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Punct de lucru: Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 17, sector 1,
CIF: RO 14966392, Numar Registrul Comertului:J40/10669/2002
Capital social subscris si varsat: 1.758.900 Ron
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Oferta tip PC Energy pentru furnizare energie electrică – consumator casnic
SC PC Management & Consulting SRL, licențiată A.N.R.E prin licența de furnizare energie electrică nr.
1095/08.08.2012, vă supune spre aprobare următoarea ofertă tip de furnizare energie electrică pentru consumatorii
casnici, astfel :
Preț furnizare energie electrică (Preț de bază) : 350,00 lei/MWh (exclusiv TVA și acciză), abonament zilnic de 1
leu/zi, la care se vor adăuga taxele și tarifele reglementate stabilite prin legislația în vigoare, astfel :
-

Tarif de sistem : 11,55 lei/Mwh
Tarife de transport :
 Tarif mediu de introducere a energiei electrice în rețea (TG) : 1,18 lei/Mwh

Tarif mediu de extragere a energiei electrice din rețea (TL) : 16,89 lei/Mwh

-

Tarif de distributie in functie de zona și nivel de tensiune :

Zona
de livrare
E-Distribuție Muntenia SUD
E-Distribuție Dobrogea
E-Distribuție Banat
Distributie Energie Oltenia
DelgazGrid
S.D.E.E. Muntenia Nord
S.D.E.E. Transilvania SUD
S.D.E.E. Transilvania Nord

Tarif Înaltă
Tensiune (IT)
9.38
18.74
16.22
21.54
17.80
14.79
20.29
18.73

Tarif Medie
Tensiune (MT)
28.46
36.55
34.41
41.27
39.37
31.54
40.09
41.38

Tarif Joasă
Tensiune (JT)
104.84
120.91
102.69
106.87
119.55
109.38
100.42
94.24

Astfel, Prețul de contract va fi compus din Prețul de bază + Tariful de sistem + Tarifele de transport + Tarifele de
distribuție, la care se vor adăuga :
-

Cost Certificate verzi ,Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, Acciza comercială si TVA in vigoare la
data emiteri facturilor, conform reglementarilor in vigoare.

Tarifele de transport, sistem, distribuție, cogenerare și costul cu certificatele verzi care intră în componența prețului de
contract sunt stabilite de către ANRE și se modifică prin Ordin publicat în Monitorul Oficial.
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Modalități de facturare și termene de plată
În primele 10 zile ale lunii următoare celei de livrare se va emite factura pe baza consumului de energie
electrică realizat, care va fi achitată integral prin transfer bancar în termen de 30 de zile calendaristice.
Avantajele de a fi client PC Energy
-

-

-

Scăderea costurilor cu energia electrică.
Toate contractele pentru serviciile de transport și distributie vor fi încheiate de societatea noastră.
Asistență precontractuală și pe toată durata contractului de furnizare energie electrică.
Durata minimă a contractului de furnizare este de 1 an cu posibilitatea de prelungire, cu acordul parților.
Alte informații utile
Data la care poate fi începută livrarea : conform legislației în vigoare.
Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică este GRATUIT și se realizează conform Procedurii de
Schimbare a Furnizorului – Ordinulul ANRE 105/2014. Procesul nu implică întreruperi în alimentarea cu
energie electrică.
Prezenta Ofertă este valabilă incepand cu data de 14.12.2018.

Vă multumim anticipat pentru parcurgerea prezentei oferte și vă stăm la dispozitie pentru orice alte informații
suplimentare.
Datele noastre de contact :
Emilian Sibereanu
Departament furnizare energie electrică,
SC PC Management & Consulting
Șoș. București-Ploiești, nr. 15,
Etaj 1, biroul nr. 9, sector 1
Telefon : 0371.352.346
Mobil : 0727.79.24.79
Fax : 0372.896.843,
Email emilian.sibereanu@pc-management.ro/furnizare@pc-management.ro
Web : www.pc-energy.ro

Cu stimă,
Ec. Nicoleta (Poppa) Vâlsan
Director General
SC PC Management & Consulting SRL
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