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Oferta Tip de Furnizare Energie Electrica  
pentru categoriile de clienti noncasnici 

 

MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY S.R.L. cu sediul social in Miercurea Ciuc, str. Gal Sándor, nr. 5, 530210, 
jud. Harghita, punct de lucru in Cluj-Napoca, Cetatii nr. 2, 400166, telefon 0264-443330, fax: 0364-116228, 
înregistrată în Registrul Comerţului Cluj sub nr. J19/170/2007, având contul nr. RO86RNCB0072102559430001 
deschis la BCR, şi codul fiscal nr. RO 21226982 reprezentată prin Attila Reisz având funcţia de administrator, ca 
și membru in Grupul MVM, este furnizor de gaze naturale și energie electrică în Romania. Ne desfășurăm 
activitatea cu scopul satisfacerii celor mai exigente cerințe ale clienților noștri si transformării relației 
contractuale intr-un parteneriat pe termen lung. 

DATA INTOCMIRII OFERTEI – TIP 

Oferta a fost intocmita la data de 13.09.2022 si este valabila din 14.09.2022 pana la retragere. 

PRETUL DE FURNIZARE   
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Energie Activa 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 8000.00 

TM introducere EE in retea (TG) 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 

Tarif extragere EE din retea (TL) 25.57 25.57 25.57 25.57 25.57 25.57 25.57 25.57 

Tarif pentru serviciul de sistem 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 

Tarif distributie Inalta Tensiune 
17.90 26.36 12.56 24.57 33.36 23.35 23.77 24.63 

Tarif distributie Medie Tensiune 
51.01 59.71 45.71 54.10 66.84 56.70 57.49 54.52 

Tarif distributie Joasa Tensiune 
147.89 173.28 143.96 176.63 171.73 175.26 144.73 158.84 

TOTAL 
8254.22 8296.77 8239.65 8292.72 8309.35 8292.73 8263.41 8275.41 

EE: Energie Electrica 
TG: Tarife zonale aferente serviciului de transport, pentru introducerea de energie electrica in retea 
TL: Tarife zonale aferente serviciului de transport, pentru extragerea de energie electrica din retea 

 
Preturile nu contin certificate verzi, contributie pentru cogenererare de inalta eficienta, tariful pentru energie 
reactiva, TVA si acciza. 

Preturile sunt valabile pentru termenul de plata: 30 de zile de la sfarsitul lunii de livrare. 

Transmiterea facturilor se face pe cale electronica, via e-mail.  
Plata facturilor se efectueaza prin virament bancar sau la sediul firmei. 
Dorata contractului : un an cu posibilitate de prelungire sau denuntare unilaterala 
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DOCUMENTE NECSARE INCHEIERII CONTRACTULUI DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 
Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul trebuie să prezinte furnizorului cel 
puţin următoarele documente: 

- cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere 
trebuie să se precizeze opţiunea acestuia privind oferta aleasă; 

- copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului al solicitantului; 

- copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosinţă al solicitantului 
asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea şi pentru 
protecţia clientului final, se pot şterge/anonimiza părţi nerelevante pentru activitatea de 
furnizare a energiei electrice; în cazul în care documentul atestă un drept de folosinţă temporară 
asupra acestui spaţiu printr-un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte 
acordul scris al proprietarului de drept pentru încheierea contractului de furnizare a energiei 
electrice, dacă această menţiune nu se regăseşte înscrisă în actul doveditor al dreptului de 
folosinţă; 

- certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul de 
racordare, şi convenţia de exploatare, în situaţia în care OR consideră că este necesară. Acestea 
pot fi anexate contractului de furnizare după încheierea acestuia, dar înainte de data începerii 
furnizării energiei electrice. 

Furnizorul poate renunţa la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care solicitantul trebuie să dea o 
declaraţie pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele. 
Transmiterea documentelor se poate realiza şi pe cale electronică, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (vezi 
Legea 227 din 2015, Art. 319, Alin. 29 (Codul fiscal 2021 actualizat) 

 

In cazul in care sunteti interesati de oferta noastra va rugam sa ne contactati la adresa de email 
info@mvmtrading.ro respectiv la telefon nr. 0264.443330 pentru inceperea demersurilor in vederea incheierii 
contractului de furnizare energie electrice. 

 
MVM FUTURE ENERGY TECHNOLOGY S.R.L. 
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