
                                                                                                                                               
  

 
                                                     INFORMARE  
 
privind eliminarea tarifelor reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare 
în domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici  
 
 
Stimate client,  
 
Este important să vă anunțăm că piața energiei electrice se va liberaliza de la data de 1 ianuarie 2021 şi, 
prin urmare, prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici, categorie în care vă regăsiți și 
dumneavoastră, nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 
Energiei (ANRE).  
Astfel, conform prevederilor art. 22 alin (11) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, 
cu modificările și completările ulterioare, tarifele reglementate vor fi eliminate începând cu data de 1 
ianuarie 2021. În aceste condiții este important să știți că puteți:  
a) beneficia de serviciul universal ramânând în continuare în portofoliul societății noastre la prețul din oferta 
de serviciu universal;  
b) beneficia de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă 
instanță, la prețul din oferta acestuia de serviciu universal;  
c) să vă exercitaţi dreptul de a alege un furnizor cu care să încheiați, un contract de furnizare a energiei 
electrice în regim concurențial. Puteți încheia noul contract de furnizare cu societatea noastră sau cu oricare 
alt furnizor de energie electrica ales de dumneavoastră dintre cei licențiați de către ANRE.  
 
Oferta de serviciu universal propusă de societatea Enel Energie Muntenia S.A, care va conține prețul de 
furnizare a energiei electrice valabil începând cu data de 1 ianuarie 2021 va fi comunicata în luna decembrie 
2020, după aprobarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a tarifelor 
reglementate pentru serviciul de distribuție.  
Contractul cadru aplicabil poate fi consultat la adresa https://www.enel.ro/content/enel-ro/enel-
muntenia/ro.html.  
Dacă doriţi să efectuaţi o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe 
piață, puteţi accesa aplicația "Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice", pe pagina de internet 
a ANRE, la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife, sau prin descărcarea 
aplicaţiei ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.  
Vă reamintim că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit și nu implică 
modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alegeţi și de asemenea nu 
modifică relația cu operatorul de rețea.  
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon 021 9977, apel cu tarif normal, în intervalul 
Luni-Vineri 08:00 - 20:00 și Sâmbătă între orele 08.00 - 13.00 sau prin e-mail, la adresa 
contacteem.ro@enel.com.  
 

Cu stimă,                                                                                                                                Data 

Echipa Enel Energie Muntenia                                                                                          01.10.2020                     



 
 

Enel Energie Muntenia S.A. – București, bd. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 5, camera 5.3, sector 3 – Cod unic de înregistrare 24387371, Nr. de ordine în Registrul 

Comerțului J40/14506/27.08.2008 - Capital social subscris și vărsat 37.004.350 lei        

                                                                                                                                                                 
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         INFORMARE  
                    privind oferta de serviciu universal valabilă de la data de 1 ianuarie 2021  
 
