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Capital social subscris si varsat 140.000.000 lei 

 
Enel Energie S.A.   
Bd. Ion Mihalache nr. 41-43 Corp A Către 
sector 1, Bucuresti Mureanu Gabriela Valerica 
Direcţia Achiziţii Energie şi Vânzări                   
Vânzări Directe 
Fax 0372870913 

Către: 
COMUNA ZADARENI 
fax: 0257413306 
primariazadareni@yahoo.com 

  

Arad 
Data: 14.12.2016 
Nr. inreg.: 175107145 
 
Stimaţi colaboratori, 
 
Având în vedere că la data de 31 decembrie 2016 condiţiile economice aferente contractelor de furnizare a energiei 
electrice nr. 2662/ 27.11.2013 respectiv nr. 2663/27.11.2013 îşi încetează valabilitatea, vă transmitem oferta noastră 
de contractare pentru locurile dumneavoastră de consum, alimentate din instalaţiile de joasă tensiune, pentru perioada 
01.01.2017-31.12.2017. 

Pentru iluminatul public va oferim un pret biorar: 172,00 lei/MWh pentru zona de zi: 140,00 lei/MWh pentru zona de 
noapte (zona de zi: 7

00
-22

00
; zona de noapte: 22

00
-7

00
), la care se adauga: tariful reglementat pentru transportul 

energiei electrice, tariful reglementat pentru distribuţie şi tarifele pentru serviciile de sistem, detaliate mai jos. 
 

 Nivel tensiune Joasa Tensiune 

Pret de oferta  
[lei/MWh] 

ore varf: 374,46 

ore rest: 342,46 

- pret livrare energie [lei/MWh] 
ore virf:  172,00 

ore rest: 140,00 

- tarife reglementate transport [lei/MWh]  TG 0,85 

[lei/MWh]  TL 18,62 

- tarife reglementate distribuţie [lei/MWh] 170,11 

- servicii de sistem [lei/MWh] 12,88 

 
Zone orare 

Ore varf Ore rest 

7:00-22:00 22:00-7:00 

  
Preţul de oferta nu conţine accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor 
verzi. 

 
Pentru restul locurilor de consum va oferim un preţ monom pentru energia electrică activă furnizată, de 163,00 
lei/MWh, la care se adaugă următoarele componente: tariful reglementat pentru transportul energiei electrice, tariful 
reglementat pentru distribuţie şi tarifele pentru serviciile de sistem, detaliate mai jos: 
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 Preţ de ofertă [lei/MWh] Joasa Tensiune 

365,46 

- preţ energie electrică activă [lei/MWh] 163,00 

- tarife reglementate transport 
[lei/MWh]  TG 0,85 

[lei/MWh]  TL 18,62 

- tarife reglementate distribuţie [lei/MWh] 170,11 

- servicii de sistem [lei/MWh] 12,88 

Preţul de oferta nu conţine accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor 
verzi. 

Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă a fost aprobată prin Ordinul ANRE nr. 24/22.06.2016, cuantumul 
acesteia fiind de 13,81 lei/MWh. 

 
Valoarea şi modul de facturare a certificatelor verzi, respectiv regularizarea sumelor ce reprezintă costurile de 
achiziţionare a certificatelor verzi corespunzătoare consumului înregistrat de către locurile de consum aparţinând 
Comuna ZADARENI (corelat cu perioada de valabilitate a condiţiilor economice stipulate in contract), se vor face 
conform reglementarilor legale aplicabile, în vigoare la data facturării. La momentul ofertării se aplică prevederile Legii 
nr. 220/2008, modificată şi completată prin Legea nr. 134/2012, publicată în M.O. nr. 505/23.07.2012. 
 
Condiţiile economice ofertate vor intra în vigoare la 01.01.2017 şi vor avea o valabilitate de 12 luni, urmând a fi 
renegociate înainte de sfârşitul acestei perioade. Denunţarea unilaterală a contractului se va putea efectua, din 
iniţiativa oricăreia dintre părţi, cu anunţarea prealabilă în termen de cel puţin 30 de zile calendaristice. 
 
Preţul energiei electrice active ofertat va rămâne neschimbat pe perioada 01.01.2017–31.12.2017. Tarifele 
pentru serviciile de transport, de sistem şi de decontare pe piata angro de energie electrică, tarifele de distribuţie a 
energiei electrice, precum şi alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competentă, contribuţia pentru cogenerarea 
de înaltă eficienţă şi certificatele verzi (valoare/mod de facturare), sunt supuse reglementării Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei, acestea putând fi modificate pe parcursul derulării contractelor ca urmare a 
modificării legislaţiei aplicabile. Această prevedere se aplică şi pe perioada de valabilitate a ofertei, respectiv până la 
intrarea în vigoare a contractelor. 

Pe toată perioada menţionată (01.01.2017-31.12.2017), furnizorul va suporta în totalitate costurile dezechilibrelor.  

Condiţii de facturare: 

- nu se percepe avans pentru cantitatea de energie electrică contractată; 

- termen de plată a facturii – 30 de zile de la data emiterii. 
Facilităţi: 

- Asistenţă în orice moment prin intermediul unui specialist al firmei noastre; 

- Gestionarea relaţiei cu Operatorul de Distribuţie; 

- Facturi clare şi transparente, cu evidenţierea costurilor; 

- Acces istoric facturi/plăţi prin interfaţa web. 

- Telverde 0800.07.07.01: număr de apel gratuit dedicat clienţilor din piaţa liberă prin care se asigura acces 
direct la nivelul operatorilor, de luni până vineri în intervalul orar 8.00-20.00 şi sâmbăta în intervalul orar 8.00 – 
13.00. 
 

Pentru lămuriri suplimentare vă stau la dispoziţie în orice zi lucrătoare între orele 8-16 (tel. 0372-575924, mobil: 
0731379884; e-mail: gicu.petrisor@enel.com). 
 
Oferta noastră este valabilă până la data de 01.01.2017. În cazul în care oferta noastră satisface cerinţele dvs., vă 
rugăm să ne transmiteţi, până la această dată, o scrisoare angajantă în acest sens la numărul de fax. 0372870913. 
 
Avem convingerea ca putem continua buna colaborare dintre institutiile noastre, bazata pe respect reciproc si 
intelegerea deplina a necesitatilor partenerului. 
 
S.C. ENEL ENERGIE S.A.  
Prin împuternicit  
Gheorghe PETRIŞOR - Analist Servicii Client 

mailto:gicu.petrisor@enel.com

