
 

 

OFERTA-TIP PENTRU CLIENTII CASNICI SI CLIENTI FINALI NONCASNICI MICI 

 

 

EFT Furnizare este reprezentanta pe piata romaneasca a Energy Financing Team Group, una din cele mai 
mari companii care desfasoara tranzactii cu energie electrica si realizeaza investitii in sectorul energetic, din 
centru si sud-estul Europei. Compania mama este inregistrata in Marea Britanie avand filiale in Elvetia, Ungaria, 
Slovenia, Serbia, Bosnia, Bulgaria, Albania, Macedonia, Grecia. Principalele activitati ale Grupului sunt 
schimburile transfrontaliere de energie electrica precum si furnizarea energiei electrice. 

 
EFT Furnizare este unul dintre cei mai importanti furnizori de electricitate din Romania, prezent pe piata 
romaneasca de energie electrica incepand cu anul 2005. De-a lungul prezentei sale in activitatea de furnizare, 
EFT a colaborat cu cei mai importanti consumatori de energie electrica din Romania, precum: Petrotel Lukoil, 
Stirom, Siniat, Rompetrol, Pirelli, precum si toate fabricile de ciment, de pe intreg teritoriul tarii ale Holcim 
Romania, Lafarge Romania si Carpatcement.  

 

Conditii generale de furnizare 

 

Furnizorul va acoperi in totalitate curba de sarcina a consumatorului, prin achizitie de la producatori din 
Romania si din import, profilare pe Piata pentru Ziua Urmatoare organizata de OPCOM si realizarea echilibrarii 
prin apartenenta la PRE. 

 

In aceste conditii, EFT Furnizare este in masura sa ofere servicii de furnizare in urmatoarele conditii: 

 

 Perioada de livrare: negociata intre cele doua parti, minimum 12 luni, cu posibilitate de prelungire 

 Cantitate: acoperirea necesarului de consum pentru intreaga perioada contractuala  

 Modalitatea de plată: conform clauzelor contractuale negociate 

 Conditiile de furnizare: conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare 

 Puterea asigurată: în limita Avizului tehnic de racordare şi a condiţiilor specifice impuse de Operatorul 
de Distribuţie.  

 Condiţiile de livrare: în punctul de delimitare cu Operatorul de Distribuţie. Furnizorul asigură 
încheierea contractelor conexe, de transport si distributie in numele consumatorului 

 Condiţiile de măsurare: conform Codului de măsurare emis de către ANRE.  

 

Furnizorul pune, de asemenea, la dispozitia consumatorului: 

 

- Newsletter cu informatii despre piata de energie, reglementari, preturi; 

- Reprezentarea in relatia cu Operatorul de Distributie; 

- Asistenta in perioada precontractuala si contractuala; 

- Facturi detaliate si explicite; 

- Asistenta permanenta in derularea contractuala prin existenta unui dispecer de urgenta. 

 



 

Documente necesare pentru încheierea contractului 

 

 Cerere de încheiere a contractului de furnizare; 

 Actul de identitate al solicitantului; 

 Actul de proprietate care atestă dreptul legal de folosință a spațiului; 

 Acordul proprietarului pentru contract de închiriere/ comodat; 

 Avizul tehnic de racordare;  

 

Data limită de încheiere a contractului de furnizare este 30 zile de la acceptarea ofertei si depunerea 
documentelor necesare încheierii contractului. 

 

Pretul de oferta : 

 

IT MT JT

0.4000 0.00118 0.01689 0.01155 0.01625 0.03480 0.10515 0.58582

0.4000 0.00118 0.01689 0.01155 0.01871 0.03742 0.12386 0.60961

0.4000 0.00118 0.01689 0.01155 0.00954 0.02922 0.10977 0.57815

0.4000 0.00118 0.01689 0.01155 0.01556 0.03384 0.11680 0.59582

0.4000 0.00118 0.01689 0.01155 0.01831 0.03967 0.12475 0.61235

0.4000 0.00118 0.01689 0.01155 0.02285 0.04340 0.11154 0.60741

0.4000 0.00118 0.01689 0.01155 0.01858 0.04282 0.10098 0.59200

0.4000 0.00118 0.01689 0.01155 0.02075 0.04077 0.10256 0.59370
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Nu sunt incluse: TVA, acciza necomercială, certificatele verzi și contribuția pentru cogenerare de înaltă 
eficiență. TVA și acciza sunt aplicate conform prevederilor Codului Fiscal. 

In cazul modificarii, de catre ANRE, a tarifelor de transport, servicii sistem, TG, TL si a tarifelor de 
distributie, pretul se va actualiza conform acestor modificari. 

Certificatele Verzi se facturează conform Legii nr. 220/2008 cu pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Modalitatea de facturare: Factura pentru cantitatea lunara consumata se va transmite in format electronic  
si va fi achitata in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii de contract. 

 

Prezenta oferta este valabila in perioada 20 martie 2019 – 19 martie 2020. 


