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Societatea Electrica Furnizare SA, în calitate de furnizor de ultimă instanță obligat (FUIob) desemnat de 
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), furnizează energie electrică clienţilor 
noncasnici la preţuri avizate de ANRE. 

 

Prețuri finale pentru serviciul universal şi pentru clienţi inactivi 

Tip client  noncasnic care beneficiază de serviciul universal (SU)  
Au dreptul la SU clienții noncasnici cu un număr mediu scriptic de salariați mai mic de 
50 și o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanțul contabil, 
conform raportărilor fiscale anuale, care nu depășește 10 milioane de euro. 

 noncasnic inactiv, care nu a uzat de eligibilitate şi nu îndeplineşte condiţiile sau nu a 
solicitat să beneficieze de SU 

Valabilitate  01.01.2020 – 30.06.2020 

Temei legal Ordin ANRE nr. 217/2019 

Unitate de măsură lei/kWh  

Zone de reţea  Muntenia Nord, judeţele: Brăila, Buzău, Dâmboviţa, Galaţi, Prahova, Vrancea 

  Transilvania Nord, judeţele: Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare, Sălaj 

  Transilvania Sud, județele: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu 

 
PREȚURI FINALE PENTRU SERVICIUL UNIVERSAL *)  

 

Zona Muntenia Nord Înaltă tensiune Medie tensiune Joasă tensiune 

Preţ final pentru SU, din care: 0,44374 0,48086 0,60692 

preţ energie 0,39485 0,39485 0,39485 

tarif transport componenta de extragere din reţea (TL) 0,01703 0,01703 0,01703 

tarif pentru serviciul de sistem 0,01489 0,01489 0,01489 

tarif de distribuţie 0,01697 0,05409 0,18015 

 

Zona Transilvania Nord Înaltă tensiune Medie tensiune Joasă tensiune 

Preţ final pentru SU, din care: 0,41516 0,46153 0,56803 

preţ energie 0,36413 0,36413 0,36413 

tarif transport componenta de extragere din reţea (TL) 0,01703 0,01703 0,01703 

tarif pentru serviciul de sistem 0,01489 0,01489 0,01489 

tarif de distribuţie 0,01911 0,06548 0,17198 

 

Zona Transilvania Sud Înaltă tensiune Medie tensiune Joasă tensiune 

Preţ final pentru SU, din care: 0,46641 0,50821 0,61473 

preţ energie 0,41380 0,41380 0,41380 

tarif transport componenta de extragere din reţea (TL) 0,01703 0,01703 0,01703 

tarif pentru serviciul de sistem 0,01489 0,01489 0,01489 

tarif de distribuţie 0,02069 0,06249 0,16901 
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PREȚURI FINALE PENTRU CLIENŢI NONCASNICI INACTIVI *) 

 

Zona Muntenia Nord Înaltă tensiune Medie tensiune Joasă tensiune 

Preţ final pentru clienţi noncasnici inactivi, din care: 0,45587 0,49299 0,61905 

preţ energie 0,40698 0,40698 0,40698 

tarif transport componenta de extragere din reţea (TL) 0,01703 0,01703 0,01703 

tarif pentru serviciul de sistem 0,01489 0,01489 0,01489 

tarif de distribuţie 0,01697 0,05409 0,18015 

 

Zona Transilvania Nord Înaltă tensiune Medie tensiune Joasă tensiune 

Preţ final pentru clienţi noncasnici inactivi, din care: 0,42729 0,47366 0,58016 

preţ energie 0,37626 0,37626 0,37626 

tarif transport componenta de extragere din reţea (TL) 0,01703 0,01703 0,01703 

tarif pentru serviciul de sistem 0,01489 0,01489 0,01489 

tarif de distribuţie 0,01911 0,06548 0,17198 

 

Zona Transilvania Sud Înaltă tensiune Medie tensiune Joasă tensiune 

Preţ final pentru clienţi noncasnici inactivi, din care: 0,47854 0,52034 0,62686 

preţ energie 0,42593 0,42593 0,42593 

tarif transport componenta de extragere din reţea (TL) 0,01703 0,01703 0,01703 

tarif pentru serviciul de sistem 0,01489 0,01489 0,01489 

tarif de distribuţie 0,02069 0,06249 0,16901 

 
 
 

*) Preţurile finale nu includ certificatele verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, acciza și TVA, 
componente care sunt evidențiate distinct în factură.  

Înaltă tensiune: 110 kV și peste;  Medie tensiune: 1 – 110 kV, exclusiv;  Joasă tensiune: 0 – 1 kV, inclusiv. 
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 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, cu opțiunea privind tipul de preţ final aplicat; 
 documente de identificare a solicitantului: certificatul de înregistrare de la Camera de Comerț și 

Industrie – Oficiul Național al Registrului Comerţului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea 
băncii prin care solicitantul derulează plățile; 

 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; 
 certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare (dacă operatorul de rețea (OR) nu a emis 

certificatul de racordare); 
 convenţia de exploatare, în situaţiile în care OR consideră că este necesară; 
 documente justificative pentru a beneficia de SU împreună cu cererea tip, dacă solicitați acest tip de 

serviciu. 

 

Facturarea energiei electrice, termene și modalități de plată 

 Factura de energie electrică se emite lunar, pe baza indexului citit de 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 10 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 
 

Contractul de furnizare a energiei electrice 

https://myelectrica.ro/
http://www.electricafurnizare.ro/
http://www.electricafurnizare.ro/