Stimate client,  
 
Este important să vă anunțăm că piața energiei electrice se va liberaliza de la data de 1 ianuarie 2021 şi, prin 
urmare, prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici, categorie în care vă regăsiți și 
dumneavoastră, nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
(ANRE).  
Astfel, conform prevederilor art. 22 alin (11) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 
modificările și completările ulterioare, tarifele reglementate vor fi eliminate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În 
aceste condiții este important să știți că puteți:  
a) beneficia de serviciul universal ramânând în continuare în portofoliul societății noastre la prețul din oferta de 
serviciu universal;  
b) beneficia de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă instanță, la 
prețul din oferta acestuia de serviciu universal;  
c) să vă exercitaţi dreptul de a alege un furnizor cu care să încheiați, un contract de furnizare a energiei electrice 
în regim concurențial. Puteți încheia noul contract de furnizare cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de 
energie electrica ales de dumneavoastră dintre cei licențiați de către ANRE.  
Atașat vă transmitem oferta de serviciu universal propusă de societatea Enel Energie Muntenia S.A., cu noul preț 
de furnizare a energiei electrice valabil începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la data de 30.06.2021, pe care 
o găsiți disponibilă și pe pagina noastră de internet, la adresa https://www.enel.ro/enel-muntenia/ro/clienti-
rezidentiali/oferte-clienti-rezidentiali-energie.html.  
În cazul în care alegeți să rămâneți în continuare clientul nostru acceptând oferta de serviciu universal propusă, 
rămâne în vigoare contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între societatea noastră și dumneavoastră.  
Contractul cadru aplicabil poate fi consultat la adresa https://www.enel.ro/enel-muntenia/ro.html. 
În cazul în care nu doriţi să acceptaţi oferta de serviciu universal propusă de societatea noastră, vă informăm că, 
în vederea încheierii unui contract aferent furnizării energiei electrice în regim concurenţial, puteţi accepta orice 
altă ofertă-tip publicată de societatea noastră sau de către oricare alt furnizor de energie electrică sau puteţi solicita 
unui furnizor o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii acestora, după caz, 
ori puteţi recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică, dacă este cazul.  
Dacă doriţi să efectuaţi o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, 
puteţi accesa aplicația "Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice", pe pagina de internet a ANRE, la 
adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife sau prin descărcarea aplicaţiei ANRE pe 
dispozitivele dumneavoastră mobile.  
Vă reamintim că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit și nu implică modificări 
de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alegeţi și de asemenea nu modifică relația 
cu operatorul de rețea. Este important să ştiţi că, dacă nu veţi încheia un contract de furnizare a energiei electrice 
cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de energie electrică ales de dumneavoastră, furnizarea energiei 
electrice la locul dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat, de către societatea noastră, în baza 
contractului de furnizare a energiei electrice în vigoare, în conformitate cu prevederile specifice in vigoare din 
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei pentru aprobarea condițiilor de 
furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, la prețul din oferta pentru serviciul universal 
transmisă. 
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon 021 9977, apel cu tarif normal, în intervalul Luni-
Vineri 08:00 - 20:00 și Sâmbătă între orele 08.00 - 13.00 sau prin e-mail, la adresa contacteem.ro@enel.com. 
  
Cu stimă,                                                                                                                                Data 
Echipa Enel Energie Muntenia                                                                                             24.12.2020        

Enel Energie Muntenia S.A. 
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                                        CONTRACT-CADRU 

de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă 

                       nr.      din anul      , luna      , ziua       

 

 

1. Părţile contractante 

Între ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. cu sediul în Bd. Mircea Voda, nr. 30, et. 5, camera 5.3, sector 3, cod 

poştal 030667, telefon 0219977, fax 0372.871.079, e-mail contacteem.ro@enel.com, www.enel.ro, cod fiscal RO 

24387371, înscrisă în registrul comerţului la nr. J40/14506/2008, IBAN RO 52 CITI 0000 0007 2507 6002, 

deschis la CitiBank Europe PLC Dublin Sucursala România, reprezentată legal prin Director General Michele 

Abbate, prin împuternicit                              denumită în continuare furnizor de ultimă instanţă (FUI), în calitate 

de vânzător, pe de o parte, 

şi 

<....................................>, cu domiciliul/sediul în localitatea<........>, str. <........>nr. <........>, bl. <........>, 

sc. <........>, et. <........>, ap. <........>, judeţul/sectorul <........>, telefon <........>, e-mail <........>, 

document de identitate seria <........> nr. <........>, eliberat la data de <........> de către <........>, CNP/CUI 

<........>, IBAN <........>denumit în continuare client, în calitate de cumpărător, pe de altă parte, s-a încheiat 

prezentul contract de furnizare a energiei electrice (denumit în continuare contract). 

2. Obiectul și durata contractului  

Art.1. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea energiei electrice şi reglementarea raporturilor dintre FUI şi 

client privind condiţiile de consum, facturare şi piaţă a energiei electrice la locul/locurile de consum 

următor/următoare: 

1. Denumirea locului de consum <........................................> Localitatea <........>, strada <........> nr. 

<........>, bl. <........>, sc. <........>, et. <........>, ap. <........>, judeţul/sectorul <........>, telefon <........> , 

având actul de proprietate/contractul de închiriere/alte acte prevăzute de lege  <........>, nr. <........> din data 

de <........> codul de identificare al locului de consum (POD) şi/sau codul de identificare al punctului de măsurare 

<........>, ATR nr. <........>, CR nr. <........> 

cu respectarea condiţiilor stabilite prin avizul/avizele tehnic(e) de racordare/certificatul/certificatele de racordare 

anexate contractului. 

