Lista furnizorilor de ultimă instanță, în ordinea descrescătoare a prețurilor de ultimă instanță
valabile pentru luna martie 2021

Nr.
crt.

Furnizor de ultimă instanță

Preț achiziție energie
electrică (inclusiv Tg)
lei/MWh

Componenta de furnizare
(include costul activității de
furnizare, costul participății în
piețele centralizate și profitul)
lei/MWh

Perioadă de valabilitate
componenta de furnizare

PREȚ ULTIMĂ
INSTANȚĂ
luna martie 2021
lei/MWh

1.

Electrica Furnizare S.A.

263,25

66,30

1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021

329,55

2.

E.ON Energie Romania S.A.

270,86

69,29

1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021

340,15

3.

Tinmar Energy S.A.

385,00

14,00

1 martie 2021 - 30 iunie 2021

399,00

4.

CEZ Vânzare S.A.

320,00

100,00

1 ianuarie 2021 - 31 martie 2021

420,00

5.

Enel Energie S.A.

349,46

259,06

1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021

608,52

5.

Enel Energie Muntenia S.A.

349,46

259,06

1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021

608,52

Prețul de ultimă instanță nu include: tarifele reglementate de distribuție, tariful de transport – componenta de extracție din rețea - TL, tarif serviciu sistem,
contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi, acciza, tariful pentru energia reactivă și taxa pe valoarea adaugată
Conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au
asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 242/2020 („Regulament”), FUI nominalizat pentru luna
martie 2021 este Societatea Electrica Furnizare S.A.
Conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Regulament, Societatea Electrica Furnizare S.A. va prelua toţi clienţii care, în luna martie 2021, ajung în situația de a nu
avea asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în condițiile Regulamentului .
Clienții care doresc încheierea unui contract cu un furnizor de ultimă instanță și al căror contract de furnizare a energiei electrice actual încetează, se pot adresa
oricărui furnizor din lista de mai sus. În cazul în care clienții sunt beneficiari de serviciu universal, iar solicitarea acestora este anterioară datei de intrare în
vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice cu furnizorul de ultimă instanţă, contractul va fi încheiat la prețul din oferta de serviciu universal. În caz
contrar, clientul este preluat de către furnizorul de ultimă instanţă la preţul de ultimă instanţă, conform reglementărilor în vigoare.

