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Ofertă TIP furnizare energie electrică pentru consumatorii noncasnici 

 

 

1. Pret furnizare energie electrica  

 

Pentru furnizarea energiei electrice pentru locurile de consum ale societăţii dumneavostră, 

furnizorul PLENERG SRL vă propune următorul preţ al energiei electrice active 9970,00 

lei/MWh; 

La pretul energiei active se adauga urmatoarele taxele si tarifele reglementate: 

 

• Tarifele de distribuție (în funcție de zona și delimitarea patrimonială a locurilor de 

consum); 

• Tarifele de transport si servicii de sistem; 

• Contributia pentru cogenerare de inalta eficienta; 

• Contravaloarea costului de achizitie a certificatelor verzi; 

• Acciza; 

• TVA; 

 

Pretul final al energiei, exprimat in lei/MWh, contine toate taxele si tarifele enumerate mai 

sus. 

Prețul final facturat va fi calculat conform prevederilor O.U.G. 27/2022 cu 

modificările și completările ulterioare din O.U.G. 119/2022, fiind derogatoriu de la 

condițiile economice din ofertă. 

 

 

Clientul va fi informat cu privire la modificarea tarifelor reglementate si/sau taxelor de mai 

sus sau cu privire la apariția unor noi tarife si/sau taxe printr-o notificare transmisă în scris 

alături de următoarea factura emisă după data apariției respectivei modificări. 

  

Calculul valorii finale a certificatelor verzi se va face numai după publicarea de către A.N.R.E. 

a cotei anuale obligatorii de achiziție certificate verzi, urmând ca regularizarea sumelor plătite 

să se facă în funcție de această valoare finală.    

 

2. Modalitate de facturare si termene de plata.  

 

Furnizorul va emite în primele 5 (cinci) zile ale lunii anterioare lunii de începere a contractului, 

o factură de avans pentru întreaga cantitate de energie electrica contractată in luna 

contractuala, ținând seama de prețul energiei active prevăzut în contract și toate celelalte 

componentele de preț. 

Factura de regularizare va fi emisă în primele 15 (cincisprezece) zile după luna de livrare, 

pentru luna precedentă, în baza citirii echipamentelor de măsurare.  

Termenul de plată pentru facturile emise este de 3 (trei) zile calendaristice de la data emiterii. 
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3. Garanții 

 

În vederea încheierii contractului de furnizare, Consumatorul va constitui o garanție 

financiara sub formă de depozit in contul Furnizorului, reprezentand contravaloarea 

consumului estimat pentru 6 luni de zile, conform conventiei de consum ce face parte 

integranta din contract. 

 

4. Durata contractului: 12 luni cu posibilitate de prelungire, cu acordul partilor. 

 

5. Valabilitatea ofertei: oferta este valabila pana la data de 31.01.2023 

 
 

 

Pretul final facturat plafonat 
 

85% din consum pentru: IMM + toate categoriile 
regasite in OUG 27/2022 la art 1, lit c 

1,000.00 lei/MWh 

 

 

 

Spitale, unitati de invatamant, crese, furnizori de 
servicii sociale (art. 1, lit. d, OUG 27/2022) 

1,000.00 lei/MWh 

 

 

 

85% din consum pentru: institutiile publice, culte 
recunoscute oficial in Romania (art. 1, lit. e, OUG 

27/2022) 
1,000.00 lei/MWh 

 

 

 

Orice alta categorie (art 1. lit. g, OUG 27/2022) 1,300.00 lei/MWh 
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