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OFERTA - FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA  
CLIENTI FINALI 

 
 

                Stimate client,    
 
 
 
 

  SC NEXT POWER SRL, furnizor de energie electria, titular al licenţei de furnizare 

energie electrica emisa de ANRE nr. 1694/24.09.2014, vă prezenta conditiile standard de ofertare 

pentru furnizarea de energie electrica la consumatorii finali casnici si noncasnici. 

 

Pret de contract: 

In conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare , pretul de contract este compus din: 

Pretul de baza al energie electrice la care se adauga si alte costuri (tarifele 

reglementate si  taxe legale), in functie de zona de distributie pe raza careia se afla locul de 

consum. 

Preturile de baza a energiei electrice pentru fiecare categorie de consumator sunt 

urmatoarele:  

 

 

 

Categorie consumator final Preț de baza energie electrică exclusiv taxe si tarife 

[lei/Mwh] 

Consumator casnic 225 - 250 

Consumator noncasnic mic 230-250 

Consumator noncasnic mare 250 - 300 
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La preturile de baza  mentionate in tabelul de mai sus se adauga urmatoarele tarife 

regelementate: 

 

1. Tarife de distributie - conform  Ordinelor Președintelui ANRE. nr. 

111/12.12.2017, 112/12.12.2017, 113/12.12.2017, 114/12.12.2017, 115/12.12.2017, 

116/12.12.2017, 117/12.12.2017, 118/12.12.2017, in vigoare incepand cu data de 

01.01.2018. 

 

 

 

 
Tarif distribuție 
înaltă tensiune 

Tarif distribuție 
medie tensiune 

Tarif distribuție 
joasă tensiune 

 de la 01.01.2018 de la 01.01.2018 de la 01.01.2018 

Zone de distributie    

E-Distributie 
Banat 

16,22 34,41 102,69 

E-Distributie 
Dobrogea 

18,74 36,55 120,91 

Delgaz Grid 17,80 39,37 119,55 

Distribuție 
Energie 
Oltenia 

21,54 41,27 106,87 

Distributie 
Muntenia 

Nord 
14,79 31,54 109,39 

E-Distributie 
Muntenia 

9,38 28,46 104,84 

Distributie  
Transilvania 

Nord 
18,73 41,38 97,24 

Distributie 
Transilvania 

Sud 
20,29 40,09 100,42 

 

 

 
2. Tarifele reglementate de transport si servicii de sistem, conform  Ordinului 

Președintelui ANRE, nr. 122/19.12.2017, in vigoare incepand cu data de 01.01.2018 si  
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contributia pentru Cogenerare de inalta eficienta conform  Ordinului Președintelui 

ANRE, nr. 123/20.12.2017:            

 

3. Accize pentru energie electrica: în valoare de  2,37 RON/MWh - energie utilizata in 

scop comercial  si 4,74 lei/MWh - energie utilizata in scop necomercial , fiind valabile  

pentru anul 2018; 

Contravaloarea Cerftificatelor Verzi - rezultată ca produs dintre următoarele elemente de calcul: 

a)  cantitatea de energie electrică facturată în intervalul de facturare; 

b) cota anuală obligatorie estimată de achiziție de CV aplicabilă în intervalul de facturare 

(CV/MWh), cu numărul de zecimale publicat in ordinul ANRE de aprobare a acesteia si cu adaptarea 

corespunzătoare a unităților de măsură folosite; 

c) prețul mediu ponderat al CV cu numărul de zecimale publicat de OPCV pe site-ul propriu și 

calculat de acesta ca valoare medie ponderată a prețurilor de închidere din sesiunile de tranzacționare 

din piața centralizată anonimă spot de CV din luna anterioară lunii în care se emite factura. În situația 

în care în luna anterioară lunii în care se emite factura nu a avut loc nici o sesiune de tranzacționare pe 

piața centralizată anonimă spot de CV, atunci se va utiliza ultimul preț de închidere/preț mediu 

ponderat al prețurilor de închidere din sesiunile de tranzacționare din piața centralizată anonimă spot 

de CV din ultima lună disponibilă (lei/CV). 

