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Ofertă tip pentru furnizarea energiei electrice 
ENEL SIMPLU ANUAL REZ 
 

Stimate(ă) domnule/doamnă,  

 

Mulțumim pentru interesul acordat ofertelor noastre! 
 
Furnizorul Enel Energie Muntenia SA, Bucuresti, Sector 3, bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 5, camera 5.3, CUI 24387371, Nr. de 
ordine în Registrul Comerțului J40/14506/2008, vă propune să beneficiaţi de o ofertă emisă în conformitate cu prevederile 
OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare. 
 
IMPORTANT: Vă asigurăm că în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, clienții Enel Energie / Enel Energie Muntenia vor 
beneficia de prevederile OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare, privind plafonarea prețurilor finale facturate 
pentru clienții finali din piața de energie electrică și gaze naturale, în măsura în care aceste acte normative rămân în vigoare. 
 
Oferta noastră se adresează clienților cu consum casnic și prevede un pret variabil în funcție de consumul realizat, în 
concordanță cu OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 12 luni, în condiţiile de mai jos(*): 

 

OFERTA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 
 
 

Preț 

 

Preț final fără 

 abonament 

 

Valoare abonament  

lei/kWh (TVA inclus) (lei/zi/loc de consum) 

Pret final 1 0.68  

Pret final 2 0.8  

Pret final 3 1.3  

 
Puteți consulta lista componentelor prețurilor finale din tabelul de mai sus, inclusiv pretul energiei electrice, în funcție de fiecare 
operator de distribuție, în tabelul anexat în ultima pagina a prezentei oferte. 
 

(*) Preţul energiei electrice include componenta de achiziție și tariful de transport-componenta de introducere a energiei 
electrice în reţea-TG, care poate fi modificată pe parcursul derulării contractului ca urmare a modificării legislației aplicabile, 
prețul final facturat fiind cel prevăzut în OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare și rămâne valabil în măsura în 
care aceste acte normative rămân în vigoare. 
 

Tarifele reglementate 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 certificatelor verzi, 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. 
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PLAFONAREA PREȚURILOR FINALE FACTURATE 
 

Prețul final facturat pentru consumul de energie electrică este variabil, în concordanță cu mențiunile de mai jos, conform OUG 
27/2022 cu modificările și completările ulterioare. 

Preț final 1 este aplicabil pentru: 

a) clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv. 

b) următoarele categorii de clienti indiferent de consumul lunar: 

(i) 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; 

(ii) clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani; limita de vârsta se prelungește până la 26 
de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ; 

(iii) clienții casnici familii monoparentale (denumite ca fiind familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea 
acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta), care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani; limita de 
vârsta se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ. 

Pentru categoria (i), prețul plafonat se aplică doar în baza confirmării din partea medicului specialist și a unei cereri depuse 
către furnizor, producând efecte de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate. Pentru 
categoriile (ii) și (iii) de mai sus, prețul plafonat se aplică doar în baza unei cereri și a unei declaraţii pe propria răspundere, 
producând efecte de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate. 

Preț final 2 este aplicabil pentru clienții casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh 
și pentru clienții cu consum lunar între 255,01 și 300 kWh pentru consumul primilor 255 kWh.  

Preț final 3 este aplicabil pentru clienții cu consum lunar între 100,01 și 300 kWh, exclusiv pentru consumul de energie electrică 
ce depășește 255kWh, precum și integral pentru clienții casnici al căror consum lunar la locul de consum este mai mare de 
300 kWh/lună. 

 

FACILITĂŢI 
 
• Facturi detaliate, cu evidenţierea costurilor; 

• Contul MyEnel prin care aveți acces la toate informațiile despre contract și facturi; 

• Factură electronică sau prin corespondență fizică și notificări prin SMS; 

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

• Canale diversificate de plată: bănci din reţeaua naţională (ghisee, automate de plata, direct debit, internet banking, ordin 

de plata), automate de plată de tip self-pay si terminale de plata amplasate in centre comerciale si magazine alimentare, 

online cu card pe site www.enel.ro; 

• Predictibilitate, gestionarea mai uşoară a bugetului; 

 

DURATA /ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI 

 

Contractul de furnizare va fi valabil pe perioada de valabilitate a Avizului Tehnic de Racordare emis pentru locul de consum 
în cauză. Data de intrare în vigoare a contractului este condiţionată de acceptul dumneavoastră şi de finalizarea contractului 
de distribuţie. 
Părţile se obligă să menţină contractul pe o perioadă de 12 luni de la data intrarii în vigoare a contractului*. În cazul în care 
Clientul doreşte denunţarea anticipată, aceasta se va face numai cu o notificare prealabilă. 
 
