
Email: clienti@electricafurnizare.ro

Total din care: 100.00% 100.00%

A. Surse convenționale: 65.44% 54.72%

a1 cărbune 16.14% 16.51%

a2 nuclear 28.33% 20.19%

a3 gaze naturale 20.23% 15.92%

a4 păcură 0.05% 0.01%

a5 alte surse convenţionale 0.69% 2.10%

B. Surse regenerabile: 34.56% 45.28%

b1 hidroelectric 25.17% 29.08%

b2 eolian 4.99% 12.66%

b3 biomasă 0.32% 0.84%

b4 solar 4.03% 2.69%

b5 alte surse regenerabile 0.05% 0.01%

Furnizorul:Electrica Furnizare S.A.
216.64 g/kWh

0.00085 g/kWh

213.37 g/kWh
Deşeuri radioactive: 0.003 g/kWh

Conform Ordinului Președintelui ANRE nr. 61/2016, cu modificările și completările ulterioare - Regulament de etichetare a energiei electrice (www.anre.ro) 

Pagina web: www.electricafurnizare.ro

ETICHETA ENERGIEI ELECTRICE furnizate clienților finali alimentați în regim concurențial în anul 2020
Furnizor: Electrica Furnizare S.A.
Telefon: 0244406006

Emisii specifice de CO2 :

Perioada de referință: anul 2020
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Informare privind principalele condiții generale de contractare, inclusiv durata 
contractului, condițiile de reînnoire și renunțare la servicii, denunțarea unilaterală a 

contractului de furnizare a energiei electrice 

 
 
Stimate client, 
 
 
Îți prezentăm, în cele ce urmează, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului 
privind activitatea de informare a clienților finali de energie electrică și gaze naturale, condițiile generale de 
contractare ce stau la baza contractului de furnizare a energiei, condițiile de reînnoire și renunțare la servicii, 
denunțarea unilaterală a contractului în regim concurențial:  
 
• La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să comunice, în scris, într-un interval de cel mult 15 

zile lucrătoare, o ofertă privind condițiile echitabile de furnizare a energiei electrice, care conține, obligatoriu, 
prețul de furnizare, termenii de plată și data-limită de încheiere a contractului de furnizare. Contractul de 
furnizare negociat este valabil o perioadă nedeterminată sau pe o perioadă convenită de părți. Clientul final are 
dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, cu notificare transmisă furnizorului de energie electrică 
cu cel puțin 21 de zile înainte, cu respectarea condițiilor contractuale.  

• Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în oricare dintre următoarele situații: 
a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului; în această situație, furnizorul notifică clientul cu privire 
la încetarea contractului de furnizare cu cel puțin 30 de zile înainte de data efectivă de la care contractul 
de furnizare încetează.  
b) prin acordul de voință al ambelor părți contractante; 
c) prin denunțarea unilaterală de către client; 
d) prin reziliere. 

• Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi reziliat de către furnizor în următoarele situații: 
a) sustragerea de energie electrică de către clientul final, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă; 
b) neplata de către clientul final a facturilor emise conform contractului, la termenele și în condițiile 
prevăzute în contract, urmată de întreruperea alimentării cu energie la locul/locurile de consum în condițiile 
prevăzute de lege; 
c) încetarea dreptului de folosință al clientului final asupra locului/locurilor de consum care face/fac obiectul 
contractului de furnizare a energiei electrice; 
d) alte situații prevăzute de actele normative în vigoare. 

• În cazul modificării clauzelor din contract la inițiativa furnizorului, acesta va notifica clientul cu privire la aceste 
modificări. Împreună cu notificarea, furnizorul aduce la cunoștința clientului posibilitatea de a denunța 
contractul sau de a refuza semnarea actului adițional la acesta, în cazul în care nu este de acord cu 
propunerea de modificare a clauzelor.  

• Furnizorul trebuie să notifice clientului final, în mod corespunzător, orice intenție de modificare și/sau 
completare a condițiilor/clauzelor contractuale, precum și dreptul clientului final de a denunța unilateral în mod 
gratuit contractul în cazul în care nu acceptă noile condiții. 

 

Îți mulțumim,  

Electrica Furnizare, partenerul tău! 




