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OFERTA tarif reglementat - zona Muntenia 

 

Tariful reglementat (TR) - reprezintă tariful pentru energia electrica activa, aprobat de către Autoritatea 
Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), aplicat de către furnizorii de ultimă instanță (FUI) 
clienților casnici din portofoliu care solicită aplicarea acestui tarif în perioada de reglementare 01.01.2020-
31.12.2020. 

 

1. Tarif reglementat pentru furnizarea energiei electrice 

 

Pentru clienții casnici care au în derulare sau încheie un contract de Furnizare energie electrică cu FUI obligat 

Enel Energie Muntenia, energia electrică consumată se facturează la tariful reglementat aplicat de către FUI-ul 

obligat, conform reglementărilor în vigoare. 

 
Tariful reglementat aprobat prin Ordinul ANRE nr. 243/2019 pentru perioada 01.01.2020-30.06.2020: 

 

Nivel tensiune Preț final pentru TR* 

MT [lei/ kWh] 0,30111** 

JT [lei/ kWh] 0,41678** 

 

*Tarifele reglementate aplicate de furnizorii de ultimă instanță, aprobate de ANRE, 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. 

** În calculul valorii facturii se utilizează tarifele reglementate în forma aprobată de ANRE cu 5 zecimale. 

Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea taxei pe 

valoarea adăugată. 

 
2. Termene și modalități de plată 

 

Clientul va achita factura de energie electrica în termenele de scadență prevăzute de reglementările legale în 

vigoare. La acest moment, scadența facturii este de 15 zile de la data emiterii facturii. 

Modalități de plata facturi: virament bancar, internet, direct debit, numerar, ATM (detaliate în anexa facturii). 

 

3. Termen de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice  

 

Contractul de furnizare se încheie în termen de 15 zile lucrătoare de la data acceptării ofertei de furnizare, în 

perioada valabilității Avizului Tehnic de Racordare. 

 
4. Intervalul de timp pentru care se poate asigura furnizarea energiei electrice 
 

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. 

 

Am luat la cunoștință despre ofertele de furnizare valabile la data de ............................ și oferta aleasă este 
Oferta TR Muntenia  
 
Client,  
 
(semnătura) 
 


