
Stimată doamnă/Stimate domnule,

Avantajele alegerii SOCIETĂŢII ELECTRICA FURNIZARE S.A.
● Beneficiezi de stabilitate și siguranță, oferite de un furnizor de încredere;
● Primești facturi detaliate, cu evidențierea costurilor;
● Poți accesa online toate informațiile despre contract și facturi prin intermediul Contului MyElectrica;

● Îți facilităm relația cu operatorul de rețea în baza mandatului acordat.

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

0,12790 0,17582 0,19576 0,12029 0,15313 0,22377 0,17918 0,21543
Tariful de transport componenta de  extragere a 
energiei electrice din rețea - TL

0,02744 0,02744 0,02744 0,02744 0,02744 0,02744 0,02744 0,02744

Tariful pentru serviciul de sistem 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773

Tariful de distributie - joasă tensiune 0,33063 0,28271 0,26277 0,33824 0,30540 0,23476 0,27935 0,24310

0,49370 0,49370 0,49370 0,49370 0,49370 0,49370 0,49370 0,49370

Contravaloare certificate verzi 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168

Contribuție cogenerare de înaltă eficiență 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Acciză 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605
TVA (19%) 0,10857 0,10857 0,10857 0,10857 0,10857 0,10857 0,10857 0,10857

0,68000 0,68000 0,68000 0,68000 0,68000 0,68000 0,68000 0,68000

68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00

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

0,22874 0,27666 0,29660 0,22113 0,25397 0,32461 0,28002 0,31627
Tariful de transport componenta de  extragere a 
energiei electrice din rețea - TL

0,02744 0,02744 0,02744 0,02744 0,02744 0,02744 0,02744 0,02744

Tariful pentru serviciul de sistem 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773

Tariful de distributie - joasă tensiune 0,33063 0,28271 0,26277 0,33824 0,30540 0,23476 0,27935 0,24310

0,59454 0,59454 0,59454 0,59454 0,59454 0,59454 0,59454 0,59454

Contravaloare certificate verzi 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168
Contribuție cogenerare de înaltă eficiență 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Acciză 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605
TVA (19%) 0,12773 0,12773 0,12773 0,12773 0,12773 0,12773 0,12773 0,12773

0,80000 0,80000 0,80000 0,80000 0,80000 0,80000 0,80000 0,80000

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

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

0,64891 0,69683 0,71677 0,64130 0,67414 0,74478 0,70019 0,73644
Tariful de transport componenta de  extragere a 
energiei electrice din rețea - TL

0,02744 0,02744 0,02744 0,02744 0,02744 0,02744 0,02744 0,02744

Tariful pentru serviciul de sistem 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773 0,00773
Tariful de distributie - joasă tensiune 0,33063 0,28271 0,26277 0,33824 0,30540 0,23476 0,27935 0,24310

1,01471 1,01471 1,01471 1,01471 1,01471 1,01471 1,01471 1,01471

Contravaloare certificate verzi 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168 0,07168
Contribuție cogenerare de înaltă eficiență 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Acciză 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605 0,00605
TVA (19%) 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756 0,20756

1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000 1,30000

520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00

c) Preț furnizare energie electrică (a+b) (lei/kWh)

Prevederile de la punctele 2.1, 2.2 și 2.3 se aplică și pentru locurile de consum utilizate în baza unui contract de închiriere. În această situație, la furnizor se depun de către clientul 
casnic următoarele documente: cererea privind aplicarea prețului plafonat, copia contractului de închiriere, declarația pe propria răspundere a chiriașului că se încadrează în una dintre 
categoriile prevăzute mai sus sau confirmarea medicală, după caz.

Valorile prezentate pentru tarifele de distribuție, transport, sistem, cogenerare, certificate verzi și acciză sunt cele în vigoare la data întocmirii sau actualizării 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. 

Electrica Furnizare S.A.,în calitate de furnizor de ultimă instanță (FUI) desemnat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), furnizează clienților casnici 
energie electrică în regim de Serviciu Universal, conform prevederilor legale în vigoare. Descoperă mai jos oferta noastră de Serviciu Universal pentru întreg teritoriul țării!

