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OFERTĂ ENERGIE ELECTRICĂ 

MOBIL 30  

 FACTURA ELECTRONICĂ 

PENTRU CONSUMATORII CASNICI DIN BUCUREȘTI 

 Zilele Electrica Furnizare 

27.11.2020 – 02.12.2020 

 

Îți propunem 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. 
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Alătură-te celor peste 3.5 milioane de clienți Electrica Furnizare, de a căror încredere ne bucurăm zi de zi. 

Alege oferta ELECTRICA FURNIZARE potrivită nevoilor tale! 

1. PREȚURI DE FURNIZARE 

 

Pentru energia electrică: 
 

Preț  furnizare energie electrică 0,26148 lei/kWh 
Abonament campanie “Zilele Electrica” 0,00 lei/zi/loc de consum 

 

La prețul de furnizare a energiei electrice se adaugă:  

 tarifele reglementate de transport și de distribuție a energiei electrice corespunzătoare operatorului de 
distribuție și nivelului de tensiune; 

 contravaloarea certificatelor verzi și contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență; 

 TVA și accize.  
Tarifele reglementate, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, accizele și TVA-ul sunt stabilite și se pot modifica în 
conformitate cu legile și reglementările în vigoare. 

2. FACTURAREA ENERGIEI ELECTRICE. TERMENE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ   

Transmitere facturi 

Facturile se transmit lunar în format electronic, prin activarea facturii electronice în contul de client din 
MyElectrica Web (www.myelectrica.ro) sau prin aplicația mobila MyElectrica (Android si IOS). 

În cazul in care nu se activează factura electronică, pretul de furnizare al energiei electrice este mai mare 
decat pretul ofertei de campanie, respectiv 0.26975 lei/kWh. 

Termen de plată 30 de zile de la emitere: 15 zile de scadență, la care se adaugă 15 zile în care nu se calculează penalități. 

Plata facturilor 

Plata facturilor se poate face prin oricare dintre următoarele modalități:  

 online, prin MyElectrica 

 în casieriile proprii, la ghișele unităților bancare, la comercianți, la terminalele unor prestatori de 
servicii de încasare, prin instrumente bancare de plată, internet banking, mobile banking. 

 

3. INFORMAȚII UTILE – ÎNCHEIERE CONTRACT  

 

 

Durata contractului Până la 31.12.2021, cu prelungire automată conform clauzelor contractuale. 

Condiții de încheiere a 
contractului 

Oferta este valabilă pentru locațiile unde există consum de energie electrică. 

Valabilitate ofertă 
Oferta este valabilă până la data de 02.12.2020 pentru clienții casnici, în limita cantităților de energie 
electrică si pentru perioada de furnizare 01.01.2021 - 31.12.2021. 
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4. CUM NE POȚI CONTACTA PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 

 accesează formularul online din pagina www.electricafurnizare.ro/zilele-electrica, în perioada 27 noiembrie – 2 decembrie 
2020 și urmează pașii necesari în vederea încheierii unui contract. ( consultă regulamentul campaniei ) 

 

5. DE CE SĂ ALEGI ELECTRICA FURNIZARE 

 consultanță în domeniul furnizării energiei electrice si gazelor naturale; 

 colaborarea cu o firmă de tradiție, având personal cu înaltă calificare în domeniu; 

 stabilitate și garanția unui preț fix;  

 reprezentare în relația cu operatorul de distribuție; 

 multiple modalități de transmitere a indexului autocitit (online, telefonic – număr dedicat, pe email) 

 beneficiezi de factură electronică, servicii de plată online a facturilor și servicii de relații cu clienții prin intermediul 
MyElectrica.ro și a aplicației mobile MyElectrica (Android si IOS). 
 

6. Documente necesare încheierii contractului 

 Cerere încheiere contract; 

 Copie B.I/C.I. (după caz); 

 Copie Act de proprietate/spațiu sau declarație pe propria răspundere cu privire la folosirea legala a spațiului respectiv; 

 Acordul proprietarului (după caz); 

 Declarație pe proprie răspundere cu privire la destinația spațiului și a utilizării energiei electrice/gazului; 

 Aviz tehnic de racordare/certificat de racordare; 

 Notificare privind schimbarea furnizorului (după caz). 

În cazul în care sunt necesare și alte documente față de cele menționate anterior, vă vom informa corespunzător luând in cons iderare 
particularitățile actelor prezentate de dumneavoastră. 

 

 

 

 

Toate informaţiile, datele sau documentele transmise de o parte către cealaltă în legătură (directă sau indirectă) cu oferta și cu 
executarea acesteia, indiferent de mijlocul utilizat, se vor trata de părţi drept strict confidenţiale. În plus, părţile se angajează să nu 

divulge nimic din conţinutul ofertei unei terţe pǎrţi  și nu vor utiliza informațiile confidențiale, în totalitate sau parțial, fără 
consimțământul scris al celeilalte pǎrți. 

 

 

 

Mulțumim! 

Echipa ELECTRICA FURNIZARE 
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