Oferta ENEX pentru furnizarea de energie electrică – client casnic
ENEX SRL, producător și furnizor de energie electrică cu arie de cuprindere naţională, vă propune o
ofertă de furnizare a energiei electrice pentru locurile dumneavoastră de consum, în condiţiile
semnării contractului de furnizare a energiei electrice, întocmit în baza Regulamentului de furnizare
a energiei electrice la clienţii finali, elaborat de ANRE.
1. Preţul de livrare al energiei electrice (exclusiv TVA) este structurat astfel: preţul energiei
electrice la care se adaugǎ tarifele reglementate privind serviciile de transport, servicii sistem, tarifele
de distribuţie (valabile pentru zona dumneavoastră de distribuție), preţul certificatului verde, acciza
pentru consum ȋn scop necomercial şi contribuţia pentru cogenerarea de ȋnaltǎ eficienţǎ:
•
Preţ energie: 600,00 lei/MWh (valabil începând cu 01.01.2019, poate fi modificat în
funcție de condițiile existente în piață)
•
La preţul energiei se adaugă tarifele reglementate de cǎtre ANRE, pentru zona de distribuție
aferentă locului dumneavoastră de consum, conform delimitării cu operatorul de distribuție;
•
În cazul în care ANRE modifică tarifele reglementate pentru transport, distribuţie, servicii de
sistem, operare piaţă, certificate verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, pretul de
ofertă/contract se modifică în cuantumul corespunzător.
•

Vă detaliem mai jos valoarea tarifelor în vigoare la data prezentei:
o
o
o

Acciza pentru energia utilizatǎ ȋn scop necomercial: 4,74 lei/MWh
Contribuţia pentru cogenerarea de ȋnaltǎ eficienţǎ: 10,51 lei/MWh
Costul certificatului verde: 57,07 lei/MWh

Notǎ: Costul achiziţiei de certificate verzi va fi evidenţiat separat pe facturǎ faţǎ de preţul energiei,
urmȃnd a se proceda la regularizarea acestui cost ȋn anul urmǎtor ȋn funcţie de valoarea finalǎ stabilitǎ
de cǎtre ANRE.
2. Perioada de livrare: începand cu luna ianuarie 2019
3. Cantitate energie consumatǎ: cca. 1-100 MWh/lună
4. Modalitǎţi de platǎ: O factură de regularizare avȃnd data de emitere ultima zi din luna ȋn care sa prestat serviciul de furnizare, emisǎ in termen de 10 zile de la ȋncheierea lunii de contract, dupǎ
primirea datelor de la operatorul de mǎsură/distribuţie, având termen de plată sfârșitul lunii următoare
celei de consum (exemplu: factura de regularizare emisă pentru consumul aferent perioadei
01.01.2019-31.01.2019, se va achita cel mai târziu până în data de 28.02.2019).
5. Condiţiile de livrare, condiţiile de mǎsurare precum şi calitatea energiei electrice sunt ȋn
conformitate cu toate normele şi standardele de performanţǎ pentru serviciul de furnizare emise de
cǎtre ANRE. Calitatea energiei electrice: conf. standardului de performanţǎ pentru serviciul de
distribuție;
6. Valabilitatea ofertei: 30.06.2019
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În cazul în care considerați necesar, ENEX vǎ poate pune la dispoziţie o gamă suplimentarǎ de servicii
energetice conexe, prin societǎţile noastre partenere ale grupului de firme Energobit, dupǎ cum
urmeazǎ: audit energetic pentru eficientizarea consumurilor de energie electricǎ, analizǎ şi
implementare soluţii pentru reducerea costurilor cu energia electricǎ reactivǎ, monitorizare parametrii
de calitate ai energiei ȋn instalaţiile electrice (echipamente, rapoarte tehnice şi interpretarea acestora
pe baza datelor mǎsurate) și servicii de mentenanţǎ / revizie tehnicǎ a instalaţiilor electrice la nivel
medie/joasǎ tensiune.
Ȋn speranţa realizării unui parteneriat ȋntre societǎţile noastre, vǎ asigurǎm de toatǎ disponibilitatea
pentru a vǎ oferi orice alte clarificǎri ȋn ceea ce priveşte domeniul de furnizare a energiei electrice.
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