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Ofertă standard de furnizare a energiei electrice 

 

Obiectul ofertei: Furnizare de energie electrică la locul/locurile de consum ale consumatorului de 

tip noncasnic 

1. Contractul de furnizare a energiei electrice 

Durata contractului este de 12 luni cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților, fiind 

transparent și fără clauze ascunse. 

2. Prețul 

Prețul energiei active (PEA): 305 Lei/MWh (0,305 Lei/kWh). 

Prețul energiei active este fix și garantat pe toata perioada derulării contractului. 

Pe lângă prețul energiei active se adaugă: 

- Tariful reglementat de introducere a energiei electrice în rețea (TG); 

- Tarif reglementat de extragerea a energiei electrice din rețea (TL); 

- Tarif regelementat pentru servicii de sistem (SS); 

- Tarif reglementat pentru serviciul de distribuție (TD – corespunzator zonei de distribuție 

în care se află locul de consum și nivelului de tensiune pe care acesta este alimentat); 

- Contravaloarea certificatelor verzi (CV); 

- Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență (Cogen); 

- Acciza; 

- TVA. 

Prețul de furnizare a energiei electrice (P) se calculează după următoarea formulă: 

P = PEA + TG + TL + SS + TD + CV + Cogen + Acciza + TVA 

 

3. Facturarea energiei electrice. Termene si condiții de plată 

În primele 15 zile ale lunii următoare celei de consum se va emite o factură ce va cuprinde 

consumul lunii anterioare. 

Data scadenței este de 30 zile de la emiterea facturii. 

Factura poate fi transmisă în format electronic sau prin poștă, în funcție de opțiune. 
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4. Denunțarea contractului – schimbarea furnizorului de energie electrică 

Denuntarea contractului se poate realiza cu o notificare prealabilă de minim 21 de zile, în condițiile 

prevăzute de legislația în vigoare la data transmiterii notificării. Denunțarea unilaterală a 

contractului de către Client nu implică obligații financiare penalizatoare de nepreluare a cantităților 

contractate. 

5. Contact 

În cazul în care prezenta ofertă este acceptată, avem rugămintea să ne transmiteți o adresa 

angajatoare, până la data expirării ofertei. În urma primirii acceptului, veți fi contactat(ă) de către 

un reprezentant de al nostru pentru a va solicita documentele necesare întocmirii contractului de 

furnizare a energiei electrice.  

Modalitatea de acceptare a ofertei tip:  

- prin e-mail : energy.ro@mazarine-energy.com  

Prezenta ofertă este valabilă până la data de 30.06.2021, inclusiv. Mazarine Energy Romania SRL 

își rezervă dreptul de a transmite o oferta personalizată în funcție de specificitațile locului/locurilor 

de consum aparținând unui Client în urma primirii unei cereri de ofertă detaliate. 
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