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Stimată doamnă/ Stimate domn, 
 

Oferta tip de furnizare a energiei electrice pentru consumatorii casnici 
 

ELECTRICA FURNIZARE S.A., cel mai mare furnizor de energie electrică din țară, având peste 3,5 
milioane de clienți în portofoliu, cu arie de cuprindere națională, o firmă cu tradiție în mediul de afaceri 
românesc, vă propune încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pe piața concurențială, în 
conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. 

 

Oferta tip de furnizare a energiei electrice  - Tariful Time 45 

(factură pe suport electronic) 
 

 prețul energiei electrice active se menține constant, indiferent de consumul prognozat; 
 abonament: 0,24 lei/zi/loc de consum; 
 oferta este valabilă până la 31.03.2021 pentru energia electrică furnizată de la data intrării în vigoare a 

contractului până la 31.12.2021, în limita energiei disponibile; 
 

Prețul energiei electrice active  
zi (interval 700 - 2200) [Lei/kWh] 

0,31633  

Prețul energiei electrice active  
noapte (interval 2200 - 700 și în weekend) [Lei/kWh] 

0,20915 

 

Prețul total de vânzare a energiei electrice (inclusiv tarifele reglementate valabile la data prezentei 
oferte), în funcție de nivelul de tensiune și amplasarea geografică a locurilor de consum, este prezentat în 
tabelul anexat. 

Prețurile din anexă nu conțin: TVA (19%), acciza necomercială (0,00508 lei/kWh), contravaloarea 
certificatelor verzi (0,0628488 lei/kWh) și contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență (0,01712 lei/kWh) 
în vigoare la data prezentei. Tarifele reglementate, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și 
TVA sunt stabilite și se pot modifica în conformitate cu legile și reglementările în vigoare.  

 

Avantajele alegerii ELECTRICA FURNIZARE S.A. 
 

 scăderea costurilor cu energia electrică; 
 transmitere electronică, plata online a facturilor și servicii de relații cu clienții prin intermediul My 

Electrica la adresa http://www.myelectrica.ro; 

 modalități variate de plată a facturilor: direct debit, online, bănci, PayPoint; 
 colaborarea cu o firmă de tradiție, având personal cu înaltă calificare în domeniu. 

 

Facturarea energiei electrice. Termene și condiții de plată. 
 

Lunar, în luna următoare celei de consum se va emite o factură – calculată în baza citirii 
echipamentelor de măsurare (sau a citirilor estimate sau citite de către clientul final). Data scadenței este de 
15 zile de la data emiterii facturii, la care se adaugă 30 zile în care nu se calculează penalități de întârziere la 
plată. 

 

Contractul de furnizare a energiei electrice 
 

 este întocmit în baza Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali; 
 se va încheia în maxim 5 de zile de la data depunerii documentelor la furnizor. 

 

Contact 
 

Echipa ELECTRICA FURNIZARE 
 www.electricafurnizare.ro 

 
 call center: 0244 406 006 

 

http://www.myelectrica.ro/
http://www.electricafurnizare.ro/
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Prețurile și tarifele aferente 
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