
 
 

 
 
  
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

OFERTĂ FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ 
CONFIDENTIAL 

consumator eligibil 
 

 
SOLPRIM S.R.L., furnizor de energie electrică deţinând licenţa nr. 2319/04.05.2022  emisă 
de A.N.R.E., vă propune încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice la 
consumatorii eligibili în următoarele condiţii: 
 
 

I. Pret furnizare Energie Electrica:   
 
• Pret plafonat pe perioada de aplicare a legii nr 357/2022, cu tarife reglemetate 

incluse si TVA. De la momentul elimnarii plafonarii pretul de baza devine PZU*1.05 
lei/MWh , exclusiv TVA, acciza si tarife ,taxe reglementate. 

• Factura de avans 100%, emisa pe data de 15 inaintea lunii de livrare, scadenta in 
data de 30 inaintea lunii de livrare. 

• Plata avans este Conditie de incepere si continuare livrare. 
• Contract deschis de ambele parti cu clauza de renegociere: ’’Daca pe perioada 

derularii contractului si aplicarii masurilor de plafonare a pretului contractual, 
Furnizorul va fi in situaţia de a suporta partial costurile contractului inregistrand 
pierderi din derulare a contractului datorate prevederilor legale ( respectiv pretul de 
achizitie al energiei electrice de catre Furnizor va fi mai mare decat valoarea 
decontata de statul roman), Furnizorul va notifica acest fapt Consumatorului, iar 
Consumatorul este de acord sa gaseasca de comun acord cu Furnizorul o solutie 
pentru depăşirea situatiei mentionate. In cazul in care, in termenul de 9 zile de la 
primirea notificarii mai sus mentionata, partile desi au negociat cu buna credinta nu 
cad de acord asupra noilor conditii de furnizare a energiei electrica, contractul va 
inceta de plin drept, fara indeplinirea niciunei alte proceduri si fara interventia 
instantei de judecata la expirarea unui termen de 21 de zile calendaristice de la data 
finalizarii negocierilor.’’ 
 
 

Tarifele reglementate valabile: 

 
 

I. Facturare. Termene de plata: 
 

❖ factura de avans 100%, emisa pe data de 15 inaintea lunii de livrare, scadenta in 
data de 30 inaintea lunii de livrare; 

❖ factura de regularizare, scadenta in termen de 10 zile de la primirea facturii; 
❖ in cazul intarzierilor repetate la plata fata de scadenta convenita contractual, 

Zona Distributie Tarife reglementate (lei/MWh) 

Tarif distributie 
Certificate 

verzi 
Cogenerare 

Tarife transport si 
sistem 

Acciza 
TSS TL TG Nivel tensiune 

IT MT JT 

E-DISTRIBUTIE BANAT 17.90 51.01 147.89 71.68 0 7.73 25.57 2.53 3.03 

E-DISTRIBUTIE 
DOBROGEA 

26.36 59.71 173.28 
71.68 0 

7.73 25.57 2.53 
3.03 

DELGAZ GRID 24.57 54.10 176.63 71.68 0 7.73 25.57 2.53 3.03 

DISTRIBUTIE ENERGIE 
OLTENIA 

33.36 66.84 171.73 
71.68 0 

7.73 25.57 2.53 
3.03 

SDEE Muntenia Nord 23.35 56.70 175.26 71.68 0 7.73 25.57 2.53 3.03 

E-DISTRIBUTIE 
MUNTENIA 

12.56 45.71 143.96 
71.68 0 

7.73 25.57 2.53 
3.03 

SDEE TRANSILVANIA 
NORD 

23.77 57.49 144.73 
71.68 0 

7.73 25.57 2.53 
3.03 

SDEE TRANSILVANIA 
SUD 

24.63 54.52 158.84 
71.68 0 

7.73 25.57 2.53 
3.03 
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Furnizorul poate solicita garantii de plata . 
 

II. Furnizarea Energiei Electrice: 
 

❖ pe toata durata contractului furnizorul va asigura intreaga cantitate de energie 
electrica contractata; 

❖ data la care poate fi începută livrarea conform  ordinul ANRE nr. 234/2019. 
 

III. Durata Contractului: 
 

❖ Contractul de furnizare a energiei electrice intra in vigoare la data semnarii si se 
încheie pe o perioada de o luna calendaristica („Perioada Initială”); 

❖ Contractul  se va prelungi automat pe Perioade Contractuale succesive, egale cu 
Perioada Inițială, dacă niciuna dintre părți nu își exprimă pană pe data de 20 a 
fiecărei Perioade Contractuale pentru care a fost încheiat sau prelungit, intenția de 
încetare. 
 
 

IV. Facilitati: 
 

❖ contract fara banda de abatere, pe toata perioada contractuala furnizorul va 
suporta in totalitate costurile dezechilibrelor; 

❖ consumuri orare puse la dispozitie lunar;  
❖ consiliere in realizarea prognozelor; 
❖ toate contractele pentru serviciile de transport şi distribuţie vor fi încheiate de 

societatea noastră; 
❖ punct unic de contact prin persoană dedicată dumneavoastră, cu disponibilitate 

24/7, pregătit să asculte preocupările, să preia şi să rezolve toate solicitările 
dumneavoastră. 

 
 
Termenul de valabilitate: 30.04.2023. 
 
 
Va multumim anticipat pentru interesul aratat si va stam la dispozitie pentru informatii 
suplimentare atat in legatura cu aceasta oferta de furnizare energie electrica cat si legat de 
serviciul de audit energetic. 
  
In speranta realizarii unui parteneriat intre societatile noastre, asteptam raspunsul 
dumneavoastra. 
 
 
Prezentarea de catre Solprim a conditiilor de contractare reprezinta o oferta neangajata 
pentru furnizor. Conditiile de contractare vor fi discutate in conditiile in care rezultatul 
verificarilor privind bonitatea si situatia financiara a consumatorului sunt pozitive. In caz 
contrar sau daca pe perioada de valabilitate a ofertei apar modificari semnificative ale 
conditiilor de furnizare energie, Furnizorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile de 
pret, de plata si/ de a solicita garantii pentru plata sumelor rezultate din contract. 
 
 
* Oferta este valabila in conditiile in care rezultatul verificarilor privind bonitatea si situatia 
financiara a consumatorului sunt pozitive. In caz contrar Furnizorul isi rezerva dreptul de a 
modifica conditiile de plata si/ de a solicita garantii pentru plata sumelor rezultate din contract. 
Oferta de furnizare are un caracter exclusiv informativ și este valabila in limita cantității de 
energie electrica disponibile și a bonității clientului solicitant. 
 
 
 

Cu stima, 
 

Director General 
Romelia Ivan 

 

      
 


