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ANEXA A 

CONDIŢII ECONOMICE 

                     

ENEL Simplu Anual Salut (*Regul.) 
 
Condiţiile economice sunt valabile dacă sunt semnate de către Client şi transmise către – ENEL ENERGIE S.A. până 
la data de 31.01.2021. 

TIPUL OFERTEI 

Oferta “ENEL Simplu Anual Salut (*Regul.)” se adresează clienţilor persoane fizice care consumă energie electrică în 
scopuri casnice, pentru iluminat și receptoare electrocasnice. 

 CONDIŢII ECONOMICE 

Oferta prevede avantajul unui preț format dintr-un preț al energiei electrice pentru fiecare kWh consumat  
Prețul va rămâne neschimbat pentru o perioadă de 12 luni începând de la data activării furnizării, valoarea acestuia fiind: 

0.254 lei/kWh (preț energie electrică)  
Prețurile nu conțin accize, tarife, taxe și componente reglementate.   
Pe toată perioada de valabilitate a condiţiilor economice, Furnizorul va suporta integral costurile dezechilibrelor. 
 

1. Perioada de aplicare a condiţiilor economice 

Condiţiile economice stipulate mai sus vor fi aplicabile pentru o perioadă de 12 luni. Perioada de 12 luni de valabilitate a 
condiţiilor economice se calculează de la data .<data intrarii in vigoare din contract>. 

2. Tarife reglementate 
Clientul, pe lângă preţul energiei menţionat mai sus, va trebui să achite, conform legislației în vigoare, şi tarifele reglementate 
pentru serviciile de transport, de sistem, tarifele de distribuţie, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea 
certificatelor verzi, precum şi orice alte eventuale tarife reglementate introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada 
de consum facturată. Valoarea tarifelor şi costurilor reglementate se stabileşte prin legislaţia în vigoare aplicabilă la 
momentul facturării. 

3. Facturare și condiţii de plată 

3.1 a) Contravaloarea energiei electrice consumate se facturează:  X  lunar  bimestrial (o data la două luni) in 

intervalul de timp ...................în baza indexului transmis de catre Operatorul de Distribuție, iar, în lipsa acestuia, a 
indexului transmis de catre Client, prin autocitire in intervalul de timp mentionat pe factura (modalitatea de 
transmitere este descrisă pe pagina de internet www.enel.ro) sau pe bază de index estimat.  
b) Modificarea intervalului de timp in care se emite factura se notifica cl;ientului de catre furnizor odata cu prima 
factura emisa dupa aplicarea modificarii, fara a fi necesara incheierea unui act aditional. 

3.2 Termenul de scadenţă a facturii este de 15  zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 15  zile 
de la data scadenţei atrage dobânzi penalizatoare egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a 
obligațiilor bugetare, conform mențiunilor din condițiile generale de furnizare, precum și prevederilor actelor 
normative în vigoare.  

   3.3. Dobânzile penalizatoare vor fi datorate începând cu prima zi după scadență si până la data plății, exclusiv. 

4. Renunţarea la contract  
Părțile se angajeaza să mențină contractul pe o perioadă de 12 luni de la data activării furnizării. Totuși, în cazul în care 
Clientul dorește denunțarea anticipată, aceasta se va face conform prevederilor legislației în vigoare cu o notificare 
prealabilă de minim 21 de zile. 

SERVICII EXCLUSIVE 

❖ Gestionarea relației cu Operatorul de Distribuție; 

❖ Contul MyEnel prin care aveți acces facil la toate informațiile despre contract, facturi și plăți;  

❖ Factura electronică: o veți primi pe email în data emiterii. Prietenoasă și ușor de înțeles, cu informațiile 
grupate în funcție de importanța lor pentru dumneavoastră; 

❖ Oricând, de oriunde, aveți acces în timp real la contul MyEnel prin aplicația mobilă; 

❖ Canale diversificate de plată: majoritatea băncilor cu reţea naţională, Pay Point, Payzone, OMV, Credit Coop, 
ATM, direct debit, Internet banking, card 3D Secure; 

 

Dată: ................  
  Client: ….……… 

ENEL ENERGIE S.A. 

