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OFERTĂ ELECTRICA 3IN1 

PENTRU CONSUMATORII FINALI, PERSOANE FIZICE 

Alătură-te și tu celor peste 3.5 milioane de clienți Electrica Furnizare, de a căror 

încredere ne bucurăm zi de zi. 

 

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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1. PREȚURI DE FURNIZARE 

Factură electronică + cont MyElectrica 

 preț energie [lei/kWh]      0,25148 

 abonament campanie „Zilele Electrica” [lei/loc de consum/zi]     0,285 

 

 prețurile sunt valabile până la 31.12.2021; 

 la prețul de furnizare de mai sus se adaugă: tarifele reglementate* de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul 

Energiei (pentru serviciul de transport, serviciul de distribuție, serviciul de sistem, aferente locului de consum), acciza 

necomercială, valoarea certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență și TVA, care se pot modifica în 

conformitate cu legile și reglementările în vigoare. 

2. DE CE SĂ ALEGI ELECTRICA 3IN1 

 energie electrică la un preț atractiv; 

 beneficii incluse: 

a. Asistență Tehnică de Urgență – reparații de urgență în cazul unor avarii la instalațiile de apă și canal, instalația de 

încălzire, instalația electrică, instalația de gaze, geamuri, ferestre, acoperiș; 
b. Asigurare de Bunuri – în caz de: incendiu, trăsnet, riscuri naturale (furtună, vijelie, ploaie torențială, grindină), 

vandalism, furt, pentru bunurile aflate în locuință: mobilier, covoare, electrocasnice, electronice și audio-video, obiecte 
vestimentare; 

 prioritate pentru apelul în Call Center; 

 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). 

3. FACTURARE, TERMENE ȘI MODALITAȚI DE PLATĂ  

 facturile se emit lunar și se calculează pe baza citirii/estimării/autocitirii contoarelor; 

 termenul de plată este de 30 de zile de la data emiterii facturii (15 zile scadență + 15 zile perioadă de grație), fără penalități 

de întârziere; 

 modalități de plată a facturii: online prin MyElectrica, internet banking, aplicații Orange Money și mobilPay Wallet, debit 

direct, prin rețelele partenerilor: PayPoint, un-doi, ATM-uri și automate bancare, Westaco Express, terminale Qiwi. 

4. INFORMAȚII UTILE - CONTRACTARE 

 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. 

 Dacă oferta este acceptată, contractul de furnizare se încheie în maxim 5 de zile de la data depunerii documentelor la 

furnizor. 
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5. 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 ) 

 
 

Toate informațiile, 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 părți drept strict confidențiale. În plus, părțile se angajează să nu 

divulge nimic din conținutul ofertei unei terțe părți și nu vor utiliza informațiile confidențiale, în totalitate sau parțial, fără 
consimțământul scris al celeilalte părți. 

 

Mulțumim! 

Echipa ELECTRICA FURNIZARE  

Județe Tarife reglementate ANRE la data ofertei [lei/kWh] 

Operator de distribuție TG TL 
Tarif 

servicii 
sistem 

Tarif 
specific 

distribuție 
IT 

Tarif 
specific 

distribuție 
MT 

Tarif 
specific 

distribuție 
JT 

TOTAL tarife 
reglementate*, 

pentru furnizare la 
JT 

Brăila, Buzău, Dâmbovița, 
Galați, Prahova, Vrancea 

0,00130 
0,0166

7 
0,01445 0,01668 0,03648 0,12390 0,20948 Societatea de Distribuție a 

Energiei Electrice Muntenia 
Nord 

Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, 
Maramureș, Satu Mare, Sălaj 

0,00130 
0,0166

7 
0,01445 0,01877 0,04554 0,10460 0,20133 Societatea de Distribuție a 

Energiei Electrice 
Transilvania Nord 

Alba, Brașov, Covasna, 
Harghita, Mureș, Sibiu  

0,00130 
0,0166

7 
0,01445 0,02031 0,04103 0,10456 0,19832 Societatea de Distribuție a 

Energiei Electrice 
Transilvania Sud 

Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, 
Olt, Teleorman, Vâlcea 0,00130 

0,0166
7 

0,01445 0,02464 0,04705 0,12074 0,22485 

Distribuție Energie Oltenia 

Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, 
Suceava, Vaslui 0,00130 

0,0166
7 

0,01445 0,01929 0,04159 0,12989 0,22319 

Delgaz Grid 

Arad, Caraș-Severin, 
Hunedoara, Timiș 0,00130 

0,0166
7 

0,01445 0,01564 0,0358 0,10756 0,19142 

E-Distribuție Banat 

Călărași, Constanța, Ialomița, 
Tulcea 0,00130 

0,0166
7 

0,01445 0,02021 0,04058 0,13171 0,22492 

E-Distribuție Dobrogea 

București, Giurgiu, Ilfov  
0,00130 

0,0166
7 

0,01445 0,01000 0,03195 0,11367 0,18804 
E-Distribuție Muntenia 
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