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OFERTĂ TIP PENTRU FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE 

Furnizorul SC STOCK ENERGY SRL, Bucuresti, vă propune să devină furnizorul Dvs de energie electrică 
angajându-se în furnizarea de energie electrică într-o manieră transparentă şi flexibilă în aceleaşi condiţii 
tehnice de alimentare,după cum este detaliat în continuare:  

 

Oferta noastră se adresează clientilor cu consum noncasnic cuprins intre 1 si 200 MWh lunar. 

 

 DURATA CONTRACTULUI  

Contractul de furnizare va fi valabil pe o perioadă de 12 luni de la data intrarii în vigoare a 

contractului. Contractul de furnizare a energiei electrice își poate produce efectele pentru o perioadă 

cel mult egală cu termenul de valabilitate a Avizului tehnic de racordare/Certificatului de Racordare 

emis pentru locul de consum în cauză.. 

În cazul în care Clientul doreşte denunţarea anticipată, aceasta se va face numai cu o notificare 

prealabilă de 21 zile. 

Efectele contractului încetează la data expirării valabilității dacă acesta nu este prelungit printr-un 

act adiţional. 

Efectele contractului încetează dacă Clientul refuză în mod expres modificarile clauzelor 

contractuale transmise de către Furnizor. Orice modificare a clauzelor contractuale va fi transmisa 

de catre Furnizor cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea acestora și în situația în care, în termen 

de 15 zile de la transmiterea noilor condiții economice, Clientul nu își exprimă, printr-o notificare, 

refuzul acestora, noile condiții sunt considerate acceptate de către Client și se vor aplica între părți 

pe durata menționată expres în textul acestora.  

 

 CLAUZE ECONOMICE 

Pretul energiei electrice active este de 4500,00 lei / MWh. 

Pretul total este format din pretul energiei electrice active la care se adaugă tarifele reglementate 

stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) în funcţie de nivelul 

de tensiune în punctul de delimitare şi zona de distribuţie. Acestea, precum și celelalte componente 

facturate - accize, TVA, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi valoarea certificatelor 

verzi, pot fi modificate pe parcursul derulării contractului ca urmare a modificării legislaţiei aplicabile. 

Această prevedere se aplică şi pe perioada de valabilitate a ofertei, respectiv până la intrarea în 

vigoare a contractului. 
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Județele aparținătoare operatorilor de rețea:  

E-Distribuție Muntenia: București, Ilfov, Giurgiu  

E-Distribuție Dobrogea: Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea  

E-Distribuție Banat: Arad, Caraș - Severin, Hunedoara, Timiș  

DEER SDEE Transilvania Sud: Brașov, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna  

DEER SDEE Transilvania Nord: Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Bistrița - Năsăud  

DEER SDEE Muntenia Nord: Prahova, Buzău, Dambovița, Brăila, Galați, Vrancea  

Distribuție Energie Oltenia: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea  

Delgaz Grid: Botoșani, Suceava, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui 

 

Facturarea 

În baza indexului transmis de către Client sau, în lipsa acestuia, în baza indexului transmis de către 

distribuitor se emite factura lunară în primele 15 zile ale lunii următoare celei de consum. Facturarea 

se face detaliat, cu evidenţierea tuturor costurilor. Factura se transmite prin poșta sau la adresa de 

email indicată de Client. 

Indexul se poate transmite de către Client în perioada 28-30 a lunii de consum. 

 

Valabillitatea ofertei 

Pretul energiei electrice active este valabil până la data de 30.11.2022. 

 

Acceptarea ofertei 

Acceptarea ofertei se face prin semnarea acesteia și transmiterea la adresa de email 

contact@stockenergy.ro sau transmiterea prin poștă la adresa de corespondenţă: București, sector 

5, Blv. Naţiunile Unite, nr.1, Bloc 108, et.5, ap B5. 

Data limita de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice este de 5 zile de la data 

depunerii sau transmiterii de către Client a următoarelor documente complete și corecte: 

 Cererea de încheiere a contractului  Copia CUI / Copia certificatului de înregistrare de la 

Registrul Comerţului;  Dovada numirii reprezentantului legal al societatii ( act constitutiv sau 

certificat constatator de la registrul comertului)  Act de identitate reprezentant legal  Copie act de 

proprietate /contract de inchiriere/autorizatie de constructie sau alt document care atestă dreptul de 

folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv; în cazul în care 

documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu 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 mențiune nu se regăsește înscrisă în 

actul doveditor al dreptului de folosință  Notificarea privind schimbarea furnizorului în cazul în care 

aveți încheiat contract de furnizare cu un alt furnizor  Prognoze de consum  Avizului tehnic de 

racordare/ Certificat de Racordare (dacă este cazul) 

 

 CLAUZE TEHNICE 

Cantitatea de energie: acoperirea întregului necesar pe perioada de contract 

Puterea asigurată: acoperirea necesarului în limitele avizului de racordare şi a condițiilor specifice 

impuse de operatorul de distribuție. 

 

Cu stimă, 

 

Administrator, 

Tanasă Elena Lucia 
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