Prin imputernicit 

............................... 

 
 

 
 

http://www.enel.ro/
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ANEXA A 

CONDIŢII ECONOMICE 

                     

ENEL Simplu Anual Salut (*Regul.) 
 
Condiţiile economice sunt valabile dacă sunt semnate de către Client şi transmise către – ENEL ENERGIE MUNTENIA 
S.A. până la data de 31.01.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPUL OFERTEI 

Oferta “ENEL Simplu Anual Salut (*Regul.)” se adresează clienţilor persoane fizice care consumă energie electrică în 
scopuri casnice, pentru iluminat și receptoare electrocasnice. 

 CONDIŢII ECONOMICE 

Oferta prevede avantajul unui preț format dintr-un preț al energiei electrice pentru fiecare kWh consumat  
Prețul va rămâne neschimbat pentru o perioadă de 12 luni începând de la data activării furnizării, valoarea acestuia fiind: 

0.254 lei/kWh (preț energie electrică)  
Prețurile nu conțin accize, tarife, taxe și componente reglementate.   
Pe toată perioada de valabilitate a condiţiilor economice, Furnizorul va suporta integral costurile dezechilibrelor. 
 

1. Perioada de aplicare a condiţiilor economice 

Condiţiile economice stipulate mai sus vor fi aplicabile pentru o perioadă de 12 luni. Perioada de 12 luni de valabilitate a 
condiţiilor economice se calculează de la data .<data intrarii in vigoare din contract>. 

2. Tarife reglementate 
Clientul, pe lângă preţul energiei menţionat mai sus, va trebui să achite, conform legislației în vigoare, şi tarifele reglementate 
pentru serviciile de transport, de sistem, tarifele de distribuţie, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea 
certificatelor verzi, precum şi orice alte eventuale tarife reglementate introduse prin acte normative, aplicabile pe perioada 
de consum facturată. Valoarea tarifelor şi costurilor reglementate se stabileşte prin legislaţia în vigoare aplicabilă la 
momentul facturării. 

3. Facturare și condiţii de plată 

3.1 a) Contravaloarea energiei electrice consumate se facturează:  X  lunar  bimestrial (o data la două luni) in 

intervalul de timp ...................în baza indexului transmis de catre Operatorul de Distribuție, iar, în lipsa acestuia, a 
indexului transmis de catre Client, prin autocitire in intervalul de timp mentionat pe factura (modalitatea de 
transmitere este descrisă pe pagina de internet www.enel.ro) sau pe bază de index estimat.  
b) Modificarea intervalului de timp in care se emite factura se notifica cl;ientului de catre furnizor odata cu prima 
factura emisa dupa aplicarea modificarii, fara a fi necesara incheierea unui act aditional. 

3.2 Termenul de scadenţă a facturii este de 15  zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 15  zile 
de la data scadenţei atrage dobânzi penalizatoare egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a 
obligațiilor bugetare, conform mențiunilor din condițiile generale de furnizare, precum și prevederilor actelor 
normative în vigoare.  

   3.3. Dobânzile penalizatoare vor fi datorate începând cu prima zi după scadență si până la data plății, exclusiv. 

4. Renunţarea la contract  
Părțile se angajeaza să mențină contractul pe o perioadă de 12 luni de la data activării furnizării. Totuși, în cazul în care 
Clientul dorește denunțarea anticipată, aceasta se va face conform prevederilor legislației în vigoare cu o notificare 
prealabilă de minim 21 de zile. 

  

http://www.enel.ro/
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ANEXA A 

CONDIŢII ECONOMICE 

 
 
 
 

 
Organizatori 
Enel Energie S.A.       
Enel Energie Muntenia S.A.  
 
