
 

OFERTA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 
PENTRU SERVICIUL UNIVERSAL 

– CLIENȚI CASNICI – 
 

SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA 

Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A (parter parțial, etaj 1, 2, 3 parțial), sector 1, 011736 Bucureşti, România, CIF RO 28909028, J40/8974/2011, Capital social subscris și vărsat: 62.873.860 lei 
1/2 

 

 

 

 

Societatea Electrica Furnizare SA, în calitate de furnizor de ultimă instanță (FUI) desemnat de Autoritatea 

Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), furnizează clienților casnici energie electrică la tarife 

reglementate aprobate de ANRE, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

TARIFE REGLEMENTATE 

Furnizor ELECTRICA FURNIZARE SA - furnizor de ultimă instanță  

Tip client casnic, cu contract de furnizare a energiei electrice în regim reglementat 

Valabilitate  01.01.2020 – 30.06.2020 

Temei legal Ordin ANRE nr. 217/2019, Ordin ANRE nr. 241/2019; Ordin ANRE nr. 250/2019  

Unitate de măsură lei/kWh 

Zone de rețea  Muntenia Nord, județele: Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea 

  Transilvania Nord, județele: Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj 

  Transilvania Sud, județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu 

  Muntenia Sud, județele Ilfov, Giurgiu, mun. București 

  Oltenia, județele Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt, Teleorman, Dolj, Mehedinți 

  Moldova, județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui 

  Dobrogea, județele Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași 

  Banat, județele Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin 

 

 

Nivel  
de tensiune 

Zona de rețea 

Muntenia Nord Transilvania Nord Transilvania Sud Muntenia Sud 

Medie tensiune 0,34453 0,35846 0,35249 0,33034 

Joasă tensiune 0,47059 0,46496 0,45901 0,44601 

 

 

Nivel  
de tensiune 

Zona de rețea 

Oltenia Moldova Dobrogea Banat 

Medie tensiune 0,34818 0,33373 0,30556 0,31968 

Joasă tensiune 0,47110 0,46597 0,43958 0,42922 

 

Tarifele reglementate nu includ taxe sau impozite de tipul certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerarea de 

înaltă eficiență, accizelor stabilite conform legii, taxei pe valoarea adăugată.   

Aceste componente vor fi evidențiate distinct în factură şi vor fi incluse în suma totală de plată.  

 

Medie tensiune: 1 – 110 kV, exclusiv;  Joasă tensiune: 0 – 1 kV, inclusiv. 
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Contractul de furnizare a energiei electrice 

 Conținutul contractului de furnizare respectă contractul-cadru aprobat de ANRE prin Ordinul nr. 88/2015, cu 
modificările și completările ulterioare.  

 Documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare: 
 cererea de încheiere a contractului de furnizare; 
 actul de identitate al solicitantului; 
 actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință asupra spațiului; 
 acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, 

în cazul în care aveți calitatea de chiriaș/concesionar/comodatar. 
 
 

Facturarea energiei electrice, termene și modalități de plată 

 Factura de energie electrică se emite lunar, pe baza indexului citit de operatorul de rețea (OR), a indexului 
autocitit de către client sau a indexului estimat pe baza convenției de consum/istoricului de consum.  

 Citirea contoarelor pentru regularizarea consumului se face cu periodicitate de maxim 6 luni. 

 Termenul de scadență este de 15 zile de la data emiterii facturii, la care se adaugă 30 de zile de grație.  

 Plata facturii se poate face prin oricare dintre următoarele modalități de plată: 

 online prin MyElectrica  

 prin mijloacele disponibile la casieriile proprii  

 la ghișeele unităților bancare  

 la comercianți  

 la terminalele unor prestatori de servicii de încasare  

 instrumente bancare de plată  

 internet banking  

 mobile banking etc. 
 
 

Modalități de transmitere a facturii 

 în format electronic, prin activarea facturii electronice în contul de client din MyElectrica, la adresa 
https://myelectrica.ro/; 

 în format tipărit, prin intermediul serviciilor poștale. 

 
 

Beneficii ale alegerii facturii electronice 

 Primiți factura la scurt timp după emitere, în cutia poștală electronică. 

 Minimizați riscul de pierdere sau deteriorare a facturii. 

 Aveți acces 24h/24 la factura dumneavoastră, doar cu o conexiune la internet, fără a mai avea grija cutiei 
poștale clasice. 

 Nu veți uita niciodată s-o achitați, pentru că primiți notificări pe adresa poștală electronică. 

 Economisiți timp şi spaţiu în casă. Cutia poștală electronică este o veritabilă arhivă la purtător. 

 Mobilitate spațială. Oriunde, oricând și oricât veți călători, sunteți prompt informat în relația contractuală cu 
furnizorul de electricitate. 

 
 

Pentru încheierea contractului de furnizare vă invităm: 

 să utilizați mediul virtual, la adresa www.electricafurnizare.ro 

sau 

 la punctele de relații cu clienții, unde veți dispune de consiliere personalizată. 

 

 
Echipa ELECTRICA FURNIZARE 

 
www.electricafurnizare.ro 

 
 

call center: 0244 406 006 
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