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Ofertă TIP furnizare energie electrică pentru consumatori noncasnici 

 

 

1. Pret furnizare energie electrica  
 

Pentru furnizarea energiei electrice pentru locurile de consum ale dumneavostră, 

furnizorul ELECTRICOM S.A. vă propune următorul preţ al energiei electrice 

active 9992.00 lei/MWh. La pretul energiei active se adauga taxe si tarife 

reglementate aprobate prin ordin ANRE, respectiv: 

• Tarife de distribuție (în funcție de zona și delimitarea patrimonială a 
locurilor de consum); 

• Tarife de transport si servicii de sistem; 

• Contributia pentru cogenerare de inalta eficienta; 

• Costul certificatelor verzi; 
 

Pretul final al energiei, exprimat in lei/MWh, contine toate tarifele enumerate mai 
sus, aceste tarife fiind stabilite si aprobate de ANRE prin Ordin publicat in 
Monitoriul Oficial, la care se adauga acciza si TVA. 
 

2. Modalitate de facturare si termene de plata.  
 

Furnizorul va emite în primele 5 (cinci) zile ale lunii anterioare lunii de începere a 

contractului, o factură de avans pentru întreaga cantitate de energie electrica 

contractată in luna contractuala, ținând seama de prețul energiei active prevăzut 

în contrat și toate celelalte componentele de preț. 

Factura de regularizare va fi emisă în primele 15 (cincisprezece) zile după luna 

de livrare, pentru luna precedentă, în baza citirii echipamentelor de măsurare. 

Termenul de plată pentru facturile emise este de 3 (trei) zile calendaristice de la 

data emiterii. 

3. Garanții 

Pentru încheierea contractului, consumatorul va constitui o garanție financiara 

sub formă de depozit in contul furnizorului, reprezentand contravaloarea 
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consumului estimat pentru 6 luni de zile, conform conventiei de consum ce este 

parte integranta a contractului.  

4. Durata contractului: 12 luni cu posibilitate de prelungire, cu acordul 
partilor. 

 

Va asiguram de interesul nostru real in incheierea unui contract intre parti si de 

intreaga noastra disponibilitate in oferirea de informatii suplimentare. 

 

5. Perioada de valabilitate a ofertelor:    31.12.2023 
 

 

Preturi Finale cu toate taxele si tarifele inclusiv acciza si TVA 
 

E-Distributie Banat 

IT 12 049.82 lei/MWh  

MT 12 110.52 lei/MWh  

JT 12 286.51 lei/MWh  

E-Distributie Dobrogea 

IT 12 059.88 lei/MWh  

MT 12 130.94 lei/MWh  

JT 12 337.14 lei/MWh  

Delgazgrid 

IT 12 057.75 lei/MWh  

MT 12 122.13 lei/MWh  

JT 12 332.32 lei/MWh  

Electrica MUNTENIA NORD 

IT 12 056.30 lei/MWh  

MT 12 123.78 lei/MWh  

JT 12 332.34 lei/MWh  

E-Distributie Muntenia 

IT 12 043.46 lei/MWh  

MT 12 097.86 lei/MWh  

JT 12 269.17 lei/MWh  

Oltenia 

IT 12 068.21 lei/MWh  

MT 12 147.75 lei/MWh  

JT 12 352.11 lei/MWh  

Electrica TRANSILVANIA N. 

IT 12 056.80 lei/MWh  

MT 12 125.22 lei/MWh  

JT 12 297.44 lei/MWh  

Electrica TRANSILVANIA S. 

IT 12 057.83 lei/MWh  

MT 12 122.70 lei/MWh  

JT 12 311.72 lei/MWh  
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