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OFERTĂ FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ 

Catre: Client Casnic 

EWIND SRL- furnizor de energie electrică deţinând licenţa nr. 2112 / 2018 emisă de A.N.R.E., vă propune 
încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice în următoarele condiţii: 

• Preț și tarife reglementate

I. Pret furnizare Energie Electrica: Pret de baza 4.000lei/MWh pret ferm pe toata durata  contractului:

II. Preț contract este format din prețul de bază al energiei la care se adaugă și alte costuri (tarife 
reglementate și taxe legale): tarifele reglementate de transport, sistem şi distribuție în funcție de zona locului 
de consum, contribuție pentru cogenerare de înaltă eficiență, cost certificate verzi, acciză şi TVA, precum și orice 
alte eventuale tarife reglementate introduse prin acte normative aplicabile pe perioada de consum.

Pretul total de furnizare (PT), la care se adauga acciza si TVA, este calculat conform formulei: 

PT [lei/MWh] = (Pe + TG + TL + SS + TD*) + TCogen + CV 
PT(lei/MWh)= (4.000+ 2,53+ 25,57+ 9,32+ TD*) + 25,54 + 72,5369+ 5,42 + 19% 

unde: 
Pe = pret componenta de furnizare = 4.000lei/MWh 
TG = tarif reglementat de introducere energie electrica in retea = 2,53lei/MWh       
TL = tarif reglementat de extragere energie electrica din retea  = 25,57lei/MWh 
SS = tarif reglementat pentru servicii de sistem =9,32lei/MWh  
TD* = tarif reglementat pentru serviciul de distributie (corespunzator zonei de distributie in care se afla locul 
de consum si nivelului de tensiune pe care acesta este alimentat, atasat in Anexa 1 a acestei oferte) 
Tcogen = contributia pentru cogenerare de inalta eficienta = 25,54lei/MWh 
CV = valoare certificate verzi = 72,5369lei/MWh 
Acciza= 5,42lei/MWh 
TVA= 19%  

Preț energie electrică: Lei/MWh 
Preț componentă furnizare energie electrică 4.000 
Tarife reglementate – TG(tarif mediu de introd. in retea) 2,53 
Preț de bază final fără TVA 4.002,53 
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• Facturare. Termene de plata. Modalități de transmitere a facturii.

✓ nu se percepe avans pentru cantitatea de energie electrica contractata, se va emite o singura factura in 
primele 10 zile dupa luna de livrare;

✓ termenul de plata va fi de 20 de zile de la data emiterii facturii
✓ transmiterea facturii se va face prin email

• Furnizarea Energiei Electrice:

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

• Durata Contractului:

✓ contractul de furnizare a energiei electrice încheiat, este valabil incepand cu data de 01.04.2022 până 
la data de 31.03.2022, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților.

• Facilități:
✓ energia furnizată este însoțită de garanții de origine care certifică ca aceasta este produsă din surse 

regenerabile.
✓ contract fără bandă de abatere, pe toată perioada contractuală,
✓ furnizorul va suporta în totalitate costurile dezechilibrelor;
✓ consumuri orare puse la dispoziție lunar;
✓ toate contractele pentru serviciile de transport şi distribuţie vor fi încheiate de societatea noastră;
✓ reprezentant dedicat pe toată perioada contractului,

✓ Documente necesare incheierii contractului de Furnizare:
✓ Acordul solicitantului in scris afferent cererii de incheiere a contractului sau telefonic
✓ Copia actului de identitate
✓ Declaratie pe propria raspundere a solicitantului, privind detinerea unui drept locative, cu 

precizarea calitatii sale si faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatial pentru care se 
solicita incheierea contractului, iar in cazul in care se dovedeste contrariul exprimarea acordului 
pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizarii declaratiei.

✓ Actul de proprietate sau orice alt inscris care sa ateste dreptul de folosinta a spatiului.

 Denuntarea contractului se poate realiza cu o notificare prealabila de minim 21 de zile, in conditiile prevazute 
de legislatia in vigoare la data transmiterii notificarii. Denuntarea unilaterala a contractului de catre Client nu 
implica obligatii financiare penalizatoare de nepreluare a cantitatilor contractate. 

In cazul in care prezenta oferta este acceptata, avem rugamintea sa ne transmiteti o adresa angajatoare, pana 
la data expirarii ofertei. In urma primirii acceptului, veti fi contactat(a) de catre un reprezentant al nostru pentru 
a va solicita documentele necesare intocmirii contractului de furnizare. Pentru mai multe informatii privind 
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conditiile generale de contractare ale serviciului de furnizare a energiei electrice, va rugam sa consultati site-ul 
nostru la urmatorul link:   

www.ewind-furnizare.ro 
Modalitatea de acceptare a ofertei tip: 
- prin E-mail : info@ewind-furnizare.ro

Prezenta oferta este valabila pana la data de 31.05.2022 si rezerva dreptul de a transmite o 
oferta personalizata in functie de specificitatile locului/locurilor de consum apartinand unui Cumparator 
in urma primirii unei cereri de oferta detaliate.   

Data: 31.03.2022 
Cu stima,  
Echipa Ewind 

http://www.ewind-furnizare.ro/
mailto:ewind@ingka.investments
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