune pe care este alimentat consumatorul);
Taxe și costuri neincluse în Prețul de Contract:
1. cost achiziţie certificate verzi: furnizorul va recupera de la consumator contravaloarea
costurilor cu achiziţia de certificate verzi, stabilită în baza cotei finale obligatorii de achiziţie
comunicate de A.N.R.E. (cota estimată de A.N.R.E. pentru anul 2016 este de 0,317 CV/MWh
livrat); modalitatea de recuperare constă în plata eşalonată lunar a unei valori exprimate în
lei/MWh (41,9723 lei/MWh la data prezentei oferte), determinate conform Legii nr. 134 din
18 iulie 2012, cu regularizare la momentul stabilirii cotei finale;
2. contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență = 15,82 lei/MWh.
3. acciză (la data prezentei oferte este de 2,37 lei/MWh și este valabilă pentru anul 2015);
4. TVA (la data prezntei oferte este de 20%).
Modalitate de plată: în primele 10 (zece) zile ale lunii care succede Luna Contractuală se va
emite o factură care va cuprinde contravaloarea energiei electrice consumate în luna contractuală
respectivă . Acestă factură va fi achitată integral prin transfer bancar în termen de 10 (zece) zile de la
data emiterii.
Prezenta ofertă este valabilă 30 de zile de la data acceptării sau până la modificarea oricărei
componente reglementate.
În speranţa că oferta noastră prezintă interes pentru compania Dumneavoastră, vă stăm la dispoziţie
pentru detalii suplimentare.
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