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Ofertă de furnizare energie electrica pentru clienții noncasnici 
 
 
ENTREX SERVICES SRL este o companie romaneasca infiintata in anul 2012 ce desfasoara activitati de trading, 

furnizare de energie electrica si consultanta in domeniul energiei electrice. Beneficiind de pasiunea si daruirea unei 

echipe puternice formata dintr-un colectiv de oameni cu foarte multa experienta in domeniul energiei electrice 

garantam obtinerea imediata a rezultatelor scontate, oferind clientilor nostrii cele mai eficiente solutii pentru ei si 

afacerea lor in conditii de maxima profitabilitate. 

Activitatea ENTREX Services SRL se bazeaza pe relatii de de maxima loialitate, de respect reciproc si de ce nu de 

prietenie cu clientii sai. 

Valorile noastre, contruite pe orientare catre client, dezvoltare continua, respect pentru colaboratori, ne conduc 

catre obiectivul principal de a deveni unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata de energie electrica din 

Romania si nu numai. 

Nu in ultimul rand ENTREX Services SRL se orienteaza pentru protectia mediului concentrandu-se asupra surselor 

regenerabile de energie electrica, administrand unitati intregi de productie a energiei electrice din surse 

regenerabile. 

 
Oferta noastră pentru furnizarea de energie electrică reprezintă o alternativă modernă, eficientă și economică în 

condițiile pieței concurențiale de energie electrică 

 

1. Preț furnizare energie electrica 
Prețul final de furnizare a energiei electrice se calculează 

astfel: 

Preț energie electrică activă+Tarif introducere a energiei 

în retea (TG)+Tarif transport și servicii sistem+Tarif 

extragere a energiei din retea (TL)+ Tarif 

distribuție+Taxa de cogenerare de înalta eficiență+Taxa 

certificate verzi+Acciza. 

 

Dintre componentele mai sus menționate Prețul 

energiei electrice active este singura componentă care 

diferă de la un furnizor la altul, restul componentelor 

având tarife reglementate de către ANRE, indiferent de 

furnizor. Tarifele reglementate și taxele sunt diferite 

pentru fiecare județ/zonă de distribuție și se modifică 

de către ANRE prin ordine, decizii, avize publicate 

periodic în Monitorul oficial precum și pe site-ul 

www.anre.ro 

Pentru componenta de energie electrică activă oferta noastră este de 395 lei/MWh (0,395 lei/kWh).  
În funcție de caracteristicile locurilor de consum (număr locuri de consum,puncte de delimitare, pierderi in rețea 

și/sau transformator, instalații de compensare a energiei reactive etc) și a unor elemente ce definesc tiparul de 

consum (cantitate de energie electrică consumată, curba specifică de consum orar, modalitate și temen de plată 

etc) valoarea componentei de energie electrică activă poate sa sufere modificări prin negociere. 

 

2. Facturare. Termene de plată. 
Contravaloarea energiei electrice consumată se va plăti de către clientul final în baza facturii emise lunar de către 

furnizorul de energie electrica prin transfer bancar. 

Deoarece pentru clienții casnici operatorul de măsurare citește contoarele electrice cu o periodicitate mai mare de 

o lună (la trei sau șase luni) facturarea lunară este condiționată de completarea unei convenții de consum sau de 

transmiterea către furnizor de către clientul final casnic a indexului autocitit a contorului electric. Transmiterea 
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indexului se face pe email la adresa office@entrex.ro însoțită de o fotografie a contorului electric în care sa fie clar 

indexul indicat de acesta. Perioada de transmitere a indexului este între 1 și 5 a fiecarei luni de contract. 

Regularizarea consumului de energie electrica se face cu periodicitatea la care operatorul de măsurare citește 

contorul electric și transmite către furnizor acest index. 

Factura se emite până în a 15a zi calendaristică a lunii următoare lunii în care s-a înregistrat consumul de energie 

electrica. 

Termenul de plată se va agrea de comun acord între furnizor și clientul final dar nu poate să fie mai mare de 20 zile 

calendaristice de la data emiterii facturii. 

 

3. Avantaje și facilități 
Un contract de furnizare energie electrică încheiat cu ENTREX Services SRL înseamnă: 

• soluție completă, preț și clauze contractuale, personalizată pentru specificul de consum și nevoile 

consumatorului, 

• Siguranța garantării prețului pe toată perioada de derulare a contractului, 

• Reprezentare corectă și eficientă în fața operatorului de distribuție și a altor entități din domeniul energiei 

electrice, 

• Transparență în relația contractuală cu furnizorul, 

• Nu se percep garanții financiare, 

• Nu există clauză de denunțare anticipată a contractului. 

 

4. Durata contractului 
Contractul de furnizare a energiei electrice se încheie pe o perioadă de 6 luni cu posibilitate de prelungire, cu 

acordul parților. 

 

5. Drepturi și obligații 
Drepturile si obligațiile clientului final și ale furnizorului le regasiți publicate pe site-ul www.entrex.ro la sectiunea 

Furnizare de energie electrica. 

 

6. Schimbarea furnizorului de energie electrică. Încheierea contractului de 

furnizare. 
Schimbarea furnizorului de energie electrică se face conform Procedurii de schimbare a furnizorului aprobate prin 

Ordinul președintelui ANRE nr. 105/2014 și este un proces simplu, gratuit și care nu implica întreruperi în 

alimentarea cu energie electrică a locului de consum. Mai multe informații regăsiți pe site-ul www.entrex.ro la 

secțiunea Schimbarea furnizorului. 
Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice sunt necesare următoarele documente: 

• Actul de deținere/folosință legală a spațiului unde se realizează consumul de energie electrica 

• CUI societate comerciala 

• Avizul tehnic de racordare sau Certificatul de racordare 

• Alte documente dacă este cazul 

Documentele se prezintă în original și se depun în copie. 

Pentru mai multe informații ne puteți contacta dupa cum urmează: 

 

Telefon: 021.210.60.03 

Fax: 021.210.60.04 

Email: office@entrex.ro  

Internet: www.entrex.ro  
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