OFERTĂ DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU 
SERVICIUL UNIVERSAL (SU)

‐ CLIENȚI CASNICI ‐

● Ai la dispoziție multiple modalități de transmitere a indexului autocitit (online, telefonic – număr dedicat, via e-mail) și de plată a facturii; 

DETALII IMPORTANTE PRIVIND PREȚUL FINAL FACTURAT AL ENERGIEI PENTRU SERVICIUL UNIVERSAL

Structura prețului final facturat plafonat de 0,68 lei/kWh:

a) Preț energie electrică activă cu TG inclus* (lei/kWh)

Conform prevederilor OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 206/2022 precum și OUG nr. 119/2022, aprobată prin Legea nr. 357/2022, 
prețul final facturat plafonat al energiei electrice furnizate clienților casnici în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025 este:
a) 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienți:
1) clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100kWh inclusiv;
 2.1) clienții casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate de la rețeaua electrică, necesare 
efectuării tratamentelor medicale pe baza confirmării de la medicul specialist și a unei cereri depuse la furnizor; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii 
următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior;
2.2) clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; limita de vârstă se 
prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în 
care s-au depus documentele prevăzute anterior;
2.3) clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; 
limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii 
următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior;                                                                                                                                                                                      

b) Tarife reglementate 
pentru serviciile de rețea (lei/kWh)

d) Impozite, taxe, comisioane și 
contribuții în vigoare (lei/kWh)

Preț final facturat plafonat energie electrică cu TVA (lei/kWh) (c+d)

Cost informativ valoare factură pentru un consum de 100 kWh/lună (lei cu TVA inclus).

b) 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienții casnici al căror consum lunar la locul de consum este 
cuprins între 100,01 și 255 kWh. Consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care 
consumul depășește 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la prețul de 1,3 lei/kWh.

c) Preț furnizare energie electrică (a+b) (lei/kWh)

Cost informativ valoare factură pentru un consum de 250 kWh/luna (lei cu TVA inclus).

Structura prețului final facturat plafonat de 1,3 lei/kWh:

a) Preț energie electrică activă cu TG inclus* (lei/kWh)

b) Tarife reglementate 
pentru serviciile de rețea (lei/kWh)

Structura prețului final facturat plafonat de 0,80 lei/kWh:

a) Preț energie electrică activă cu TG inclus* (lei/kWh)

b) Tarife reglementate 
pentru serviciile de rețea (lei/kWh)

d) Impozite, taxe, comisioane și 
contribuții în vigoare (lei/kWh)

Preț final facturat plafonat energie electrică cu TVA (lei/kWh) (c+d)

c) 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici care nu sunt prevăzuți la lit. a) și b).

c) Preț furnizare energie electrică (a+b) (lei/kWh)

d) Impozite, taxe, comisioane și 
contribuții în vigoare (lei/kWh)

Preț final facturat plafonat energie electrică cu TVA (lei/kWh) (c+d)

Cost informativ valoare factură pentru un consum de 400 kWh/lună (lei cu TVA inclus).

Valoarea TG-ului inclusă în preț (TG, tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea) este 0,00404 lei/kWh.

* Valorile tarifelor reglementate și ale prețurilor de furnizare, prezentate mai sus, sunt cele actualizate și în vigoare la data de 1 aprilie 2023. 
Prețul energiei electrice (inclusiv Tg) reprezintă prețul rezultat ca diferență între prețurile plafonate cu TVA, conform OUG119/2022 și tarifele reglementate de transport,Tl, serviciul de sistem, tarifele de 
distribuție, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza și TVA-ul, în vigoare la data prezentei oferte.



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

Condiții de reînnoire/prelungire:   

Valabilitate ofertă:

Data limită de încheiere a 
contractului de furnizare a 
energiei electrice:

Îți mulțumim!
Echipa Electrica Furnizare

Societatea ELECTRICA FURNIZARE S.A. 

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

   √ la încetarea perioadei de valabilitate a contractului;

   √ prin acordul de voință al ambelor părți contractante;

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

● 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, e-mail sau prin anexă la factură; 

Condiții de încheiere a 
contractului:

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

● Oferta este valabilă de la data de 01.01.2023 până la data de 30.06.2023 inclusiv, pentru clienții casnici.

Valabilitate preț

Durata contractului: Nedeterminată sau pe perioada de valabilitate a documentelor de deținere a spațiului;

Informații utile

●  Este de maximum 5 zile de la data acceptării ofertei de către Client, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Încetarea contractului:     

● Nu se percep comisioane pentru rezilierea contractului de furnizare.

Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea
Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș 
Brasov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mures
Arges, Valcea, Gorj, Olt, Teleorman,Dolj, Mehedinti
Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui
Timis, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin

Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași
Ilfov, Giurgiu, București

• în format tipărit, prin intermediul serviciilor poștale sau
• în format electronic, prin activarea facturii electronice din contul de client MyElectrica: https://myelectrica.ro/. 
Îți reamintim avantajele de care beneficiezi dacă optezi pentru activarea facturii electronice:
• Factura îți este transmisă pe e-mail și afișată în contul tău MyElectrica imediat după emiterea ei, mai repede decât prin poștă;
• Poți accesa factura oricând și o poți plăti ca și până acum, online din contul MyElectrica sau prin orice altă modalitate de plată preferată;
• Ai acces facil la istoricul facturilor și situația plăților prin intermediul contului tău MyElectrica.

• Factura de energie electrică se emite lunar, în baza indexului citit de operatorul de rețea (OR), a indexului autocitit de către client sau a indexului estimat conform convenției de 
consum.
• Citirea contoarelor pentru regularizarea consumului se face cu periodicitate de maximum 3 luni.
• Clientul va achita factura de energie electrică în termenele de scadență, prevăzute de reglementările legale în vigoare. Data scadentă a facturii este de 15 zile de la data emiterii 
facturii pentru clienții finali casnici. Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage dobânzi penalizatoare, egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la 
termen a obligațiilor bugetare, conform mențiunilor din condițiile generale de furnizare, precum și a prevederilor actelor normative în vigoare. Penalitățile de întârziere vor fi datorate 
începând cu prima zi după scadența și până la data plății, exclusive.
• Plata facturii poate fi efectuată prin numeroase modalități de plată precum: debit direct, card bancar, transfer bancar, numerar sau plată online/mobile. 
Online - MyElectrica; Internet banking; Debit Direct (Banca Transilvania, Garanti Bank, ING Bank, CEC Bank, BCR, Raiffeisen Bank, BRD); Aplicațiile Orange Money, mobilePay 
Wallet, 24Pay, Pago; 
ÎN Rețelele Partenerilor - Automate de plată StartPay; Stații OMV/Petrom prin serviciul Westaco Express; Centru de plăți un-doi Mobile Distribution; Puncte de plată PayPoint; 
Ghișeele BCR, BRD, Garanti Bank, CreditCoop, CEC Bank; Smith&Smith; ATM-uri (Banca Transilvania, Garanti Bank, CEC Bank, BRD); Automate bancare (BCR, BRD, Garanti 
Bank, Banca Transilvania, CEC Bank); Terminale Idea Bank.
În Punctele de lucru ale Furnizorului - prin card bancar sau prin intermediul automatelor de plată;
Mai multe detalii referitoare la modalitățile de plată pot fi consultate aici: https://www.electricafurnizare.ro/modalitati-de-plata-factura-electrica-furnizare/.

Prețurile finale facturate plafonate din prezenta ofertă sunt valabile/aplicabile de la data de 01.01.2023 până la data de 30.06.2023.  
Prețurile din prezenta ofertă sunt stabilite prin Legea nr. 357/13.12.2022. În situația în care legea se va modifica, condițiile de furnizare a energiei electrice (inclusiv prețul) se vor corela 
cu prevederile legislative, fără a fi necesară transmiterea/semnarea unui act adițional sau o informare prealabilă în acest sens.

• Conținutul contractului de furnizare respectă contractul-cadru aprobat de ANRE prin Ordinul nr.13/2023, cu modificările și completările ulterioare.
• În cazul în care nu accepți oferta transmisă de FUI, ai dreptul de a denunța unilateral contractul, cu o notificare transmisă FUI cu cel puțin 21 zile înainte, conform contractului cadru. 
În caz contrar, denunțarea unilaterală a contractului produce efecte de la data la care se respectă termenul de denunțare unilaterală prevăzut în contract, până la data încetării 
contractului fiind aplicabilă oferta comunicată  de FUI. 
• Dacă ești deja client Electrica Furnizare, contractul tău de furnizare a energiei electrice va rămâne în vigoare, nefiind nevoie să închei unul nou. 

Facturarea energiei electrice, termene și modalități de plată

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
● cerere de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice;
● copie act de identitate al solicitantului; 
● declaraţie pe propria răspundere a solicitantului:
√ privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc);
√ 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.

Modalități de transmitere a facturii

Contractul de furnizare a energiei electrice

 ● ne poți transmite un e-mail la adresa clienti@electricafurnizare.ro;

 ● ne poți suna folosind numărul de telefon 0244 406 006 (număr de telefon pentru informații comerciale, tarif normal);
 ● ne poți contacta prin intermediul site-ului nostru: https://www.electricafurnizare.ro/asistenta/categorii/contact/. 

Acceptarea ofertei 

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