Director General  
Michele Abbate 
prin împuternicit Ionuț Adrian Dună 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICII EXCLUSIVE 

❖ Gestionarea relației cu Operatorul de Distribuție; 

❖ Contul MyEnel prin care aveți acces facil la toate informațiile despre contract, facturi și plăți;  

❖ Factura electronică: o veți primi pe email în data emiterii. Prietenoasă și ușor de înțeles, cu informațiile 
grupate în funcție de importanța lor pentru dumneavoastră; 

❖ Oricând, de oriunde, aveți acces în timp real la contul MyEnel prin aplicația mobilă; 

❖ Canale diversificate de plată: majoritatea băncilor cu reţea naţională, Pay Point, Payzone, OMV, Credit Coop, 
ATM, direct debit, Internet banking, card 3D Secure; 

Dată: ................  
  Client: ….……… 

 

 

ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A  

Prin imputernicit 

............................... 
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ANEXA A 

CONDIŢII ECONOMICE 

                     

ENEL Fix Online Salut (*Regul.) 
 
Condiţiile economice sunt valabile dacă sunt semnate de către Client şi transmise către – ENEL ENERGIE S.A. până 
la data de 31.01.2021. 

 
 
 
 
 
 

TIPUL OFERTEI 

Oferta “ENEL Fix Online Salut (*Regul.)” se adresează clienţilor persoane fizice care consumă energie electrică în 
scopuri casnice, pentru iluminat și receptoare electrocasnice. 

 CONDIŢII ECONOMICE 

Oferta prevede avantajul unui preț combinat, format dintr-un preț al energiei electrice pentru fiecare kWh consumat și 
dintr-un abonament zilnic, plătit pentru fiecare loc de consum prevăzut în Anexa B. 

Prețul va rămâne neschimbat pentru o perioadă de 12 luni începând de la data activării furnizării, valoarea acestuia fiind: 
0.19 lei/zi (preţ abonament)  
0.230 lei/kWh (preț energie electrică)  

Prețurile nu conțin accize, tarife, taxe și componente reglementate.   
Pe toată perioada de valabilitate a condiţiilor economice, Furnizorul va suporta integral costurile dezechilibrelor. 
Acest preț este valabil numai cu condiția activării și menținerii active, de către client, pe toată durata de valabilitate a 
prezentelor condiții economice a contului MyEnel și a facturii electronice. În cazul neîndeplinirii acestor condiții în mod 
cumulativ, începând cu luna următoare dezactivării oricăreia dintre aceste opțiuni, se va activa în mod implicit oferta Enel 
Simplu Anual publicată pe site-ul enel.ro. Prin acceptarea prezentei oferte, vă exprimați expres acordul cu privire la 
posibilitatea modificării tarifului aplicabil ca urmare a nerespectării condițiilor din prezentul paragraf pe care il acceptați în 
mod expres. În cazul în care nu sunteți de acord cu condițiile ofertei Enel Simplu Anual, vă puteți exercita dreptul prevăzut 
în art. 4 din prezenta Anexa A. 
 

1. Perioada de aplicare a condiţiilor economice 

Condiţiile economice stipulate mai sus vor fi aplicabile pentru o perioadă de 12 luni. Perioada de 12 luni de valabilitate a 
condiţiilor economice se calculează de la data .<data intrarii in vigoare din contract>. 

2. Tarife reglementate 
Clientul, pe lângă preţul energiei menţionat mai sus, va trebui să achite, conform legislației în vigoare, şi tarifele 
reglementate pentru serviciile de transport, de sistem, tarifele de distribuţie, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă 
eficienţă, valoarea certificatelor verzi, precum şi orice alte eventuale tarife reglementate introduse prin acte normative, 
aplicabile pe perioada de consum facturată. Valoarea tarifelor şi costurilor reglementate se stabileşte prin legislaţia în 
vigoare aplicabilă la momentul facturării. 