Art. 2 

(1) Contractul intră în vigoare la data de <........> şi este valabil pe perioadă <nedeterminată/până la data  

de ........> în condiţiile din oferta pentru serviciul universal comunicată de FUI/în condiţiile aplicabile clienţilor 

preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă. 

(2) După încetarea contractului, părţile nu vor mai fi ţinute de termenii şi condiţiile din contract decât pentru 

punerea în executare a drepturilor şi obligaţiilor care iau naştere din derularea contractului, până la data încetării 

acestuia. 

 

3. Facturare si plată 

 

Art.3. (1) Facturarea energiei electrice active 

consumate la locurile de consum care fac obiectul 

contractului, pe <........> [nivel de tensiune], se face 

prin aplicarea următoarelor tarife: 

 Preţul din oferta de 

serviciu universal 

comunicată de către FUI 

 Preţul final de ultimă 

instanţă (se aplică în 

cazul clienţilor casnici 

preluaţi de către FUI 

pentru că nu au 

asigurată furnizarea 

energiei electrice din 

nicio altă sursă) 

 

(2) Preţul final de ultimă instanţă se aplică de la data 

preluării de către FUI până la data de sfârşit al celei 

de-a doua luni ulterioare celei de preluare sau 

până la data intrării în vigoare a unui nou contract de 

furnizare, oricare intervine prima. 

(3) Preţul din oferta de serviciu universal comunicată 

de către FUI se aplică pentru perioada prevăzută în 

oferta comunicată de către FUI. 

(4) Preţul din oferta de serviciu universal comunicată 

de către FUI include costul unitar al energiei electrice 

achiziţionate (inclusiv tariful de transport componenta 

de injecţie a energiei electrice în reţea TG), costul 

unitar al activităţii de furnizare,  
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costul participării pe pieţele centralizate, profitul, 

tariful de transport componenta de extragere a 

energiei electrice din reţea (TL), tariful pentru serviciul 

de sistem şi tariful pentru serviciul de distribuţie 

aferent nivelului de tensiune. Preţul nu include TVA, 

accize, contravaloarea certificatelor verzi şi contribuţia 

pentru cogenerarea de înaltă 

eficienţă. 

(5) Preţul final de ultimă instanţă include preţul de 

ultimă instanţă stabilit conform reglementărilor în 

vigoare la care se adaugă tariful de transport 

componenta de extragere a energiei electrice din reţea 

(TL), tariful pentru serviciul de sistem şi tariful pentru 

serviciul de distribuţie aferent nivelului de tensiune. 

Preţul nu include TVA, accize, contravaloarea 

certificatelor verzi şi contribuţia pentru cogenerarea de 

înaltă eficienţă. 

(6) Cu cel puţin 30 de zile anterior datei de încetare a 

valabilităţii preţului (preţul în vigoare pentru serviciul 

universal sau preţul final de ultimă instanţă în cazul 

clienţilor preluaţi), prevăzută la alin. (2) sau, după caz, 

la alin. (3), FUI transmite clientului noua ofertă pentru 

serviciul universal sau în cazul clienţilor preluaţi o 

ofertă pentru serviciul universal, care se va aplica 

automat, fără a fi necesară încheierea unui act 

adiţional. 

(7) În cazul în care clientul nu acceptă oferta transmisă 

de FUI, prevăzută la alin. (6), acesta are dreptul de a 

denunţa unilateral contractul. Notificarea de denunţare 

unilaterală se transmite de client conform prevederilor 

contractuale astfel 

încât să producă efecte de la data de încetare a 

valabilităţii preţului din contract. În caz contrar, 

denunţarea unilaterală a contractului produce efecte 

de la data la care se respectă termenul de denunţare 

unilaterală prevăzut în contract, 

până la data încetării contractului fiind aplicabilă oferta 

comunicată de FUI. 

(8) În cazul în care FUI nu notifică noua ofertă pentru 

serviciul universal în termenul prevăzut la alin. (6), 

plăteşte clientului compensaţii în conformitate cu 

prevederile Standardului de performanţă pentru 

activitatea de furnizare a 

energiei electrice. Compensaţiile se plătesc începând 

cu a 29-a zi anterioară datei de încetare a valabilităţii 

preţului, până la data transmiterii ofertei pentru 

serviciul universal, dar nu mai mult de data de încetare 

a valabilităţii preţului aplicat. 

