
Stimată doamnă/Stimate domnule,

te bucuri de energie electrică la un preț avantajos cu servicii suplimentare incluse în prețul final:

● Îți facilităm relația cu operatorul de rețea în baza mandatului acordat;
● Primești consultanță în domeniul furnizării energiei electrice.

Exemplu preț final contract furnizare energie electrică

DEER - 
SDEE 

Muntenia 
Nord

DEER - SDEE 
Transilvania 

Nord

DEER - SDEE 
Transilvania 

Sud

Distribuție 
Energie 
Oltenia

Delgaz 
Grid

E-
Distribuție 

Banat

E-Distribuție 
Dobrogea

E-Distribuție 
Muntenia

1,16192 1,16192 1,16192 1,16192 1,16192 1,16192 1,16192 1,16192

Tariful de transport componenta 
de  extragere a energiei electrice 
din rețea* - TL

0,02247 0,02247 0,02247 0,02247 0,02247 0,02247 0,02247 0,02247

Tariful pentru serviciul de sistem 0,00932 0,00932 0,00932 0,00932 0,00932 0,00932 0,00932 0,00932

Tariful de distributie - joasă 
tensiune

0,20524 0,19270 0,19487 0,23101 0,21344 0,17674 0,21100 0,16987

1,39895 1,38641 1,38858 1,42472 1,40715 1,37045 1,40471 1,36358

0,07254 0,07254 0,07254 0,07254 0,07254 0,07254 0,07254 0,07254

0,02554 0,02554 0,02554 0,02554 0,02554 0,02554 0,02554 0,02554

0,00542 0,00542 0,00542 0,00542 0,00542 0,00542 0,00542 0,00542

0,28546 0,28308 0,28349 0,29036 0,28702 0,28005 0,28656 0,27874

1,78791 1,77299 1,77557 1,81858 1,79767 1,75400 1,79477 1,74582

0,71400 0,71400 0,71400 0,71400 0,71400 0,71400 0,71400 0,71400

1,96641 1,95149 1,95407 1,99708 1,97617 1,93250 1,97327 1,92432

235,97 234,18 234,49 239,65 237,14 231,90 236,79 230,92

Operator de distribuție Județele din zona operatorilor de distributie:
 DEER - SDEE Muntenia Nord

 DEER - SDEE Transilvania Nord

 DEER - SDEE Transilvania Sud

Distribu  ție Energie Oltenia

 Delgaz Grid

E-Distribu  ție Banat

E-Distribu  ție Dobrogea
E-Distribu  ție Muntenia

*Valoare TG (TG, tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea): 0,00149 lei/kWh.

Contribuție cogenerare de înaltă eficiență (lei/kWh)

Acciză (lei/kWh)

TVA (19%) (lei/kWh)

Preț final contract energie electrică cu TVA (lei/kWh)

Prețul final estimat de contract este calculat pentru un client casnic cu un consum mediu de 120 kWh și 30 de zile perioadă de facturare.

- Electrica 3in1 Online -

OFERTĂ ENERGIE ELECTRICĂ 

● Ai la dispoziție multiple modalități de transmitere a indexului autocitit (online, telefonic – număr dedicat, via e-mail) și de plată a facturii; poți beneficia de factură 
electronică, de servicii de plată online a facturilor și servicii de relații cu clienții prin intermediul portalului MyElectrica.ro și a aplicației mobile MyElectrica (Android și IOS);

ELECTRICA FURNIZARE, cel mai mare furnizor de energie electrică din România, cu un portofoliu de peste 3,5 milioane de clienți pe întreg teritoriul țării, îți propune să 
beneficiezi de avantajele ofertei Electrica 3in1 Online prin încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pe piața liberă.

Cu Oferta Electrica 3in1 Online 

● Termen de plată extins la 45 de zile.

DE CE SĂ ALEGI ELECTRICA FURNIZARE:

COMPONENTELE PREȚULUI ENERGIEI ELECTRICE Electrica 3in1 Online 

Preț energie electrică - Electrica 3in1 Online
(fără TG*)

● 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;
● 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 la preluarea apelului în Call Center, atunci când apelul este efectuat utilizând numărul de telefon înregistrat în contract.

