
Tarife casnici 

Criteriu de alegere a tarifului optim  Tip de tarif  Caracteristici 

Tariful CS de tip social  Este format din trei tranşe de consum cu preŃuri diferite.                                                                                                                                                                                               
Se aplică numai consumatorilor cu venituri reduse care se încadrează în prevederile Ordinului ANRE 
nr. 38/2005 - venitul pe membru de familie este mai mic sau egal cu salariul minim pe economie.  

Tariful CD de tip monom fără rezervare  Este compus dintr-un preŃ unic pentru energia electrică (lei/kWh) consumată în perioada de 
facturare.  

Tariful CR de tip monom cu rezervare Este compus din: 
• un preŃ pentru rezervare (lei/zi); 
• un preŃ al energiei electrice (lei/kWh) consumate în perioada de facturare.  

Consum de energie electrică 

Tariful CI de tip monom cu consum inclus Este compus din: 
• un preŃ abonament (lei/zi); 
• un preŃ al energiei electrice (lei/kWh) consumate în perioada de facturare. 
Abonamentul cuprinde costurile de rezervare şi un consum zilnic de 1kWh.  
Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament, 1 kWh/zi şi neconsumată în perioada de 
facturare nu se raportează.  

Tariful CR2 de tip monom cu rezervare 
diferenŃiat pe două zone orare 

Este compus din: 
• un preŃ rezervare (lei/zi);  
• un preŃ al energiei electrice (lei/kWh) consumate în zona de zi, care se aplică consumului efectuat 

în intervalul de luni până vineri între orele 7.00 - 22.00;  
• un preŃ al energiei electrice (lei/kWh) consumate în zona de noapte, care se aplică consumului 

efectuat în orele din intervalul de luni până vineri între orele 22.00 - 7.00 precum şi la sfârşitul 
săptămânii în intervalul de vineri ora 22.00 până luni ora 7.00.  

Consum de energie electrică pe paliere orare 

Tariful CR3 de tip monom cu rezervare 
diferenŃiat pe 3 zone orare 

Este compus din: 
• un preŃ de rezervare (lei/zi);  
• un preŃ al energiei electrice (lei/kWh) consumate în zona orelor de vârf; 
• un preŃ al energiei electrice (lei/kWh) consumate în zona orelor de gol; 
• un preŃ al energiei electrice (lei/kWh) consumate în zona normală. 

Putere consumată Tariful CTP de tip monom Este compus din: 
• un preŃ de rezervare (lei/zi);  
• un preŃ al energiei electrice (lei/kWh) consumate în perioada de facturare. 
Este destinat consumatorilor casnici racordaŃi la joasă tensiune, dotaŃi cu orice tip de bloc de măsură 
şi protecŃie, echipat cu întrerupător automat reglabil şi este diferenŃiat pe trei tranşe de putere 
contractată (cel mult 3 kW, între 3 şi 6 kW şi peste 6 kW). 
Depăşirea puterii contractate conduce la deconectarea clientului prin declanşarea întrerupătorului 
automat, reglat la valoarea sarcinii corespunzătoare puterii solicitate.  

 


