
 

 

Ofertă-tip furnizare energie electrică la consumatorii noncasnici,  
valabilă începând cu 15.09.2022 

  
Condițiile standard de ofertare pentru furnizarea de energie electrică, pentru consumatorii noncasnici:  
 

1. Durata Contractului: 1 an calendaristic, cu posibilitate de prelungire, cu acordul părților. 

2. Cantitate: conform solicitării consumatorului, fără limite de consum. 

3. Preţul de Contract este valabil pentru perioada 15.09.2022 –31.10.2022 si este compus astfel: 

- preț energie electrică activă, pentru consumatorii noncasnici: 7200,00 lei/MWh* 

- taxa de injecție energie electrică în rețea (componenta TG): 1,49 lei/MWh; 

- taxa de extragere a energiei electricedin rețea (componenta TL): 25,57 lei/MWh; 

- tarif pentru serviciile de sistem: 9,32 lei/MWh; 

- tarif serviciu de distribuție (după caz, conform zonei de distribuție specifice consumatorului și 
conform nivelului de tensiune pe care este alimentat consumatorul), după cum urmează: 
 
               Zona de      
             distribuție 
Nivel de 
tensiune: 

Muntenia 
Sud 

[Lei/MWh] 

Banat 
[Lei/MWh] 

Dobrogea 
[Lei/MWh] 

Oltenia 
[Lei/MWh] 

Moldova 
[Lei/MWh] 

Muntenia 
Nord 

[Lei/MWh] 

Transilvania 
Nord 

[Lei/MWh] 

Transilvania 
Sud 

[Lei/MWh] 

IT 11,37 15,98 21,00 30,73 22,39 21,02 21,79 22,34 

MT 39,43 43,05 48,01 57,88 47,42 43,54 48,13 45,49 

JT 119,07 117,71 141,99 142,40 143,63 140,68 122,78 127,04 

 
 

4. Taxe și costuri neincluse în Prețul de Contract: 

- Cost achiziţie certificate verzi 72,537 lei/MWh; cota estimată de A.N.R.E. pentru anul 2022 este de 
0,5014313 CV/MWh livrat);  

- Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență: 16,96 lei/MWh; 

- Acciză: 2,61 lei/MWh pentru consum necomercial, la data prezentei oferte; 

- TVA: 19%, la data prezentei oferte. 
 

5. Termen de plată:  

- 5 (cinci) zile de la data emiterii facturii 

 
6. Valabilitatea ofertei: 10 de zile lucrătoare de la data acceptării. 
 
7. Costul total reprezinta suma dintre Pretul de contract, contravaloarea certificatelor verzi, 

contributie pentru cogenerare de inalta eficienta si acciza, la care se adauga TVA. 
 

*Oferta valabila in limita cantitatii de energie electrica din portofoliu Alive Capital disponibila la momentul 
ofertarii. 

 
Datele noastre de contact: e-mail: trading@alivecapital.ro , fax: 0314378951 sau la telefon 0314378891. 
 
 
 
Cu stimă, 
ALIVE CAPITAL S.A. 
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