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TARIFAREA ENERGIEI ELECTRICE 
 

 
 
 
Consumatorii casnici (captivi) de energie electric� au posibilitatea de a opta pentru 

oricare din tarifele reglementate, func�ie de modul de via�� �i activit��ile desf��urate. Schimbarea 
tipului de tarif este permis� în urm�toarele cazuri: 

��dup� 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu excep�ia consumatorilor casnici 
care opteaz� s� treac� la tarif social sau trebuie s� treac� de la tarif social la un alt tarif în 
condi�iile reglementarilor în vigoare;  

��la apari�ia unor noi tipuri de tarife, chiar dac� de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni 
calendaristice;  

��la desfiin�area tarifului aplicat consumatorului.  
  

Tipuri de tarife: 
I. Tariful CS - tip social - SOCIAL 

��este o op�iune pentru consumatorii cu venituri reduse.  
�� este avantajos pentru clien�ii care au un consum lunar de energie electric� redus, de pân� 

la 90 kWh/lun�.�
�� se aplic� numai consumatorilor la care venitul pe membru de familie este mai mic sau 

egal cu salariul minim pe economie.�
��consumul de energie electric� se factureaz� pe trei tran�e, dup� cum urmeaz�:  

��între 0÷2 kWh/zi se factureaz� cu pre�ul sc�zut, corespunz�tor tran�ei I; 
��între 2÷3 kWh se factureaz� la pre�ul mediu de vânzare; 
��ceea ce dep��e�te 3 kWh/zi se factureaz� cu pre�ul transei a III –a. 
 

Începând cu 1 noiembrie 2005 tariful social se aplic� numai consumatorilor casnici cu un 
venit lunar net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie. 

 

Nivel tensiune 
Tran�a I 

pân� la 2 kWh/zi 
[lei/kWh] 

Tran�a II 
între 2÷÷÷÷3 kWh/zi 

[lei/kWh] 

Tran�a III 
peste 3 kWh/zi 

[lei/kWh] 
Joas� tensiune (0÷÷÷÷1 kV inclusiv) 0,2065 0,4956 0,9770 

Medie tensiune (1÷110 kV exclusiv) - - - 
 
1 Gcal = 1163 kWh 
 
Costul pentru producerea unei Gigacalorii pentru tariful CS social este: 

[ +⋅⋅+⋅⋅= 24,14956,0kWh3024,12065,0kWh60cGcal  
( ) ] Gcal/lei05,1327995,024,19770,0kWh30601163 =⋅⋅⋅−−+  

 
II. Tariful CD - tip monom  - PRACTIC 

��tarif destinat consumatorilor casnici care nu doresc aplicarea unui tarif cu abonament 
consumului propriu de energie electric�; 

�� este avantajos pentru consumatorii care au perioade lunare de consum (case de vacan�� 
sau nelocuite); 

��tariful op�ional Practic este compus dintr-un pre� unic pentru energia electric� (lei/kWh), 
indiferent de perioada când se înregistreaz� consumul sau cantitatea de energie 
consumat�;  

��pre�ul unic al energiei electrice aferent acestui tip de tarif include cheltuielile fixe*, care 
nu sunt eviden�iate separat prin abonament. 
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* Cheltuielile fixe sunt cele efectuate pentru men�inerea în stare de func�ionare a instala�iilor 
pentru producerea, transportul, distribu�ia �i furnizarea energiei electrice. Aceste cheltuieli se realizeaz� 
indiferent dac� clientul consum� sau nu energie electric�. 

 

Nivel  
tensiune 

Pre� energie 
[lei/kWh] 

Joas� tensiune (0÷÷÷÷1 kV inclusiv) 0,4956 
Medie tensiune (1÷110 kV exclusiv) 0,3854 
 
Costul pentru producerea unei Gigacalorii pentru tariful CD este: 

Gcal/lei14,711995,024,14956,0Gcal/kWh1163cGcal =⋅⋅⋅=  
 
III. Tariful CI – tip monom cu consum inclus – AVANTAJ 

��se adreseaz� celor ce doresc includerea în abonament �i a unei cote de energie electric�. 
��Tariful AVANTAJ este compus din: 

��un abonament zilnic (lei/zi) care acoper� cheltuielile fixe* precum �i asigurarea unui 
consum zilnic de 1 kWh/zi. 

��un pre� unic al energiei electrice (lei/kWh) care se aplica consumului înregistrat peste 
cota zilnic�, în perioada de facturare, indiferent de momentul din zi sau noapte  când se 
consum� energie electric�. 

Cantitatea de energie electric� cuprins� în abonament �i neconsumat� în perioada de 
facturare nu se reporteaz�. 

