GETICA 95 COM SRL in insolventa; in insolvency; en procédure collective
CIF:RO 7562758 REG. COMERTULUI J10/689/1995
RAMNICU SARAT, STR. DOROBANTI NR. 20, JUD BUZAU

Nr.2134 /22.07.2022
OFERTA-TIP FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA LA CLIENTI ELIGIBILI
CLIENTI FINALI NONCASNICI
valabila in perioada 01.08.2022 pana la 31.08.2022
aplicabila pentru o perioada contractuala de 12 luni
Stimate partener,
GETICA 95 COM SRL in insolventa; in insolvency; en procédure collective (denumita in
continuare „GETICA 95”), titular al licentei nr. 2190/2019 pentru activitatea de furnizare a energiei
electrice, va prezinta oferta standard pentru furnizarea energiei electrice la clientii finali noncasnici.
A. Pretul energiei electrice active*, aferent fiecarui profil de consum, este:
Consum anual estimat MWh/AN
<20 MWh
20-500 MWh
500-2000 MWh
2000-20000 MWh
20000-70000 MWh
>70000MWh

Oferta Pret* [lei/MWh] cu TG tarif
introducere energie in retea inclus
7002.53
7002.53
7002.53
7002.53
7002.53
7002.53

*Pretul energiei active este VARIABIL, corelat cu evolutia pietei, termenele si conditiile de
renegociere fiind stabilite prin contract. Acesta include componenta de achiziţie a energiei electrice
(inclusiv tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea şi componenta de
furnizare) este VARIABIL, corelat cu evolutia pietei, termenele si conditiile de renegociere fiind stabilite
prin contract.
B. Tarifele reglementate pentru serviciile de reţea, în vigoare la data publicării ofertei-tip,
respectiv tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, tariful pentru serviciul de
transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea şi tariful pentru serviciul de
sistem sunt:

In mod concret, la pretul energiei electrice active (TG inclus), se vor adauga, urmatoarele taxe
si tarife stabilite prin lege, aplicabile indiferent de furnizorul ales din piata concurentiala:
1. tarifele reglementate pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice:
Zona de distributie

E-Distributie Banat
E-Distributie Dobrogea
E-Distributie Muntenia
DEER Munt.Nord
DEER Trans.Sud
DEER Trans.Nord
Distributie Energie Oltenia
Delgaz Grid Moldova

Tarif distributie
inalta tensiune
[lei/MWh]
17.90
26.36
12.56
23.35
24.63
23.77
33.36
24.57

Tarif total distributie
medie tensiune
[lei/MWh]
68.91
86.07
58.27
80.05
79.15
81.26
100.20
78.67

Tarif total distributie
joasa tensiune
[lei/MWh]
216.80
259.35
202.23
255.31
237.99
225.99
271.93
255.30
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2. tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea şi
tariful pentru serviciul de sistem:
Tarif extragere energie
din retea - TL [lei/MWh]
25.57

Tarif pentru servicii de sistem
-TSS [lei/MWh]
9.32

Preţul de furnizare a energiei electrice (A + B de mai sus), include preţul energiei electrice (A) şi
tarifele reglementate pentru serviciile de reţea (B);

Zona de distributie

E-Distributie Banat
E-Distributie Dobrogea
E-Distributie Muntenia
DEER Munt.Nord
DEER Trans.Sud
DEER Trans.Nord
Distributie Energie Oltenia
Delgaz Grid Moldova

Preţul de furnizare a
energiei electrice
inalta tensiune
[lei/MWh]
7055.32
7063.78
7049.98
7060.77
7062.05
7061.19
7070.78
7061.99

Preţul de furnizare a
energiei electrice
medie tensiune
[lei/MWh]
7106.33
7123.49
7095.69
7117.47
7116.57
7118.68
7137.62
7116.09

Preţul de furnizare a
energiei electrice
joasa tensiune
[lei/MWh]
7254.22
7296.77
7239.65
7292.73
7275.41
7263.41
7309.35
7292.72