(9) Energia electrică reactivă se facturează conform 

dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

Art.4. (1) Factura pentru energia electrică consumată 

se emite de către FUI pentru fiecare perioadă de 

facturare, <........> (număr de luni, nu mai mult de 3 

luni) în intervalul de timp <........>. 

 

 

 

 

 

 

(2) În cazul în care facturarea energiei electrice active 

consumate la locurile de consum care fac obiectul 

contractului se face la preţul final de ultimă instanţă, 

perioada de facturare este de 1 lună. 

 

Art.5. Facturile şi orice alte documente ce decurg din 

derularea contractului se comunică clientului de către 

FUI, astfel: 

 

 Prin poştă sau curier (Se va 

selecta doar una din variantele de 

mai jos.) 

 În format 

electronic 

 la adresa de domiciliu/sediu  La adresa 

locului de 

consum 

 la adresa de corespondenţă 

<.............................................> 

 

 

Art.6. Facturile emise de FUI în baza contractului vor 

fi achitate de client în termenul de scadenţă de 15 zile 

de la data emiterii, data emiterii facturii şi data 

scadenţei fiind înscrise pe factură. 

 

Art.7.  

(1) Sumele care, în conformitate cu dispoziţiile legale 

în vigoare, trebuie returnate clientului de către FUI 

sunt comunicate prin intermediul facturii emise de FUI 

şi se returnează astfel: 

 

 Fără costuri 

suplimentare 

 Cu costuri 

suplimentare 

 virament bancar 

     compensarea 

următoarelor facturi 

 Ghișeu partener 

(locația, termenul și 

costurile vor fi 

comunicate prin 

intermediul unei 

notificări ) 

(2) În cazul alegerii unei variante de returnare prin 

ridicare numerar, FUI va informa clientul, prin 

intermediul facturii, referitor la locaţia şi termenul în 

care acesta trebuie să se prezinte pentru ridicarea 

sumei de returnat. 

(3) FUI va asigura clientului cel puţin o modalitate de 

returnare fără costuri suplimentare a sumelor 

prevăzute la alin. (1). 

(4) În cazul alegerii unei variante de returnare cu 

costuri suplimentare, aceste costuri vor fi reţinute de 

către FUI din suma datorată clientului. FUI va informa 

clientul, prin intermediul facturii, asupra valorii 

costurilor suplimentare reţinute din suma datorată. 

 

Art.8.  

(1) Periodicitatea de citire (intervalul de timp 

dintre două citiri consecutive) a indexului 

contorului în vederea facturării pe baza 

consumului de energie  
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(3) electrică măsurat este de <........> [număr de 

luni, nu mai mult de 6 luni]. 

(3) Intervalul de timp pentru comunicarea/preluarea 

indexului autocitit este de cel puţin 5 zile şi este 

comunicat clientului prin intermediul facturii. 

(4) Intervalul de timp pentru citirea indexului 

contorului de către reprezentantul operatorului de 

reţea este <..............>. 

 

Art.9. Pentru perioadele de facturare în care nu se 

citeşte indexul contorului, dacă clientul nu comunică 

indexul autocitit în intervalul de timp comunicat prin 

intermediul celei mai recente facturi, facturarea se 

face: 

- pe baza cantităţilor corespunzătoare de energie 

electrică din convenţia de consum anexată 

contractului, dacă aceasta a fost încheiată; 

- pe baza unui consum estimat de către FUI conform 

reglementărilor în vigoare, în cazul în care nu a fost 

încheiată Convenţia de consum.  

 

4. Confidenţialitate 

 

Art.10. Părţile nu au dreptul de a transmite 

informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul 

contractului unor persoane neautorizate să primească 

astfel de informaţii. Fac excepţie cazurile când: 

a) se dispune de consimţământul scris al părţii ale 

cărei interese pot fi afectate de diseminarea 

informaţiei; 

b) informaţia este deja publică; 

c) partea este obligată sau are permisiunea de a 

divulga informaţia în scopul respectării unui ordin sau 

a unei decizii a Autorităţii Naţionale de Reglementare 

în Domeniul Energiei (ANRE) ori a dispoziţiilor legale în 

vigoare; 

d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii 

normale a activităţilor care constituie obiectul 

contractului, inclusiv în situaţiile în care activităţile 

sunt prestate de către terţi, cu condiţia respectării de 

către aceştia a condiţiilor de confidenţialitate. 