3. Facturare și condiţii de plată 

3.1. a) Contravaloarea energiei electrice consumate se facturează:  X  lunar  bimestrial (o data la două luni) in 
intervalul de timp ...................în baza indexului transmis de catre Operatorul de Distribuție, iar, în lipsa acestuia, 
a indexului transmis de catre Client, prin autocitire in intervalul de timp mentionat pe factura (modalitatea de 
transmitere este descrisă pe pagina de internet www.enel.ro) sau pe bază de index estimat.  
b) Modificarea intervalului de timp in care se emite factura se notifica cl;ientului de catre furnizor odata cu prima 
factura emisa dupa aplicarea modificarii, fara a fi necesara incheierea unui act aditional. 

3.2 Termenul de scadenţă a facturii este de 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 15  
zile de la data scadenţei atrage dobânzi penalizatoare egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen 
a obligațiilor bugetare, conform mențiunilor din condițiile generale de furnizare, precum și prevederilor actelor 
normative în vigoare.  

   3.3. Dobânzile penalizatoare vor fi datorate începând cu prima zi după scadență si până la data plății, exclusiv. 

4. Renunţarea la contract  
Părțile se angajeaza să mențină contractul pe o perioadă de 12 luni de la data activării furnizării. Totuși, în cazul în care 
Clientul dorește denunțarea anticipată, aceasta se va face conform prevederilor legislației în vigoare cu o notificare 
prealabilă de minim 21 zile. 

  

http://www.enel.ro/
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ANEXA A 

CONDIŢII ECONOMICE 

 
 
 
 
 
 
 

 
Organizatori 
Enel Energie S.A.       
Enel Energie Muntenia S.A.  
 
Director General  
Michele Abbate 
prin împuternicit Ionuț Adrian Dună 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICII EXCLUSIVE 

❖ Gestionarea relației cu Operatorul de Distribuție; 

❖ Contul MyEnel prin care aveți acces facil la toate informațiile despre contract, facturi și plăți;  

❖ Factura electronică: o veți primi pe email în data emiterii. Prietenoasă și ușor de înțeles, cu informațiile 
grupate în funcție de importanța lor pentru dumneavoastră; 

❖ Oricând, de oriunde, aveți acces în timp real la contul MyEnel prin aplicația mobilă; 

❖ Canale diversificate de plată: majoritatea băncilor cu reţea naţională, Pay Point, Payzone, OMV, Credit Coop, 
ATM, direct debit, Internet banking, card 3D Secure; 

 

Dată: ................  
  Client: ….……… 

ENEL ENERGIE S.A.  

Prin imputernicit 

............................... 
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ANEXA A 

CONDIŢII ECONOMICE 

                     

ENEL Fix Online Salut (*Regul.) 
 
Condiţiile economice sunt valabile dacă sunt semnate de către Client şi transmise către – ENEL ENERGIE MUNTENIA 
S.A. până la data de 31.01.2021. 

 
 
 
 
 
 
 

TIPUL OFERTEI 

Oferta “ENEL Fix Online Salut (*Regul.)” se adresează clienţilor persoane fizice care consumă energie electrică în 
scopuri casnice, pentru iluminat și receptoare electrocasnice. 

 CONDIŢII ECONOMICE 

Oferta prevede avantajul unui preț combinat, format dintr-un preț al energiei electrice pentru fiecare kWh consumat și 
dintr-un abonament zilnic, plătit pentru fiecare loc de consum prevăzut în Anexa B. 

Prețul va rămâne neschimbat pentru o perioadă de 12 luni începând de la data activării furnizării, valoarea acestuia fiind: 
0.19 lei/zi (preţ abonament)  
0.230 lei/kWh (preț energie electrică)  

Prețurile nu conțin accize, tarife, taxe și componente reglementate.   
Pe toată perioada de valabilitate a condiţiilor economice, Furnizorul va suporta integral costurile dezechilibrelor. 
Acest preț este valabil numai cu condiția activării și menținerii active, de către client, pe toată durata de valabilitate a 
prezentelor condiții economice a contului MyEnel și a facturii electronice. În cazul neîndeplinirii acestor condiții în mod 
cumulativ, începând cu luna următoare dezactivării oricăreia dintre aceste opțiuni, se va activa în mod implicit oferta Enel 
Simplu Anual publicată pe site-ul enel.ro. Prin acceptarea prezentei oferte, vă exprimați expres acordul cu privire la 
posibilitatea modificării tarifului aplicabil ca urmare a nerespectării condițiilor din prezentul paragraf pe care il acceptați în 
mod expres. În cazul în care nu sunteți de acord cu condițiile ofertei Enel Simplu Anual, vă puteți exercita dreptul prevăzut 
în art. 4 din prezenta Anexa A. 
 

