Oferta tip de furnizare a energiei electrice la consumatorii finali de energie
electrica, non-casnici, alimentati direct din instalatiile electrice aferente
unitatii de producere a energiei electrice CNE Cernavoda
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) este o societate pe actiuni inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J40/7403/1998, avand cod unic de inregistrare 10874881, atribut
fiscal RO, sediul social inregistrat in str. Polona nr. 65, sector 1 Bucuresti. SNN este listata la
Bursa de Valori Bucuresti, avand ca actionar majoritar Ministerul Energiei. Obiectul principal
de activitate este producerea si comercializarea energiei electrice si termice.
Prezenta ofertă tip pentru furnizarea de energie electrică se adresează consumatorilor finali
alimentati direct din instalatiile electrice aferente unitatii de producere a energiei electrice CNE
Cernavoda, in conformitate cu prevederile art.10 din Conditiile asociate licentei nr.5/1998 de
producere a energiei electrice.
Aceasta oferta tip intra in vigoare la data de 26 iulie 2018. Modificarile ofertei tip pentru
furnizare urmeaza sa fie aduse la cunostinta consumatorilor interesati prin publicarea pe pagina
de internet a societatii si afisare la sediul SNN.
Oferta tip pentru furnizarea energiei electrice la consumatorii care sunt deja sau solicită
racordarea directă din barele centralei, are urmatorii termeni si conditii standard:
1. Perioada contractuala (Perioada de livrare): 6 luni de la data incheierii Contractului de
Furnizare Energie Electrica, cu posibilitatea prelungirii acestuia cu acordul ambelor parti.
2. Cantitatea: conform solicitarii consumatorului final
3. Pretul de contract include urmatoarele componente:
 Pretul energiei electrice active egal cu valoarea indicelui ROPEX_FM_Y* publicat
pe site-ul www.opcom.ro la data acceptarii ofertei;
 Tariful serviciului de distributie a energiei electrice aferent operatorului de
distributie a energiei electrice CNE Cernavoda, care reprezinta 10% din valoarea
tarifului specific de distributie a energieie electrice aferent nivelului de inalta tensiune,
aprobat de ANRE pentru operatorul de distributie concesionar din zona in care este
amplasata statia electrica a operatorului de distributie in conformitate cu art.13, ali. (2)
din Ord. ANRE nr. 102/2016 - Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de
distributie a energiei electrice de operatori, altii decat operatorii de distributie
concesionari.
 Valoarea certificatelor verzi. Aceasta se evidentiaza separat pe factura de energie
electrica. Aceasta valoare reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de
achizitie de certificate verzi estimata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare a
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
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Energiei (ANRE) cantitatea de energie electrica facturata si pretul certificatelor verzi
(calculat ca pret mediu ponderat al tranzactiilor din piata centralizata a certificatelor verzi in
luna anterioara lunii de facturare sau ultima medie ponderata lunara disponibila).
Pentru determinarea costului aferent certificatelor verzi se va folosi urmatoarea formula:
CCV = Q*q*PCV
unde:
CCV - costul aferent certificatelor verzi, exprimat in Lei;
Q – cantitatea totala de energie consumata in luna de livrare;
q – cota stabilita de ANRE aferenta certificatelor verzi;
PCV - pretul certificatelor verzi, calculat ca pret mediu ponderat al tranzactiilor din piata
centralizata a certificatelor verzi in luna anterioara lunii de facturare sau ultima medie
ponderata lunara disponibila.
 Contributia pentru cogenerare de inalta eficienta (la data prezentei oferte este 11,86
lei/MWh), fiind stabilita prin reglementari ANRE (daca este cazul).
 Acciza pentru energie electrica (la data prezentei oferte este de 2,44 lei/MWh pentru
consumatorii non-casnici, valabila pentru anul 2018), fiind stabilita prin prevederile
Codului fiscal
 Taxa pe valoare adaugata (TVA,la data prezentei oferte este 19 %)
 Energia electrică reactivă consumată se facturează conform prevederilor Ordinului
ANRE nr. 33 / 2014 – Metodologia privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei
electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, modificat şi
completat prin Ordinul ANRE nr. 76 / 2016
 Menţiuni :
* ROPEX_FM_Y – reprezinta pretul mediu ponderat calculat pentru contractele cu livrare in
anul Y [Lei/MWh], tranzactionat pe pietele la termen administrate de O.P.C.O.M
Orice modificare a elementelor de mai sus prin modificarea legislatiei aplicabile (eliminare,
completare, modificare valoare etc.) va duce la actualizarea automata a valorilor facturate.
Astfel, prevederile contractuale intemeiate pe dispozitii ale actelor normative se modifica de
drept de la data intrarii in vigoare a modificarii actelor normative respective. In acest caz,
furnizorul/operatorul de retea are obligatia sa notifice beneficiarului modificarile intervenite. In
cazul modificarii tarifelor reglementate, notificarea se considera efectuata prin inscrierea
acestor modificari pe factura reprezentand contravaloarea serviciului de furnizare a energiei
electrice.
4. Conditii de facturare si plata:
Modul de facturare este urmatorul:
Factura se va emite lunar, avand un termen de plata de 15 zile calendaristice de la data
emiterii
Factura se transmite clientului prin posta si/sau pe email, dupa cum opteaza
Factura se poate achita doar prin virament bancar in contul mentionat in factura si cu
specificarea pe ordin de plata a mentiunilor obligatorii specificate in factura (codul
platii/cod client)
Prezenta oferta intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2019 si este valabila pana la 31
decembrie 2019, urmand sa fie prelungita automat pe perioade de 1 (un) an, daca nu este
modificata sau revocata.
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5. Contact
Informatii detaliate se pot obtine utilizand urmatoarele date de contact:
SN Nuclearelectrica SA
Directia Tranzactii cu Energie Electrica
e-mail: furnizare@nuclearelectrica.ro
Telefon: 021 203 82 05
Fax:
021 316 98 04
De asemenea, informatii se pot obtine si de la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 916, Directia Tranzactii cu Energie Electrica.
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