 

5. Litigii 

 

Art.11. Pentru neîndeplinirea, în totalitate sau în 

parte, a obligaţiilor prevăzute în contract, părţile 

răspund conform legii şi prevederilor contractuale. 

Art.12. 

(1) Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau 

executarea contractului, care nu pot fi rezolvate pe 

cale amiabilă sau prin intermediul comisiei de 

soluţionare a disputelor numită prin decizia 

preşedintelui ANRE, vor fi deduse spre soluţionare 

instanţei judecătoreşti competente. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Procedurile prealabile de soluţionare a litigiilor 

apărute cu ocazia derulării contractului nu sunt 

obligatorii; părţile se pot adresa direct instanţei de 

judecată competente.  

 

6. Cesiunea contractului 

 

Art.13.  

Niciuna dintre părţi nu poate cesiona, parţial sau total, 

drepturile şi obligaţiile ce decurg din acest contract fără 

acordul 

celeilalte părţi. 

 

7. Forţa majoră 

 

Art.14. Răspunderea părţilor este înlăturată atunci 

când prejudiciul este cauzat de forţa majoră, în 

condiţiile prevăzute de Codul civil. 

 

8. Clauze specifice 

 

Art.15. 

(1) Prin semnarea contractului, părţile acceptă ca în 

toate raporturile contractuale să respecte Condiţiile 

generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii 

finali ai furnizorilor de ultimă instanţă şi Condiţiile 

generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a 

energiei electrice în situaţia în care contractul de 

distribuţie pentru locui de consum este încheiat între 

operatorul de distribuţie şi furnizor, aprobate prin ordin 

al preşedintelui ANRE, care completează prevederile 

contractului. Acestea sunt publicate pe site-ul FUI şi, 

la solicitarea Clientului, se pun în mod gratuit la 

dispoziţia acestuia prin unul dintre următoarele 

mijloace, dar fără a se limita la acestea: fax, e-mail, 

direct sau prin poştă pe suport hârtie. 

(2) FUI se obligă să informeze clientul asupra oricăror 

modificări şi/sau completări ale documentelor 

prevăzute la alin. (1), dispuse de ANRE, prin afişarea 

pe site-ul propriu şi prin punerea la dispoziţia 

clientului, la solicitare, a formei actualizate a acestora. 

 

9. Alte clauze 

 

Art.16. Convenţia de consum încheiată de părţi, Avizul 

tehnic de racordare/Certificatul de racordare, datele 

din anexele la contractul de reţea încheiat de FUI cu 

operatorul reţelei electrice, corespunzătoare locurilor 

de consum care fac obiectul contractului, precum, Nota 

de informare privind condiţiile de prelucrare a datelor 

cu caracter personal, ACORD prelucrare date cu 

caracter personal în scop de marketing direct şi orice 

alte anexe agreate de  părţi care nu contravin 

prevederilor reglementărilor în vigoare fac parte 

integrantă din contract.  

 

http://idrept.ro/UserLogin.aspx?ReturnTo=L0RvY3VtZW50Vmlldy5hc3B4P0RvY3VtZW50SWQ9MDAxNDE1Mjk=
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Declarația clientului cu privire la deținerea spațiului 

aferent locului de consum face parte integrantă din 

contract. 

 

Art.17. Părțile contractante convin că intrarea în 

vigoare a prezentului contract, pentru branșamente 

noi, să aiba loc numai după și condiționat de emiterea 

Avizului tehnic/Certificatului de racordare, finalizarea 

contractului de racordare, semnarea  

contractului de distribuție și emiterea celorlalte 

documente necesare și obligatorii pentru derularea 

contractului de furnizare, precum și după realizarea 

lucrărilor necesare în acest sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art 18. Operatiunile de prelucrare a datelor cu 

caracter personal sunt desfăsurate conform Anexei la 

prezentul contract, – „Nota de informare privind 

condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal”. 

  

Art. 19. Clientul își exprimă acordul expres prin 

semnarea prezentului contract cu privire la exercitarea 

cu titlu gratuit de către operatorul de distribuție a 

drepturilor legale de uz și servitute conform 

prevederilor legislației din domeniul energiei asupra 

imobilului proprietatea sa pe/în care este amplasată 

instalația de racordare edificată în vederea alimentării 

locului de consum. 