Oferta Electrica 3in1 Online este valabilă pentru furnizarea de energie electrică la clienți casnici în condiții avantajoase de piață concurențială. Include furnizarea de 
energie electrică și servicii suplimentare pentru clienți.

0,60000

Tarife reglementate 
pentru serviciile de rețea (lei/kWh)

Preț energie electrică activă (inclusiv TG)* ofertă Electrica 3in1 Online 
(lei/kWh)

Preț furnizare energie electrică activă fără TVA (lei/kWh)

Prețul energiei electrice active (fără TG*)  și prețul abonamentului, menționate mai sus, sunt fixe și garantate pân  ă la data de 30.06.2022.

Timis, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin

Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași

Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti

Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui

 Ilfov, Giurgiu, București

Preț abonament (lei/zi/loc de consum) cu TVA

Preț final estimat de contract cu preț abonament și TVA inclus 
(lei/kWh)**

Cost informativ valoare factură (lei cu TVA inclus)

Cost informativ valoare factură = valoarea estimată este calculată pentru un client casnic cu un consum mediu de 120 kWh/lună și 30 de zile perioadă de facturare: 120 kWh x preț final 
energie electrică cu TVA (lei/kWh) + 30 de zile x preț abonament cu TVA inclus (lei/zi/loc de consum).

Oferta este recomandată celor care preferă serviciile online: contractare online, cont MyElectrica, factură electronică.

lei/zi/loc de consum fără TVA

Preț abonament

● Primești facturi detaliate, cu evidențierea costurilor;
● Poți accesa online toate informațiile despre contract și facturi prin intermediul Contului MyElectrica;

lei/kWh fără TVA

1,16043

Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea

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

Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures

Contravaloare certificate verzi (lei/kWh)



FACTURARE -  TERMENE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ  

Termen de plată: 

Modalitate emitere factură:

Periodicitate emitere factura:  ● facturile se emit lunar și se calculează în baza citirii/estimării/autocitirii contoarelor;
Periodicitate citire contor:
Plata facturilor:

Durata contractului:

Perioada de furnizare: 

Condiții de reînnoire/prelungire:         

Valabilitate ofertă:

INFORMAȚII UTILE - CONDIȚII COMERCIALE      

Pentru acceptarea ofertei și încheierea contractului de furnizare te invităm:

Îți mulțumim!

Echipa Electrica Furnizare

Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. 

● să utilizezi mediul virtual la adresa http://www.electricafurnizare.ro/clienti/incheie-un-contract-online/ sau în MyElectrica;
●  să ne contactezi:
● la adresa de e-mail: clienti@electricafurnizare.ro
● prin serviciul Call Center 0244.406.006 (număr de telefon cu tarif normal) de luni până vineri, de la 08:00 la 20:00.
● prin intermediul site-ului nostru: https://www.electricafurnizare.ro/asistenta/categorii/contact/. 

● Nu se percep comisioane pentru rezilierea contractului de furnizare.

Încetarea contractului:     

Condiții de încheiere a 
contractului:

   √ la încetarea perioadei de valabilitate a contractului;

● Prețurile corespunzătoare produsului Electrica 3in1 Online sunt disponibile doar pentru contractare online si pentru clienții care optează pentru cont online în MyElectrica 
și activare factură electronică. Acestea se aplică doar prin îndeplinirea cumulativă a celor trei condiții: contractare online, activarea facturii electronice prin MyElectrica și 
menținerea facturii electronice pe toată durata contractuală.

 ● În cazul neîndeplinirii condiției de activare și menținere activă a facturii electronice pe toată durata contractului, se va activa automat prețul similar aplicat pentru oferta 
cu factura emisă în format tipărit în valoare de 1,16669 lei/kWh pentru energie electrică și 0,65 lei/zi/loc de consum pentru abonament.

ACCEPTAREA OFERTEI

● Oferta este valabilă pentru locurile de consum racordate la rețeaua de energie electrică;

   √ prin acordul de voință al ambelor părți contractante;

   √ prin reziliere.

