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Oferta PC Energy pentru furnizare energie electrică – consumator final
Stimați domni, stimate doamne
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 finali,
astfel :
Preț furnizare energie electrică (Preț de bază) : 290 lei/MWh (exclusiv TVA și acciză), la care se vor adăuga taxele
și tarifele reglementate stabilite prin legislația în vigoare, astfel :
-

Tarif de sistem* : 14,89 lei/Mwh
Tarife de transport** :
 Tarif mediu de introducere a energiei electrice în rețea (TG) : 1,30 lei/Mwh
 Tarif mediu de extragere a energiei electrice din rețea (TL) : 17,03 lei/Mwh
*Tarifele reglementate de transport** si servicii de sistem* sunt conform Ordinelor Presedintelui ANRE, nr. 10/15.01.2020, si nr. 142/29.06.2020,
in vigoare incepand cu data de 01.07.2020, respectiv 01.01.2020 si Contributia pentru Cogenerare de inalta eficienta conform Ordin ANRE nr.
131/24.06.2020.

-

Tarif de distributie*** in functie de zona și nivel de tensiune :
Zona
de livrare

Tarif Înaltă Tensiune
(IT)

Enel Distribuție Muntenia SUD
Enel Distribuție Dobrogea
Enel Distribuție Banat
CEZ Distribuție Oltenia
E.On Moldova
F.D.E.E. Muntenia Nord
F.D.E.E. Transilvania SUD
F.D.E.E. Transilvania Nord

Tarif Medie
Tensiune (MT)

10.17
20.56
15.93
25.08
19.64
16.97
20.69
19.11

42.67
61.85
52.39
47.90
61.99
54.09
62.49
65.48

Tarif Joasă Tensiune
(JT)

158.34
195.87
161.93
122.92
194.23
180.15
189.01
171.98

*Tarifele de distributie*** sunt conform Ordinelor Presedintelui ANRE, nr. 2/15.01.2020, nr. 3/15.01.2020, nr. 4/15.01.2020, nr. 5/15.01.2020,
nr. 6/15.01.2020, nr. 7/15.01.2020, nr. 8/15.01.2020, respectiv nr. 9/15.01.2020, in vigoare incepand cu 16.01.2020.

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 :
Contributia pentru cogenerare de
inalta eficienta este de 19.32 lei/Mwh
aplicabil din 01.01.2020

Valoarea Certificatelor Verzi - conform
Legii 220/2008 actualizata este de
62.8641054 lei/Mwh.

Acciza comerciala pentru energie
electrica - in valoare de 2,54 lei/Mwh*

*conform Legii 123/2012 art.75 litera (i)

Cota obligatorie estimata de achizitie CV
aferenta anului 2020 conform Ordinului
ANRE 238/2019 este de 0.45061 cv/mwh

*conform Cod Fiscal art. 358 aliniatul (2)
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Modalități de facturare și termene de plată
În primele 15 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.

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 furnizare@pc-management.ro
Web : www.pc-energy.ro
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