 

Tarif 
introducere 

energie în rețea  
TG [lei/MWh] 

Tarif extragere 

energie din rețea 
- TL [lei/MWh] 

Tarif pentru 
servicii de sistem 
- SS [lei/MWh] 

Cogenerare de 

înaltă eficiență 
[lei/MWh] 

 
de la 

01.01.2018 de la 01.01.2018 de la 01.01.2018 de la 01.01.2018 

Zone de distributie     

E-Distributie Banat 

1,05 

 

13,17 11,94 

E-Distributie Dobrogea  

Delgaz Grid  

Distribuție Energie Oltenia  

Distributie Muntenia Nord 15,73 

E-Distributie Muntenia  

Distributie  Transilvania 
Nord  

Distributie Transilvania Sud  
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În cazul modificării cotei anuale obligatorii estimate de achiziție de CV în interiorul unui interval de 

facturare, valoarea CV de mai sus se calculează, după cum urmează: 

a) prin aplicarea cotei obligatorii estimate de CV aferentă energiei electrice facturată, în fiecare perioadă 

din interiorul intervalului de facturare, în cazul în care grupurile de măsurare a energiei electrice sunt cu 

înregistrare orară; 

b) prin alocarea pro-rata a energiei electrice facturată în intervalul de facturare cu numărul de zile 

calendaristice cuprins între data de începere a intervalului de facturare și până cu o zi inainte de data la 

care cota estimată de CV se modifică, respectiv de la data la care se modifică cota estimată de CV și 

până la data de încheiere a intervalului de facturare, la care se aplică cota estimată de achiziție de CV 

corespunzătoare fiecărei perioade din interiorul intervalului de facturare, în cazul în care grupurile de 

măsurare a energiei electrice nu permit înregistrare orară; 

4. Valoarea  Certificatelor Verzi este de 46,4685 lei/MWh  

Furnizorii de energie electrica vor regulariza certificatele verzi pana cel tarziu la data de 1 

septembrie a fiecarui an in 2 transe egale.  

(1) În vederea regularizării anuale a contravalorii CV, în perioada de regularizare,  furnizorul 

de energie electrică are obligația să: 

a). determine prețul mediu ponderat al CV utilizate de acesta pentru îndeplinirea cotei obligatorii 

de achiziție de CV pentru anul anterior, în baza situației codurilor CV notificată către OPCV, ca raport 

dintre contravaloarea certificatelor verzi efectiv utilizate pentru cota obligatorie de achiziție de 

certificate verzi pentru anul anterior și numărul de CV necesar a fi achiziționate de respectivul furnizor 

pentru îndeplinirea integrală a cotei obligatorii de achiziție de CV.  

(2) În situația în care furnizorul de energie electrică nu notifică OPCV codurile numerice ale CV pe 

care dorește să le utilizeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru 

anul anterior, furnizorul determină prețul de la alin. (1) lit. a) după data de 1 aprilie a anului în care se 

realizează regularizarea, având în vedere CV cu starea “CV consumate” din contul propriu din RCV 

pentru anul anterior. 

(3) În toate cazurile în care prețul determinat la alin. (1) lit. a) sau la alin. (2) rezultă mai mare decât 

prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din sesiunile de tranzacționare pe piața centralizată anonimă spot 

de CV din anul anterior, regularizarea anuală a contravalorii CV se realizează la prețul mediu ponderat 

al tranzacțiilor din sesiunile de tranzacționare pe piața centralizată anonimă spot de CV din anul 

anterior. 
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Rezilierea contractului dintre furnizor și consumator nu exonerează consumatorul de plata 

facturii de regularizare pentru Certificate Verzi aferente perioadei furnizării de energie electrică. 

Modalitati de plata si facturare: 

- Factura de energie in primele 15 zile ale lunii urmatoare; 

- Scadenta facturii 20 de zile de la data emiteri facturii; 

- Valabilitate oferta 31.12.2018 

- Durata contractului 1 an calendaristic cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților . 

Contravaloarea energiei electrice reactive, se factureaza în conformitate cu  Ordinul ANRE nr. 

33/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si se regaseste in factura aferenta lunii de 

consum. 

Prețul pentru energia electrică reactivă facturata  este prevăzut de Ordinele ANRE 

111/12.12.2017, 112/12.12.2017, 113/12.12.2017, 114/12.12.2017, 115/12.12.2017, 

116/12.12.2017, 117/12.12.2017, 118/12.12.2017, in vigoare incepand cu data de 01.01.2018, în 

funcție de zona de distribuție al locului de consum. 

5. Conditii generale la contractul de furnizare a energiei electrice 

Va rugam sa accesati sectiunea OFERTARE CONTRACTARE de pe pagina noastra de web,  

www.nextpower.ro, pentru a va informa cu privire la clauzele contractuale standard din contractul 

de furnizare a energiei electrice. 

În speranța că oferta noastră corespunde cerințelor Dumneavoastră, vă rugam sa ne contactati si 

va stam la dispozitie  pentru orice alte informatii suplimentare. 

 

S.C. NEXT POWER S.R.L. 

Lacramioara ILIE 
Manager Departament 

Furnizare Energie Electrica 

Mobil: (+4) 0748 281 668 

Fix/Fax: 021 380 35 06 

lacramioara.ilie@nextpower.ro 

office@nextpower.ro 

  

62 Petre Aurelian,House no.15,District1 

013838 St Bucharest Romania 

www.nextpower.ro 
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