C. Tarifele reglementate pentru serviciile de reţea În temeiul art. 39 alin. (3), coroborat cu
dispozițiile art. 40 din Ordinul ANRE nr. 235/2019 la prețul de furnizare a energiei electrice prezentat
în tabelul de mai sus, se vor adăuga și alte impozite, comisioane taxe şi contribuţii stabilite prin
dispoziţiile legale în vigoare, valabile la data publicării ofertei:
1. contributia pentru cogenerare de inata eficienta, cf. Ordinul ANRE 93/2022 aplicabil de la 01.07.2022:
Cogenerare de inalta eficienta [lei/MWh]
16.96
2. Taxe/tarife care se factureaza odata cu energia electrica: contravaloarea certificatelor verzi,
Acciza si T.V.A.-ul.
a) Accize pentru energie electrica: in valoare de 2.71 lei/MWh, pentru consumul de energie in scop
comercial si/sau 5.42 lei/MWh pentru consumul de energie in scop necomercial, fiind valabile
pentru anul 2022;
b) Pentru perioada 01.02.2022-31.12.2022 pretul de tranzactionare publicat pe site-ul OPCOM este
de 144,6598 lei/CV, rezultand o valoare de 72.5369516 lei/MWh
c) TVA 19%
Modalități de facturare, termen de plată și transmitere a facturilor
a) În primele 5 zile lucrătoare din luna anterioară lunii de consum, furnizorul va emite o factură de
avans pentru 100% din consumul estimat rezultat conform prognozei transmisă de către consumator prin
email sau conform cantitaților estimate în contract (de exemplu, factura de avans se emite în perioada
03-07 ianuarie pentru consumul lunii februarie).
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Termenul de plata al facturii indicate la punctul a) este de 10 zile, calculat de la data
comunicării facturii.
b) În primele 15 zile ale lunii următoare lunii de livrare, furnizorul va emite o factură conform datelor
de consum transmise de Operatorul de rețea/distribuție (de exemplu, pentru consumul lunii
februarie, factura se emite în perioada 01-15 martie).
Termenul de plata al facturii indicate la punctul b) este de 20 zile, calculat de la terminarea
lunii de livrare.
Modalitatea de transmitere a facturilor indicate la punctele a) și b): în format fizic/tiparit, prin
posta/curier.
Modalitati de achitare a facturilor:
-transfer bancar in contul inscris pe factura, prin mobile/internet banking;
-plata in numerar la casieria bancii;
-mandat postal;
-numerar la sediul social sau la punctul de lucru.
GARANTII: In cazul in care clientul depaseste termenul de plata, de cel putin 2 (doua) ori pe
perioada derularii contractului, va constitui o garantie financiara*, in termenul si forma soclicitata de
furnizor.
*Valoarea garanţiei va fi egală cu contravaloarea consumului total de energie electrică realizat
pentru o perioadă de 3 luni la locul/locurile de consum ale consumatorului la prețul de contract;
atunci când în mod rezonabil, nu există un consum precedent de minimum 3 luni facturat de către
furnizor, valoarea garanției va fi calculată în baza unui consum mediu estimat pentru o perioadă
de 3 luni de consum la prețul de contract.
Modalitati de acceptare a ofertei:
- prin fax, la nr. 0213211118;
- prin e-mail, la adresa: office@getica95.ro; ofertare.noncasnic@getica95.ro
Termenele si conditiile prezentei oferte sunt completate de clauzele contractuale.
Durata contractului 12 luni cu posibilitatea de prelungire/reinnoire cu acordul partilor.
Contractul inceteaza prin: expirarea termenului contractual/acordul de vointa al partilor
contractante/ denuntarea unilaterala de catre Consumator, cu respectarea termenului de 21 zile/prin
reziliere/prin declararea nulitatii contractului in conditiile agreate de parti si prevazute de legislatia in
vigoare.
In vederea incheierii contractului, consumatorul va trebui sa prezinte datele complete de identificare
ale titularului de contract si ale locului de consum, inclusiv adresa de e-mail, nr. de telefon si de fax la
care poate fi contactat.
Astfel, conform art. 15 din Ordinul A.N.R.E. nr 235/2019, precum si in conformitate cu dispozitiile
Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru incheierea
contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie sa prezinte furnizorului cel putin
urmatoarele documente:
a) acordului solicitantului exprimat in scris, aferent cererii de incheiere a contractului, sau telefonic,
conform dispozitiilor legale in vigoare;
b) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului ;
c) declaratiei pe propria raspundere a solicitantului:
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privind detinerea unui drept locativ, cu precizarea calitatii sale (proprietar/coproprietar, unic
mostenitor, comostenitor, sot, chirias, beneficiar renta viagera etc.);



privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la spatiul pentru care se solicita incheierea
contractului, iar in cazul in care se dovedeste contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea
contractului ;

cu posibilitatea actualizarii declaratiei, daca este cazul, atat prin mijloace de comunicare la distanta, cat si
prin acord tacit.
Furnizorul poate renunta la solicitarea prezentarii actelor in original, caz in care solicitantul trebuie
sa dea o declaratie pe propria raspundere ca documentele prezentate sunt conforme cu originalele.
Transmiterea documentelor prevazute mai sus se poate realiza si pe cale electronica, cu
respectarea legislatiei in vigoare.
Datele cu caracter personal cuprinse in cererea de contractare si in actele doveditoare sunt
supuse prelucrarii, in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 679/2016. In acest sens, prin
acceptarea prezentei ofertei, persoana vizata declara ca a fost informata cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal, accesata de pe site-ul propriu GETICA 95 COM SRL (link: http://getica95.ro/pdf/
Nota%20informare %20GDPR.pdf), iar relatia cu furnizorul GETICA 95 COM SRL se va initia si derula,
exclusiv in conditiile acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal, exprimat de persoana vizata.
Conventia de consum incheiata de catre furnizor cu clientul final devine obligatorie, datele de
consum inscrise in aceasta vor fi utilizate si pentru facturarea serviciilor de distributie in cazul in care nu
este citit/autocitit indexul echipamentului de masurare; datele de consum transmise furnizorului de catre
operatorul de distributie se stabilesc de catre operatorul de distributie, dupa caz, pe baza:
(i) consumului de energie electrica inregistrat la locul de consum in perioada similara a anului
precedent sau a consumului de energie electrica determinat tinand cont de cele mai recente citiri
efectuate de operatorul de distributie;
(ii) profilului de consum specific, determinat de operatorul de distributie pentru categoria
respectiva de client final in cazul in care pentru locul de consum nu exista istoric de consum.

Operatorii de distributie au obligatia de a asigura accesul gratuit fiecarui client final si al
furnizorului acestuia la informatiile din baza de date prin accesarea paginilor web ale acestora, astfel
incat fiecare client final de energie electrica sa isi poata accesa propriul istoric de consum.
In speranta ca oferta noastra corespunde cerintelor Dumneavoastra, va asiguram de interesul
nostru real in incheierea unui contract intre parti si de intreaga noastra disponibilitate in oferirea de
informatii suplimentare.
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