Contractul de furnizare a energiei electrice își poate produce efectele pentru o perioadă cel mult egală cu termenul de 
valabilitate a Avizului tehnic de racordare/Certificatului de Racordare și/sau a Declaraţiei pe proprie răspundere (privind dreptul 
locativ), în condițiile din Anexa A. 
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Efectele contractului încetează la data expirării valabilității condițiilor economice dacă: 
 

1. Furnizorul nu transmite noile condiții economice cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea valabilității condițiilor 
economice stipulate în Anexa A și Clientul solicită în mod expres încetarea contractului pentru acest motiv. În situația 
în care, în termen de 15 zile de la transmiterea noilor condiții economice, Clientul nu își exprimă, printr-o notificare, 
refuzul acestora, noile condiții sunt considerate acceptate de către Client și se vor aplica între părți pe durata 
menționată expres în textul acestora; 
 

     2. Clientul refuză în mod expres noile condiții economice transmise de către Furnizor. 
 
Rezilierea contractului se poate face la inițiativa părții care nu se face culpabilă de încălcarea contractului în situațiile 
menționate în Condițiile Generale. 
 
*Conditiile economice sunt valabile doar în măsura în care OUG 27/2022 cu modificările și completările ulterioare rămâne în vigoare. 
  
 

CONDIŢII ECONOMICE 
 
Preturile finale facturate, regasite in capitolul „Plafonarea prețurilor finale facturate” se vor aplica pe durata de valabilitate a 
OUG 27/2022 cu modificarile și completările ulterioare, iar orice modificare adusă plafoanelor pe durata de valabilitate a 
acestor acte normative va conduce automat la actualizarea prezentelor condiții economice. În măsura în care OUG 27/2022 
cu modificările și completările ulterioare va fi abrogată, începând cu ziua următoare abrogării, prețul final facturat va fi calculat, 
temporar, până la momentul intrării în vigoare a noilor condiții economice, prin utilizarea pentru componenta de achiziție a 
energiei electrice a mediei aritmetice lunare a prețurilor zilnice realizate pe PZU OPCOM în luna de consum + 15% din media 
anterior menționată, la care se vor adăuga tarifele reglementate stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 
Energiei (ANRE). 

 

Pe toată perioada de derulare a contractului furnizorul va suporta integral costurile cu dezechilibrele rezultate din regulile pieţei 
de echilibrare a energiei electrice. 

 

Condiţii de facturare: 
 

• Fără factură de avans, fără garanţii;  
• Factura se transmite prin poșta sau în format electronic, în funcție de opțiunea selectată la încheierea contractului; 
• Factura lunară cu termen de plată de 15 zile de la data emiterii. 

 
Neachitarea facturii în termen de 15 de zile de la data scadenţei atrage penalități de întârziere, egale cu nivelul dobânzii 
datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare, conform mențiunilor din condițiile generale de furnizare, precum ș i a 
prevederilor actelor normative în vigoare. Dobânzile penalizatoare vor fi datorate începând cu prima zi după scadența și până 
la data plății, exclusiv. 
 

PREZENTA OFERTĂ ESTE VALABILĂ ÎNTRE 01.04.2023 ȘI 31.05.2023  
  
Acceptarea ofertei se face prin semnarea acesteia la încheierea contractului la orice magazin Enel sau partener Enel, 
respectiv prin acceptul confirmat în link-ul pus la dispoziție de furnizor sau e-mail pentru contractele încheiate online sau 
telefonic. 
 
Data limită de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice este de 5 zile de la data 31.05.2023 și se realizează în 
baza depunerii de către Client a următoarelor documente: 
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. 
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CONTACT 
 
Ne puteţi contacta pentru încheierea contractului utilizând oricare dintre modalităţile următoare: Magazinul Enel cel mai 
apropiat, adresa de email contacteem.ro@enel.com şi telefonul Info Enel 0219977 apel cu tarif normal (din rețelele 
naționale), program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00. 
 
Ne-ar face o deosebită plăcere să punem bazele unei relaţii de colaborare reciproc avantajoase, în condiţiile pieţei 
concurenţiale. 

 

Prezenta ofertă este întocmită la 01.04.2023. 

 

Cu stimă,  
Echipa Enel Energie Muntenia S.A. 
 
