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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 fix si garantat al energiei electrice pentru toată perioada contractuală: 390,00  lei/MWh 

 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 21.05.2021-31.12.2021 

 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 transmitere factură: factura se emite atât în format electronic cât și în format fizic 

 Contractul se poate denunța unilateral cu anunțarea prealabila a furnizorului cu 21 zile calendaristice înainte 
de data efectivă, conform reglementarilor în vigoare 

 Factura nu cuprinde extra costuri lunare/anuale aplicate de furnizor (abonament sau taxă de rezervare) 

 Valabilitatea ofertei: 31.12.2021 

 

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; 
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Documente necesare încheierii contractului 

 Copie act de identitate 

 Copie document de proprietate spațiu sau a unui document care să ateste dreptul de folosință a spațiului și 
dupa caz, declarație privind destinația spatiului sau declarația proprietarului de drept pentru încheierea 
contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mentiune nu se regăseste înscrisă în actul 
doveditor al dreptului de folosință 

 Oferta acceptată semnată 

 

Conditii de masurare a energiei electrice: 

 Masurarea energiei electrice furnizate se va realiza cu sistemul de masura al Operatorului de distributie,  in 
conformitate cu prevederile Codului de masurare al energiei electrice elaborat de ANRE 

 

Suntem la dispozitia dumneavoastră pentru eventuale clarificări. 

 

QMB Energ SRL 

ENERGY! ANYTIME! ANYWHERE! 
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