Enel Energie S.A
OFERTA de furnizare a energiei electrice pentru Serviciul Universal pentru clienți casnici
1. Tarife și prețuri furnizare energie electrică
Prețul aplicat clienților beneficiari de serviciu universal se stabilește de către fiecare furnizor de ultimă instanță,
pe criterii concurențiale, având în vedere ca acesta să fie rezonabil, competitiv, ușor comparabil, transparent și
nediscriminatoriu.
(2) Prețul aplicat clienților beneficiari de serviciu universal include tarifele reglementate pentru serviciul de
transport-componenta de extragere a energiei electrice din rețea, serviciul de sistem și serviciul de distribuție.
Prețurile stabilite pe criterii concurențiale pentru perioada 01.03.2021 – 30.06.2021 sunt:

Prețuri SU stabilite pe criterii concurențiale, 01.03.2021 – 30.06.2021
Furnizor de ultimă instanță
Enel Energie S.A
Zona de rețea
E-distribuție Banat
UM
lei/MWh
Preț serviciu universal stabilit de FUI [PSU ]
367.52
Tarife reglementate aprobate de ANRE
valabile la data prezentei
Tarif reglem. pt. serviciul de transport [TL]
19.22
Tarif reglem. servicii sistem [Tss]
10.82
Tarif reglem. pt. serviciul de distribuție medie tensiune [TD_MT]
Tarif reglem. pt. serviciul de distribuție joasă tensiune [TD_JT]
Preț final pentru serviciu universal MT [PSU + TL+Tss+TD_MT]
Preț final pentru serviciu universal JT [PSU + TL+Tss+TD_JT]

53.78
161.59
451.34
559.15

Preţurile din ofertă nu includ taxe sau impozite de tipul certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerarea de înaltă
eficiență, accizelor stabilite conform legii, taxei pe valoarea adăugată. Aceste taxe sau impozite vor fi evidențiate
distinct în factură și vor fi incluse în suma totală de plată.
2. Termene și modalități de plată
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, exclusiv.
Modalități de plată facturi: bănci din reţeaua naţională (ghișee, automate de plata, direct debit, internet banking,
ordin de plata), automate de plată de tip self-pay și terminale de plată amplasate în centre comerciale și magazine
alimentare, online cu card pe site www.enel.ro;
3. Termen încheiere contract furnizare energie electrică: în termen de 5 zile lucratoare de la data acceptării
ofertei de furnizare, în perioada valabilității Avizului Tehnic de Racordare.
4. Documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare: cerere încheiere contract furnizare cu
acceptarea prezentei oferte, copia actului de identitate, copia actului/documentului care atestă dreptul legal de
folosință asupra spațiului/locului de consum (act de proprietate – contract de vânzare - cumpărare, act de donație,
contract de închiriere/comodat, orice alt document care atestă dreptul de folosință a spațiului etc).
5. Intervalul de timp pentru care se poate asigura furnizarea
Durata contractului de furnizare poate fi nedeterminată sau determinată, în cazul în care actul care atestă dreptul
de folosință al imobilului are valabilitate limitată. Durata contractului de furnizare nu poate depăși durata de
valabilitate a Avizului Tehnic de Racordare/actului de proprietate sau documentului care atestă dreptul de folosință
asupra spațiului.
Client,
.......................................

Data
....................................

(semnatură)
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