Prin împuternicit 
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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 

(lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/MWh) (lei/kWh) (lei/MWh) (%) (lei/kWh)
(lei/zi/loc de 

consum)

E-Distribuție Muntenia 0.215428 0.027440 0.007730 0.243100 0.493698 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.68 

E-Distribuție Dobrogea 0.179178 0.027440 0.007730 0.279350 0.493698 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.68 

E-Distribuție Banat 0.223768 0.027440 0.007730 0.234760 0.493698 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.68 

DEER - SDEE Transilvania Sud 0.195758 0.027440 0.007730 0.262770 0.493698 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.68 

DEER -SDEE Transilvania Nord 0.175818 0.027440 0.007730 0.282710 0.493698 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.68 

DEER - SDEE Muntenia Nord 0.127898 0.027440 0.007730 0.330630 0.493698 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.68 

Distribuție Oltenia 0.120288 0.027440 0.007730 0.338240 0.493698 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.68 

Delgaz Grid 0.153128 0.027440 0.007730 0.305400 0.493698 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.68 

(lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/MWh) (lei/kWh) (lei/MWh) (%) (lei/kWh)
(lei/zi/loc de 

consum)

E-Distribuție Muntenia 0.316268 0.027440 0.007730 0.243100 0.594538 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.80 

E-Distribuție Dobrogea 0.280018 0.027440 0.007730 0.279350 0.594538 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.80 

E-Distribuție Banat 0.324608 0.027440 0.007730 0.234760 0.594538 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.80 

DEER - SDEE Transilvania Sud 0.296598 0.027440 0.007730 0.262770 0.594538 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.80 

DEER -SDEE Transilvania Nord 0.276658 0.027440 0.007730 0.282710 0.594538 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.80 

DEER - SDEE Muntenia Nord 0.228738 0.027440 0.007730 0.330630 0.594538 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.80 

Distribuție Oltenia 0.221128 0.027440 0.007730 0.338240 0.594538 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.80 

Delgaz Grid 0.253968 0.027440 0.007730 0.305400 0.594538 71.6805914 0.000000 6.050000 19 0.80 

(lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/MWh) (lei/kWh) (lei/MWh) (%) (lei/kWh)
(lei/zi/loc de 

consum)

E-Distribuție Muntenia 0.736436 0.027440 0.007730 0.243100 1.014706 71.6805914 0.000000 6.050000 19 1.30 

E-Distribuție Dobrogea 0.700186 0.027440 0.007730 0.279350 1.014706 71.6805914 0.000000 6.050000 19 1.30 

E-Distribuție Banat 0.744776 0.027440 0.007730 0.234760 1.014706 71.6805914 0.000000 6.050000 19 1.30 

DEER - SDEE Transilvania Sud 0.716766 0.027440 0.007730 0.262770 1.014706 71.6805914 0.000000 6.050000 19 1.30 

DEER -SDEE Transilvania Nord 0.696826 0.027440 0.007730 0.282710 1.014706 71.6805914 0.000000 6.050000 19 1.30 

DEER - SDEE Muntenia Nord 0.648906 0.027440 0.007730 0.330630 1.014706 71.6805914 0.000000 6.050000 19 1.30 

Distribuție Oltenia 0.641296 0.027440 0.007730 0.338240 1.014706 71.6805914 0.000000 6.050000 19 1.30 

Delgaz Grid 0.674136 0.027440 0.007730 0.305400 1.014706 71.6805914 0.000000 6.050000 19 1.30 

d. Valoare 

abonament

servicii (fara 

TVA)Transp TL Servicii Sistem
Distrib. Joasă 

Tensiune

Contravaloare 

certificate verzi

Contribuție 

cogenerare de 

înaltă eficiență

Acciză TVA

Total cval. 

unitara factura 

fara ab. (c+e)Operator de retea

a. Preț 

energie 

electrică* 

(TG inclus) 

b. Tarife reglementate pentru servicii
c. Pret 

furnizare 

energie 

electrica 

(a+b)   

e. Valoare impozite, comisioane, taxe si contributii in 

vigoare

d. Valoare 

abonament

servicii (fara 

TVA)Transp TL Servicii Sistem
Distrib. Joasă 

Tensiune

Contravaloare 

certificate verzi

Contribuție 

cogenerare de 

înaltă eficiență

Acciză TVA

Total cval. 

unitara factura 

fara ab. (c+e)Operator de retea

a. Preț 

energie 

electrică* 

(TG inclus) 

b. Tarife reglementate pentru servicii c. Pret 

furnizare 

energie 

electrica 

(a+b)   

e. Valoare impozite, comisioane, taxe si contributii in 

vigoare

d. Valoare 

abonament

servicii (fara 

TVA)Transp TL Servicii Sistem
Distrib. Joasă 

Tensiune

Contravaloare 

certificate verzi

Contribuție 

cogenerare de 

înaltă eficiență

Acciză TVA

Total cval. 

unitara factura 

fara ab. (c+e)Operator de retea

a. Preț 

energie 

electrică* 

(TG inclus) 

b. Tarife reglementate pentru servicii c. Pret 

furnizare 

energie 

electrica 

(a+b)   

e. Valoare impozite, comisioane, taxe si contributii in 

vigoare


