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Ofertă-tip furnizare energie electrică – consumator casnic 

 

QMB Energ SRL, în calitate de furnizor de energie electrică, având licența de furnizare nr. 1644/2014 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – 
„ANRE”, vă propune încheierea unui contract de furnizare energie electrică în urmatoarele condiții comerciale avantajoase: 

 

Condiții comerciale  

 Preț de baza energie electrica: 681,30  lei/MWh (inclusiv Tg) 

 Pretul total de contract cuprinde valoarea tarifelor reglementate de ANRE, respectiv tarife zonale de distribuție, tarife de transport, cogenerare de înaltă eficienta, 
certificate verzi și acciză (aplicabile în conformitate cu Anexa atasată prezentei) 

 Pretul de baza al energiei electrice include si serviciile de modulare energie necesare consumatorului 

 Perioada contractuală: 12 luni începând cu orice zi cuprinsă în perioada 13.09.2021 – 31.12.2021 

 Termen de plată factură: 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii 

 Perioada de facturare: factura se emite in primele 10 zile lucratoare ale lunii urmatoare lunii de consum 

 Modalități de facturare: factura se emite atât în format electronic cât și în format fizic 

 Modalitati de plata: factura se poate achita prin internet banking, transfer/depunere bancara in contul mentionat pe factura emisa  

 Conditii de prelungire: prelungire automata pentru o perioada similara cu cea initiala, in conditiile propunerii comerciale transmise de furnizor, daca niciuna dintre parti nu 
isi exprima in scris optiunea de incetare valabilitatii perioadei contractuale, conform reglementarilor in vigoare. 

 Contractul se poate denunța unilateral cu anunțarea prealabila a furnizorului cu 21 zile calendaristice înainte de data efectivă, conform reglementarilor în vigoare 
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 Factura nu cuprinde extra costuri lunare/anuale aplicate de furnizor (abonament sau alte taxe nereglementate) 

 Valabilitatea ofertei: 24.12.2021 

 

Avantajele ofertei prin servicii complementare  

 Asigurarea intermedierii relației cu operatorul zonal de distribuție și operatorul de transport în privința încheierii contractelor adiționale contractului de furnizare energie 
electrică;  

 Asigurarea intermedierii relației cu operatorul zonal de distribuție în privința rezolvării aspectelor semnalate pe percursul derulării contractului;  

 Responsabil de contract dedicat în relația cu clientul final pe întreaga perioada contractuală;  

 Consumatorul nu are restrictii de functionare in orele de varf;  

 Consultanță pentru participarea consumatorului pe piața concurentială de energie electrică în condițiile cele mai avantajoase pentru consumator;  

 

Documente necesare încheierii contractului 

In vederea acceptării ofertei-tip si încheierii contractului de furnizare este necesară transmiterea solicitării scrise prin e-mail, la adresa furnizare@qmbenerg.com, 
completată cu urmatoarele documente: 

 Copie act de identitate  

 Acordul solicitantului, exprimat în scris și/sau telefonic, conform dispozițiilor legale in vigoare, în vederea încheierii contractului de furnizare (cererea de încheiere a 
contractului se va completa ulterior solicitării) 

 Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind deținerea unui drept locativ (proprietar/coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă 
viageră etc.) din care să reiasă ca, la locul de consum nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se 
dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului (declarația se va completa ulterior transmiterii solicitării pentru încheierea contractului). 

 Oferta-tip acceptată si semnată  

mailto:furnizare@qmbenerg.com


 
 

 
 

 
QMB ENERG SRL, RO-300695 Timisoara, Str. Eduard Benes nr. 6 – P 

CUI:  RO28371246: ORC: J35/905/2011; Tel:  +40 740 399 389; furnizare@qmbenerg.com 
 

 

QMB ENERG S.R.L 

RO 300695, Timisoara 

Eduard Benes nr.6 

Tel: 0740399389 
 

Conditii de masurare a energiei electrice: 

 Măsurarea energiei electrice furnizate se va realiza cu sistemul de măsură al Operatorului de distribuție,  în conformitate cu prevederile Codului de măsurare al energiei 
electrice elaborat de ANRE 

 

Atasat prezentei, vă rugăm să gasiți lista centralizată a tarifelor reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. 

Suntem la dispozitia dumneavoastră pentru eventuale clarificări. 

 

QMB Energ SRL 

ENERGY! ANYTIME! ANYWHERE! 
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Tg Tl SS IT MT JT IT MT JT

[lei/MWh] [lei/MWh] [lei/MWh] [lei/MWh] [lei/MWh] [lei/MWh] [lei/MWh] [lei/MWh] [lei/MWh] [lei/MWh] [lei/MWh] [lei/MWh] [lei/MWh]

1 Muntenia Nord 18.72 38.15 127.88 816.48 854.63 982.51

2 Muntenia de Sud 10.41 34.55 112.22 808.17 842.72 954.94

3 Distribuție Energie Oltenia 27.27 51.42 127.66 825.03 876.45 1004.11

4 Banat 15.51 38.27 107.81 813.27 851.54 959.35

5 Transilvania Sud 22.23 45.24 111.31 819.99 865.23 976.54

6 Transilvania Nord 19.23 47.12 107.58 816.99 864.11 971.69

7 Delgaz Grid ( Moldova) 19.90 42.51 129.64 817.66 860.17 989.81

8 Dobrogea 20.17 42.80 135.17 817.93 860.73 995.90

**Tarife distribuție sunt în conformitate cu Ord. ANRE nr. 215/2020, nr. 216/2020, nr. 217/2020, nr. 218/2020, nr. 219/2020, nr. 220/2020, nr. 221/2020, nr. 222/2020

***Preț total furnizare energie electrică

Tl - Tarif extragere energie din sistem

680.00 1.30 19.22 10.82

Tg - Tarif introducere energie în sistem

Acciză

Noncasnic
Cogenerare

5.23 17.12

Certificate verzi

64.07

***Pretul total de furnizare energie electrica nu contine TVA

TARIFE REGLEMENTATE SPECIFICE RETELEI PE ZONE DE TRANSPORT / DISTRIBUTIE

*Tarife de transport sunt în conformitate cu Ord. ANRE nr. 214/2020(Tg, Tl) si Ord. ANRE nr. 10/2021 (SS)

IT - Înalta tensiune 

MT - Medie tensiune 

JT - Joasă tensiune

SS - Tarif servicii de Sistem

Nr. Crt. Zona de distribuție
Preț de bază

energie electrică

*Tarif transport **Tarif distribuție 

Legendă

 


