
OFERTA - FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA  

CLIENTI FINALI 

 

 

Stimate client,  

Societatea CET Govora SA, societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en 

redressement, furnizor de energie electrica, titular al licenţei de furnizare emisa de ANRE, nr. 

2217/20.05.2020, vă prezinta conditiile standard de oferta pentru furnizarea de energie electrica la 

consumatorii finali casnici si noncasnici.  

Pret de contract:  

In conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare, pretul de contract este compus din:  

Pretul de baza al energie electrice la care se adauga si alte costuri (tarifele reglementate si taxe 

legale), in functie de zona de distributie pe raza careia se afla locul de consum.  

Preturile de baza a energiei electrice pentru fiecare categorie de consumator sunt urmatoarele:  

Categorie consumator final 

 

Oferta Pret* 

[lei/KWh] 

Consumator casnic 2,500 

 

Consumator final noncasnic Oferta Pret* 

[lei/MWh] 

Consum anual sub 20 MWh 2500 

Consum anual 20-500 MWh 2500 

Consum anual 500-2000 MWh 2500 

Consum anual 2000-20000 MWh 2500 

Consum anual 20000-70000 MWh 2500 

Consum anual peste 70000MWh 2500 

* Pret de baza energie electrica exclusiv taxe si tarife  

La preturile de baza mentionate in tabelul de mai sus se adauga urmatoarele tarife 

regelementate:  

1. Tarife de distributie - conform Ordinelor Președintelui ANRE. nr. 27/2022, 28/2022, 29/2022, 

30/2022, 31/2022, 32/2022, in vigoare incepand cu data de 01.04.2022  

Zona de distributie Tarif distribuție 

înaltă tensiune 

Tarif distribuție 

medie tensiune 

Tarif distribuție 

joasă tensiune 

[lei/MWh] [lei/MWh] [lei/MWh] 

E-Distribuție Banat 17,9 51,01 147,89 

E-Distribuție Dobrogea 26,36 59,71 173,28 

E-Distribuție Muntenia  12,56 45,71 143,96 

Distribuție Energie Oltenia 33,36 66,84 171,73 

Delgaz Grid 24,57 54,1 176,63 

DEER Zona Muntenia Nord 23,35 56,7 175,26 

DEER Zona Transilvania 

Nord 

23,77 57,49 144,73 

DEER Zona Transilvania 

Sud 

24,63 54,52 158,84 



 

Tarifele reglementate de transport si servicii de sistem, conform Ord. Președintelui ANRE, nr. 

33/2022 sunt in vigoare incepand cu data de 01.01.2022 si Contributia pentru Cogenerare de inalta 

eficienta conform Ord. Președintelui ANRE, nr. 69/2022 este in vigoare incepand cu data de 

01.11.2021.  

Tarif introducere 

energie în rețea TG 

[lei/MWh] 

Tarif extragere 

energie din rețea – TL 

[lei/MWh] 

Tarif pentru servicii 

de sistem –TSS 

[lei/MWh] 

Cogenerare de înaltă 

eficiență 

[lei/MWh] 

2,53 25,57 9,32 20.44 

 

 

2. Accize pentru energie electrica: în valoare de 2,71 RON/MWh, pentru consumul de energie in 

scop comercial si 5,42 lei/MWh pentru consumul de energie in scop necomercial, fiind valabile pentru 

anul 2022;  

3. Contravaloarea Cerftificatelor Verzi - reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale 

obligatorii de achizitie de certificate (CV/MWh) estimate de ANRE, cantitatea de energie electrica 

facturata (MWh) si pretul certificatelor verzi calculat ca pret mediu ponderat al tranzactiilor din piata 

centralizata a certificatelor verzi in luna anterioara lunii de facturare sau ultima medie ponderata 

lunara disponibila.  

Din 1una februarie 2022 Cota obligatorie estimata de achizitie certificate verzi aferentă anului 

2022 este 0,5014313 CV/MWh, conform Ord. ANRE nr.131/2021 si luand in calcul pretul de 

tranzactionare de  144,6598 lei/CV rezulta o valoare de: 72,5369 lei/MWh.  

Contravaloarea energiei electrice reactive, se factureaza în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 

33/2014, modificat prin Ordinul ANRE nr. 76/2016, si se regaseste in factura aferenta lunii de 

consum.  

Prețul pentru energia electrică reactivă facturata este prevăzut de Ordinele ANRE 27/2022, 

28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022, 32/2022, in vigoare incepand cu data de 01.04.2022, în funcție 

de zona de distribuție a locului de consum.  

Modalitati de plata si facturare:  

- Factura de energie se emite in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare lunii de livrare;  

- Scadenta facturii 10 de zile de la terminarea lunii de livrare;  

- In cazul in care consumatorul depaseste termenul de plata, de cel putin 2 (doua) ori pe perioada 

derularii contractului, va constitui o garantie financiara*.  

*Valoarea garantiei financiare va fi egala cu contravaloarea consumului de energie electrica 

estimat pentru 90 zile medii de consum.  

Valabilitate oferta 01.05.2022 - 31.12.2022.  

Durata contractului 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.  

Prezenta oferta de furnizare energie electrica poate fi acceptata de catre cumparator printr-una din 

urmatoarele cai :  

- telefonic, la nr. 0724338930;  

- prin fax, la nr. 0250733603;  



- prin e-mail, la adresa: office@cetgovora.ro si tiberiu.farner@gmail.com.  

In vederea incheierii contractului, consumatorul va trebui sa prezinte datele complete ale locului de 

consum si ale societatii sau institutiei, inclusiv adresa de e-mail, nr. de telefon si de fax la care poate 

fi contactat.  

Astfel, conform art. 15 din Ordinul A.N.R.E. nr 235/2019, pentru încheierea contractului de 

furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului cel puțin următoarele 

documente:  

a) cererea de încheiere a contractului;  

b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului 

Comerțului al solicitantului;  

c) declaratia pe propria raspundere privind detinerea spatiului locativ pentru care solicita incheierea 

contractului (in calitate de proprietar/copropietrar, mostenitor, comostenitor, sot, chirias, beneficiar 

renta viagera, etc) si privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spațiul pentru care solicit 

încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, îmi exprim acordul pentru 

rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declarației, dacă este cazul, atât prin mijloace de 

comunicare la distanță, cât și prin acord tacit.;  

Furnizorul poate renunța la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care solicitantul trebuie 

să dea o declarație pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele. 

Transmiterea documentelor prevăzute mai sus se poate realiza și pe cale electronică, cu respectarea 

legislației în vigoare.  

In speranta ca oferta noastra corespunde cerintelor Dumneavoastra, va asiguram de interesul 

nostru real in incheierea unui contract intre parti si de intreaga noastra disponibilitate in oferirea de 

informatii suplimentare.  

 

CET GOVORA SA 


