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Oferta tip PC Energy pentru furnizare energie electrică – noncasnic
SC PC Management & Consulting SRL, licențiată A.N.R.E prin licența de furnizare energie electrică nr. 1095/08.08.2012, vă
supune atentiei următoarea ofertă tip de furnizare energie electrică pentru consumatorii casnici, structurata pe fiecare
zona de retea:
Prețul de contract pe care vi-l oferim prin prezenta este cuprins intre 0,916 lei/kWh (cu tva inclus) si 0,975 lei/kWh (cu tva
inclus), in functie de zona de distributie nationala in care se afla locul dvs. de consum.
Pretul de contact (lei/kwh inclusiv tva) este compus din : Prețul de bază ( pret de furnizare) + Tarifele de transport + Tariful
de distribuție zonala + Tariful de sistem + Taxa cogenerare + Taxa Certificate verzi + Acciza necomerciala + TVA.
Prețurile energiei electrice valabile în perioada 01.07.2021-30.09.2021 pentru consumatorii noncasnici, in functie de zona de
distributie arondata :
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Nivel de tensiune
Preț de furnizare - Lei/kWh
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0.495
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Transport - componenta de introducere a
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Tarif distribuție -Lei/kWh
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0.01082
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Taxă Certificate Verzi - Lei/kWh
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Acciză necomercială- Lei/kWh
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Preț contractual - Lei/kWh (cu TVA
inclus ):

Valorile prezentate pentru tarifele de distribuție, transport, sistem, cogenerare, certificate verzi, acciză sunt cele în vigoare la data întocmirii ofertei conform
Ordinelor emise de autoritatile de reglementare in domeniu și se pot modifica în funcție de cadrul de reglementare

Documente necesare pentru încheierea contractului de furnizare energie electrică
 Acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de
furnizare, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul de
deţinere a spaţiului, în cazul în care solicitantul persoană fizică are
calitatea de chiriaş/concesionar sau altă calitate similară şi atestă un
drept de folosinţă temporară a locului de consum printr-un act încheiat
cu proprietarul;
 Certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare dacă nu a fost
emis certificatul de racordare și dacă e cazul, Convenția de exploatare
încheiată cu operatorul de rețea – pentru locurile de consum noi;
 Necesarul de consum energie electrică estimat, defalcat pe luni
Documentele se depun în copie, semnate, conform cu originalul.

 Copia actului de identitate al solicitantului;
 Cerere pentru încheiere contract de furnizare energie electrică în
care trebuie să se regasească opţiunea clientului privind oferta
aleasă;
 Copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul
de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum.
Pentru protecţia consumatorului, se pot decupa părţi nerelevante
pentru serviciul de furnizare;
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Modalități de plată: Transfer bancar
Modalităţi de acceptare a ofertei-tip: prin transmiterea unei solicitări pe adresa de e-mail: furnizare@pc-management.ro
Valabilitate ofertă: 30.06.2021
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
Prezenta Ofertă este valabilă incepand cu data de 03.06.2021.

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,
Cristian PASCU
Director General
SC PC Management & Consulting SRL

Termeni şi condiţii contractuale
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1. Tariful contractat se compune din prețul de furnizare a energiei 7. Clientul are dreptul să se retragă din contract în termen de 14
electrice la care se adaugă valoarea tarifelor reglementate
zile calendaristice de la data încheierii contractului, în cazul în
aferente serviciilor de transport, sistem, distribuție,
care contractarea se realizează la distanţă sau în afara spaţiilor
contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, valoarea
comerciale ale furnizorului.
certificatelor verzi, a taxei pe valoare adăugată, abonament,
după caz și orice alte tarife/costuri introduse prin acte 8. Factura pentru energia electrică se emite, de regulă, lunar
excepție făcând anumite situații neprevăzute.
normative, aplicabile pe perioada derulării prezentului
contract.
2. După 6 de luni de la data începerii prestării serviciului de 9. Modalități de transmitere a facturilor: în format electronic, prin
email.
furnizare a energiei electrice furnizorul își rezervă dreptul să
modifice/actualizeze Tariful contractat, inclusiv abonamentul,
notificând clientul cu privire la noul Tarif modificat/actualizat. 10. Posibilitatea de a comunica lunar indexul autocitit. Intervalul în
care se poate comunica indexul autocitit, precum și mijloacele
prin care acesta se transmite furnizorului, sunt comunicate
3. Valoarea tarifelor și costurilor reglementate se stabilește în
clientului prin intermediul fiecărei facturi.
conformitate cu reglementările legale în vigoare la data
emiterii facturii.
11. Termen de plată: scadența facturii este la 15 zile de la emiterea
acesteia.
4. De regulă, contractul se încheie pe durată nedeterminată sau
determinată, pe o perioadă de 12 luni calendaristice, cu
prelungire automată pe perioade succesive de 12 luni, dacă 12. Oferta este disponibilă pentru clienții noi, la nivel național.
niciuna dintre părţi nu notifică încetarea acestor servicii cu cel
puţin 30 de zile înainte de data expirării perioadei de
valabilitate.
5. În cazul în care clientul nu este de acord cu modificările
intervenite asupra tarifului contractat, în termen de 15 zile de
la data la care a fost informat, acesta are obligația de a notifica
furnizorul, având dreptul să solicite modificarea/denunțarea
unilaterală a contractului, sens în care poate:
a) să solicite și să opteze pentru un alt tip de oferta privind
serviciul de furnizare a energiei electrice pentru clienții
eligibili;
b) să solicite schimbarea furnizorului de energie electrică, în
condițiile prevăzute de reglementările legale în vigoare, cu
o notificare prealabilă de 21 zile;
c) orice altă opțiune care poate fi exercitată în acord cu
prevederile legale în vigoare;
6. Prezentul contract poate înceta prin:
a) Acordul de voință al părților;
b) Prin denunțarea unilaterală din partea clientului, cu
onotificare prealabilă de 21 zile și respectarea prevederilor
legale în situația schimbării furnizorului;
c) Reziliere de către oricare dintre părți, cu o notificare
prealabilă cu cel putin 15 zile înainte, în cazul neîndeplinirii
obligațiilor contractuale și/sau în alte situații prevăzute de
legislația în vigoare;
d) Reziliere/denuntare în alte situatii prevazute de prezentul
contract si legislatia în vigoare;
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