GETICA 95 COM SRL
CIF:RO 7562758 REG. COMERTULUI J10/689/1995
RAMNICU SARAT, STR. DOROBANTI NR. 20, JUD BUZAU

Nr. 649/13.05.2021
OFERTA-TIP FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA LA CLIENTI ELIGIBILI
CLIENTI FINALI CASNICI – FACTURA FORMAT TIPARIT, TRANSMISĂ PRIN POSTA/CURIER
valabila in perioada 13.05.2021-30.06.2021
Stimate client,
GETICA 95 COM SRL (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
Pretul de furnizare al energiei electrice active este :
CLIENTI FINALI CASNICI – factura format tiparit, transmisa prin posta/curier

Oferta Pret*
[lei/KWh]
Pretul de furnizare al energiei electrice active*
0,450
*Pretul de furnizare al energiei electrice active este ferm si nemodificabil pe toata perioada
contractuală.
Pretul de furnizare al energiei electrice active, aratat mai-sus, NU include: tarifele reglementate
de transport TG (tariful de transport, componenta de introducere a energiei electrice in retea), TL (tariful
de transport, componenta de extragere a energiei electrice din retea) si serviciile de sistem TSS, tarifele
reglementate pentru serviciul de distributie, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta,
contravaloarea certificatelor verzi, acciza si TVA-ul.
Taxele si tarifele reglementate, care se adauga la pretul de furnizare al energiei electrice active
se stabilesc exclusiv prin lege, nu sunt supuse negocierii, se modifica constant si se aplica automat
exclusiv la facturare. Astfel, daca in perioada cuprinsa intre momentul acceptarii ofertei – semnarii
contractului – intrarii in vigoare a contractului si derularii contractului, intervine vreo modificare legislativa
privind introducerea/eliminarea/modificarea de taxa/tarif aplicabile furnizarii de energie electrica, acestea
opereaza automat, iar pretul final se modifica in consecinta, prin notificarea clientului direct in factura, fara
a mai fi necesara incheierea unui act aditional, prevederile art. 40 din Ordinul ANRE nr. 235/2019 si art.
22 alin. (5) si alin. (6), art. 28 din Ordinul ANRE nr. 29/2014, aplicandu-se in mod corespunzator.
In mod concret, la pretul de furnizare al energiei electrice active, se vor adauga, urmatoarele
taxe si tarife stabilite prin lege, aplicabile indiferent de furnizorul ales din piata concurentiala:
1. tarifele reglementate de transport si sistem :
Tarif introducere energie
in retea TG [lei/KWh]
0,0013

Tarif extragere energie
din retea - TL [lei/KWh]
0,01922

Tarif pentru servicii de sistem
-TSS [lei/KWh]
0,01082

2. tarifele reglementate pentru serviciul de distributie:
Zona de distributie

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

Tarif distributie
inalta tensiune
[lei/KWh]
0.01551
0.02017
0.01041
0.01872
0.02223
0.01923
0.02727
0.0199

Tarif total distributie
medie tensiune
[lei/KWh]
0.05378
0.06297
0.04496
0.05687
0.06747
0.06635
0.07869
0.06241

Tarif total distributie
joasa tensiune
[lei/KWh]
0.16159
0.19814
0.15718
0.18475
0.17878
0.17393
0.20635
0.19205
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3. contributia pentru cogenerare de inata eficienta
Cogenerare de inalta eficienta [lei/KWh]
0,01712
4. 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 0,00261lei/KWh, pentru consumul de energie in
scop comercial si/sau 0,00523 lei/KWh pentru consumul de energie in scop necomercial, fiind
valabile pentru anul 2021;
b) Pentru perioada februarie-decembrie 2021 cota obligatorie estimata de achizitie certificate verzi
aferenta anului 2021 este 0,4505 CV/MWh, conform Ord. ANRE nr. 237/16.12.2020 si luand in
calcul pretul de tranzactionare de 142,2107 lei/CV rezulta o valoarea de: 64,0659204 lei/KWh
c) TVA 19%
Factura se emite in primele 15 zile ale lunii urmatoare lunii de livrare (de exemplu, pentru consumul lunii
ianuarie, factura se emite in perioada 01-15 februarie), modalitatea de transmitere: in format fizic/tiparit,
prin posta/curier.
Termenul de scadenta este de 20 de zile de la terminarea lunii de livrare.
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 garantiei financiare va fi egala cu contravaloarea consumului de energie electrica
estimat pentru 90 zile medii de consum.
Modalitati de acceptare a ofertei:
- prin fax, la nr. 0213211118;
- prin e-mail, la adresa: ofertare.casnic@getica95.ro
Termenele și condițiile 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 și 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:
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a) acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, completat si semnat, descarcat de pe site-ul
propriu GETICA 95 COM: http://getica95.ro/pdf/acord_gdpr.pdf;
b) cererea de incheiere a contractului; in cazul solicitantului care alege o oferta-tip, in cerere trebuie sa se
precizeze optiunea acestuia privind oferta aleasa;
c) copia actului de identitate;
d) copia documentului din care rezulta detinerea in proprietate sau in folosinta a spatiului care face
obiectul locului de consum, din care, la solicitarea si pentru protectia clientului final, se pot
sterge/anonimiza parti nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. Documentul poate
fi orice act care atesta dreptul de proprietate sau de folosinta, la alegerea solicitantului, inclusiv
adeverinta eliberata de administratia publica locala in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care
rezulta ca solicitantul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar; in cazul in care
documentul atesta un drept de folosinta temporara asupra acestui spatiu printr-un act incheiat cu
proprietarul, solicitantul trebuie sa prezinte acordul scris al proprietarului de drept pentru incheierea
contractului de furnizare a energiei electrice, daca aceasta mentiune nu se regaseste inscrisa in actul
doveditor al dreptului de folosinta; in cazul in care solicitantul nu detine un document care sa ateste
dreptul de proprietate sau de folosinta asupra acestui spatiu sau documentul respectiv nu are caracter
definitiv, dar acesta declara in scris pe propria raspundere ca foloseste legal spatiul respectiv, atat timp
cat locul de consum nu este revendicat de altcineva, furnizorul poate incheia un contract de furnizare a
energiei electrice pe durata limitata de timp, de cel mult un an, cu posibilitate de prelungire.
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.
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.

——————————————————————————————————————————————
—
Tel: 0374032032; fax: 0213211118
e-mail: ofertare.casnic@getica95.ro
www.getica95.ro