 

Art. 20. Contractul a fost încheiat la data de 

<..............>, în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte contractantă. 

 

 

 

Semnături 

Furnizor de ultima instanţă obligat, 

ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. 

reprezentată legal prin <............................>, 

Prin împuternicit <..........................> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Client, 

       

(numele în clar şi semnătura) 

  

 

 

Subsemnatul                          declar pe proprie răspundere că spațiul pentru care se încheie prezentul contract 

nu se află în litigiu cu terții, nu face obiectul vreunei revendicări sau interdicții. În caz contrar, consimt ca acest 

contract, încheiat azi..........., să înceteze de drept, fără o înștiințare prealabilă din partea furnizorului, la data 

dovedirii contrariului. 

 

                                                                                                                      Semnătura   

 



 
 
Enel Energie Muntenia S.A. 

 

 

OFERTA de furnizare a energiei electrice pentru Serviciul Universal pentru clienții casnici 

     

 

1.  Tarife și prețuri furnizare energie electrică 

(1) 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 final aplicat clienților casnici 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 01.01.2022 – 30.06.2022 sunt: 

Tarifele reglementate (lit. b din tabelul ofertă)  sunt stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 
Energiei (ANRE) în funcţie de nivelul de tensiune în punctul de delimitare şi zona de distribuţie. Acestea, precum  
si celelalte componente facturate - accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certi
ficatelor verzi (lit. e din tabelul ofertă), pot fi modificate pe parcursul derulării contractului ca urmare a modificării  
legislaţiei aplicabile. Această prevedere se aplică şi pe perioada de valabilitate a ofertei, respectiv până la intrarea  
în vigoare a contractului. Alte componente pot fi adăugate prin modificarea legislației aplicabile și toate aceste  
modificări vor fi notificate prin intermediul primei facturi emise după intrarea în vigoare a modificărilor menționate, 
modificarea lor neimplicând semnarea unui act adițional. 
 
Județele aparținătoare operatorilor de rețea: 
E-Distribuție Muntenia: București, Ilfov, Giurgiu 
E-Distribuție Dobrogea: Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea 
E-Distribuție Banat: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș  
DEER Sdee Transilvania Sud: Brașov, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna 
DEER Sdee Transilvania Nord: Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Bistrița-Năsăud 
DEER Sdee Muntenia Nord: Prahova, Buzău, Dambovița, Brăila, Galați, Vrancea  
Distribuție Energie Oltenia: Argeș , Dolj , Gorj, Mehedinți, Olt , Teleorman, Vâlcea 
Delgaz Grid: Botoșani, Suceava, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui 
 
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. Valoarea lor nu poate depăși valoarea facturii. 
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; 
 
 

Enel Energie Muntenia S.A. – București, bd. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 5, camera 5.3, sector 3 – Cod unic de înregistrare 24387371, Nr. de ordine în Registrul 

Comerțului J40/14506/27.08.2008 - Capital social subscris și vărsat 37.004.350 lei        

http://www.enel.ro/
R009912
Stamp



Enel Energie Muntenia S.A. – București, bd. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 5, camera 5.3, sector 3 – Cod unic de înregistrare 24387371, Nr. de ordine în Registrul 

Comerțului J40/14506/27.08.2008 - Capital social subscris și vărsat 37.004.350 lei        
pag. 2/2 

 

 
 

 
 
3.  Termen încheiere contract furnizare energie electrică: în termen de 5 zile de la data acceptării ofertei de furnizare 
și transmiterii documentelor necesare încheierii contractului, în perioada valabilității Avizului Tehnic de Racordare. 
 
4.  Documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare:  
a) acordul solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform  
dispoziţiilor legale în vigoare; 
b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului; 
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului: 
(i)privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, 
soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc.); 
(ii)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. 
 
5.  Intervalul de timp pentru care se poate asigura furnizarea 
Contractul de furnizare se încheie pe perioadă nedeterminată sau determinata pe perioada de valabilitate a Avizului   
Tehnic de Racordare emis pentru locul de consum în cauză ori pe perioada de valabilitate a documentelor de deținere a 
spațiului. 
 
 
Client,                                                                                                                                    Data 
.......................................                                                                                                       ....................................  
(semnatură)  


