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                                                 Formular de selecție ofertă 

Date de identificare furnizor de ultimă instanță: ELECTRICA FURNIZARE SA 

 
Date de identificare client (de completat nume și prenume): .............................................................................................................  

Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru actualizarea datelor personale în vederea încheierii noului contract de furnizare. 

Dacă informațiile menționate în coloana “Datele dumneavoastră” nu mai sunt valabile, vă rugăm să le actualizați în coloana 

alăturată. 

 

  Datele dumneavoastră 

Date actualizate 

(Vă rugăm sa completați cu 

majuscule) 

Cod Numeric Personal     

Număr de telefon     

Adresă de e-mail     

A
ct

 d
e 

id
en

ti
ta

te
 Tip 

    
(CI/BI/Pașaport) 

Emis de     

La data de     

Serie     

Număr     

Cod de client   

NLC   

 

Vă rugăm să selectați oferta aplicabilă prin realizarea unui marcaj în căsuța din dreptul denumirii ofertei. 

Oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, denumită STABIL 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIF RO28909028 Nr. Registrul Comerțului

Localitate București Sector 1

Cod IBAN RO64INGB0001008197998910 Banca

Date contact e-mail clienti@electricafurnizare.ro Tel. 0244.406.006 

Adresa sediului 

social

Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A

J40/8974/2011

Banca ING - Sucursala Bucureşti
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 Oferta concurențială alternativă, denumită ELECTRICA 3în1 (energie electrica și beneficii incluse: Asistență 

Tehnică de Urgență și Asigurarea de Bunuri) 

 

 

Oferta de serviciu universal 

 

 

În cazul în care se alege o ofertă concurențială, se aplică prețul și condițiile aferente ofertei concurențiale alese. Oferta 

concurențială aleasă se aplică în 5 zile de la data primirii de către furnizor a formularului de selecție ofertă.  

În cazul în care nu se alege nicio ofertă sau nu se comunică furnizorului opțiunea aleasă, se aplică oferta de serviciu universal.  

Reducerea în valoare de 0.01030 lei/kWh (fara TVA) se aplică începând cu data de 01.01.2021 până la data de 30.06.2021 sau 

până la data aplicării ofertei concurențiale alese, oricare dintre acestea intervine prima. Această reducere este  egală cu diferența 

dintre prețul de serviciu universal aplicabil în perioada 01.01.2021– 30.06.2021 și prețul din oferta concurențială cu valoarea cea 

mai mică (Stabil 30), valabilă la data intrării în vigoare a Ordinului ANRE nr. 5/2021, respectiv 20.01.2021. 

Reducerea se aplică pentru perioada menționată în cazul în care clientul alege oferta de serviciu universal, precum și în lipsa 

comunicării de către client a unei opțiuni. 

Prin semnarea acestui document sunt de acord cu încheierea contractului conform ofertei alese și confirm că am luat cunoștință 

de prevederile contractuale și că mă angajez să îmi exercit drepturile și obligațiile conform acestora. 

 

 

Data                                                                                                          Semnătură client 

 

 