1. Perioada de aplicare a condiţiilor economice 

Condiţiile economice stipulate mai sus vor fi aplicabile pentru o perioadă de 12 luni. Perioada de 12 luni de valabilitate a 
condiţiilor economice se calculează de la data .<data intrarii in vigoare din contract>. 

2. Tarife reglementate 
Clientul, pe lângă preţul energiei menţionat mai sus, va trebui să achite, conform legislației în vigoare, şi tarifele 
reglementate pentru serviciile de transport, de sistem, tarifele de distribuţie, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă 
eficienţă, valoarea certificatelor verzi, precum şi orice alte eventuale tarife reglementate introduse prin acte normative, 
aplicabile pe perioada de consum facturată. Valoarea tarifelor şi costurilor reglementate se stabileşte prin legislaţia în 
vigoare aplicabilă la momentul facturării. 

3. Facturare și condiţii de plată 

3.1. a) Contravaloarea energiei electrice consumate se facturează:  X  lunar  bimestrial (o data la două luni) in 
intervalul de timp ...................în baza indexului transmis de catre Operatorul de Distribuție, iar, în lipsa acestuia, 
a indexului transmis de catre Client, prin autocitire in intervalul de timp mentionat pe factura (modalitatea de 
transmitere este descrisă pe pagina de internet www.enel.ro) sau pe bază de index estimat.  
b) Modificarea intervalului de timp in care se emite factura se notifica cl;ientului de catre furnizor odata cu prima 
factura emisa dupa aplicarea modificarii, fara a fi necesara incheierea unui act aditional. 

3.2 Termenul de scadenţă a facturii este de 15 zile de la data emiterii facturii. Neachitarea facturii în termen de 15  
zile de la data scadenţei atrage dobânzi penalizatoare egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen 
a obligațiilor bugetare, conform mențiunilor din condițiile generale de furnizare, precum și prevederilor actelor 
normative în vigoare.  

   3.3. Dobânzile penalizatoare vor fi datorate începând cu prima zi după scadență si până la data plății, exclusiv. 

4. Renunţarea la contract  
Părțile se angajeaza să mențină contractul pe o perioadă de 12 luni de la data activării furnizării. Totuși, în cazul în care 
Clientul dorește denunțarea anticipată, aceasta se va face conform prevederilor legislației în vigoare cu o notificare 
prealabilă de minim 21 zile. 

  

http://www.enel.ro/
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ANEXA A 

CONDIŢII ECONOMICE 

 
 
 
 
 
 

Organizatori 
Enel Energie S.A.       
Enel Energie Muntenia S.A.  
 
Director General  
Michele Abbate 
prin împuternicit Ionuț Adrian Dună  

SERVICII EXCLUSIVE 

❖ Gestionarea relației cu Operatorul de Distribuție; 

❖ Contul MyEnel prin care aveți acces facil la toate informațiile despre contract, facturi și plăți;  

❖ Factura electronică: o veți primi pe email în data emiterii. Prietenoasă și ușor de înțeles, cu informațiile 
grupate în funcție de importanța lor pentru dumneavoastră; 

❖ Oricând, de oriunde, aveți acces în timp real la contul MyEnel prin aplicația mobilă; 

❖ Canale diversificate de plată: majoritatea băncilor cu reţea naţională, Pay Point, Payzone, OMV, Credit Coop, 
ATM, direct debit, Internet banking, card 3D Secure; 

Dată: ................  
  Client: ….……… 

 

 

ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A  

Prin imputernicit 

............................... 

 

 

 
 

 
 