   √ prin denunțarea unilaterală de către clientul final (printr-o notificare transmisă cu 21 de zile înainte de data dorită pentru încetarea 
contractului); 

● Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în oricare dintre următoarele situații: 

●  Oferta este valabilă de la data de 18.03.2022 până la data de 31.03.2022 inclusiv, pentru clienții casnici, în limita cantităților de 
energie electrică disponibile; 

● Prețul energiei electrice (fără TG*) și prețul abonamentului sunt fixe și garantate de la data activării contractului până la 
30.06.2022;

În cazul în care sunt necesare și alte documente față de cele menționate anterior, te vom informa corespunzător.

 ● poate fi efectuată prin numeroase modalități de plată precum: debit direct, card bancar, transfer bancar, numerar sau plata 
online/mobile. Online prin portalul și aplicația MyElectrica sau pe site-ul MyElectrica, prin Internet Banking, Mobile Banking BRD, cu 
ajutorul aplicațiilor Orange Money și mobilPay Wallet, prin debit direct (ING Bank, BCR, BRD, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank), 
în rețelele partenerilor: PayPoint, un-doi, ATM-uri (BCR, BRD, Garanti Bank), la automatele bancare (BCR, BRD, Garanti Bank, 
Patria Bank, Banca Transilvania), prin Westaco Express, la terminalele Qiwi și prin intermediul terminalelor de plată deținute de terțe 
persoane prin Idea Bank.

●  Cu minimum 30 de zile înainte de data încetării perioadei de valabilitate a ofertei de preț, furnizorul va pune la dispoziția clienților 
noile valori ale prețului de contract, aferente ofertei alese, prin intermediul site-ului web propriu www.electricafurnizare.ro și prin 
intermediul oficiilor de relații cu clienții. De asemenea, condițiile pot fi aduse la cunoștința clienților prin: oficiul virtual, SMS, email sau 
prin anexă la factură; 

Valorile prezentate pentru tarifele de distribuție, transport, sistem, cogenerare, certificate verzi și acciză sunt cele în vigoare la data întocmirii ofertei și se pot modifica în 
funcție de cadrul de reglementare. Acestea pot fi modificate pe parcursul derulării contractului ca urmare a schimbării legislaţiei aplicabile. Modificarea prețurilor se va 
face fără semnarea unui act adițional, îndeplinindu-se doar formalitățile de notificare agreate în conformitate cu prevederile contractuale. Această prevedere se aplică şi 
pe perioada de valabilitate a ofertei, respectiv până la intrarea în vigoare a contractului.
**Prețul final de contract se compune din prețul energiei electrice, prețul abonamentului la care se adaugă valoarea tarifelor reglementate aferente serviciilor de transport, 
sistem, distribuție, contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, a taxei pe valoare adăugată și orice alte tarife/costuri introduse prin acte 
normative, aplicabile pe perioada derulării contractului.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACTIVAREA SERVICIILOR SUPLIMENTARE INCLUSE - Asistență tehnică de urgență și Asigurare de bunuri

● Următoarele documente sunt anexate la contract şi constituie parte integrantă a acestuia:  

● Nedeterminată sau pe perioada de valabilitate a documentelor de deținere a spațiului;

 ● în format electronic. Facturile se transmit lunar în format electronic, prin activarea facturii electronice în contul de client din 
MyElectrica, la adresa https://myelectrica.ro/.

 ● trimestrială;

√ Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice (disponibile în format tipărit, în format electronic la www.electricafurnizare.ro, 
precum și la cerere prin e-mail sau format tipărit); Drepturile si obligațiile Clientului și ale Furnizorului sunt specificate în Condițiile 
generale;

● copia actului de identitate al titularului de contract.

√ privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea 
acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

INFORMAȚII UTILE – ÎNCHEIERE CONTRACT 

 ● 45 de zile de la data emiterii facturii (15 zile de scadență la care se adaugă 30 de zile de grație); pentru datoriile neachitate 
scadente se vor calcula dobânzi penalizatoare egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, 
stabilit conform prevederilor actelor normative în vigoare aplicate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu data de scadență 
exclusiv și până la data plății inclusiv iar valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea facturii.

 √ Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

 √ Convenția de consum energie electrică și date loc/locuri de consum.

Forma contractului:

√ privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc);

● cerere de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice;
● copie act de identitate al solicitantului; 
● declaraţie pe propria răspundere a solicitantului:

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