 
Nivel  

tensiune 
Abonament 

[lei/zi] 
Pre� energie 

[lei/kWh] 
Joas� tensiune (0÷÷÷÷1 kV inclusiv) 0,5133 0,3716 

Medie tensiune (1÷110 kV exclusiv) 0,4390 0,2889 
 
Costul pentru producerea unei Gigacalorii pentru tariful CI este: 

( ) Gcal/lei55,538995,024,13716,0Gcal/kWh30116324,1zi/lei5133,0zile30cGcal =⋅⋅⋅−⋅+⋅⋅=
 

IV. Tariful CR - tip monom cu rezervare - CONFORT  
��tariful  Confort se compune din: 

��rezervare zilnic� (lei/zi) pentru a acoperi cheltuielile fixe∗), rezervarea se percepe 
indiferent dac� se consum� sau nu energie, prin intermediul acestuia asigurându-se în 
orice moment disponibilitatea serviciului de furnizare a energiei electrice; 

��un pre� unic al energiei electrice (lei/kWh) care se aplic� întregului consum înregistrat 
în perioada de facturare, indiferent de momentul din zi sau noapte  când se consum� 
energie electric�. 

Nivel  
tensiune 

Pre� rezervare 
[lei/zi] 

Pre� energie 
[lei/kWh] 

Joas� tensiune (0÷÷÷÷1 kV inclusiv) 0,1787 0,3716 
Medie tensiune (1÷110 kV exclusiv) 0,1787 0,2889 

  
Pre�ul pentru rezervare are rolul de a acoperii cheltuielile fixe de distribu�ie �i furnizare a 

energiei electrice. Acesta se percepe indiferent de m�rimea consumului de energie electric� 
realizat, asigurându-se astfel disponibilitatea serviciului în orice moment. 

 
Costul pentru producerea unei Gigacalorii pentru tariful CR este: 

Gcal/lei86,539995,024,13716,0Gcal/kWh116324,1zi/lei1787,0zile30cGcal =⋅⋅⋅⋅+⋅⋅=  
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V. Tariful CR2 – tip monom cu rezervare, diferen�iat pe dou� zone orare - 
ALTERNATIV 

��tariful se adreseaz� familiilor al c�ror consum lunar dep��e�te 300 kWh �i este avantajos  
dac� ponderea consumului de energie electric� din orele de noapte �i week-end dep��e�te 
60 % din consumul total înregistrat; 

��tariful se compune din: 
��rezervare zilnic� (lei/zi), care are rolul de a acoperi cheltuielile fixe∗) ; rezervarea se 

percepe indiferent dac� se consum� sau nu energie electric�, prin intermediul 
abonamentului asigurându-se în orice moment disponibilitatea serviciului de furnizare 
a energiei electrice; 

��un pre� al energiei electrice consumate în orele de noapte (lei/kWh), care se aplic� 
pentru consumul efectuat în orele din intervalul de luni pân� vineri între orele                  
22.00-07.00, precum �i la sfâr�itul s�pt�mânii, în intervalul de vineri ora 22.00 pân� 
luni ora 07.00. 

��un pre� al energiei electrice consumate în orele de zi (lei/kWh) care se aplic� 
consumului efectuat în intervalul de luni pân� vineri între orele 07 .00 - 22.00.  

��pentru aplicarea acestui tip de tarif este necesar un echipament de m�surare 
(contor) specializat pentru înregistrarea consumului de energie electric� în cele 
dou� intervale orare.  

 

Nivel  
tensiune 

Pre� rezervare 
[lei/zi] 

Pre� energie  
zon� de zi 
[lei/kWh] 

Pre� energie  
zon� de noapte 

[lei/kWh] 
Joas� tensiune (0÷÷÷÷1 kV inclusiv) 0,1787 0,5920 0,1925 

Medie tensiune (1÷110 kV exclusiv) 0,1787 0,4679 0,1514 
 

Costul pentru producerea unei Gigacalorii pentru tariful CR2 este: 
1,245,5920·0,990,4·1163·0995,024,11925,0Gcal/kWh11636,01,2430·0,1787·cGcal ⋅+⋅⋅⋅⋅+=  
Gcal/lei16,512=  

 
VI. Tariful CR3 – tip monom cu rezervare, diferen�iat pe trei zone                              

orare - ALTERNATIV PLUS 
��tariful se adreseaz�, în general, familiilor al c�ror consum lunar dep��e�te 300 kWh �i 

este avantajos dac� poate fi evitat consumul în orele de vârf �i dac� ponderea consumului 
de energie electric� este mutat� în orele de noapte �i de week-end; 

��tariful se compune din: 
��rezervare zilnic� (lei/zi), care are rolul de a acoperi cheltuielile fixe∗) ; rezervarea se 

percepe indiferent dac� se consum� sau nu energie electric�, prin intermediul 
abonamentului asigurându-se în orice moment disponibilitatea serviciului de furnizare 
a energiei electrice; 

��un pre� al energiei electrice consumate în zona orelor de vârf (lei/kWh), care se aplic� 
consumului efectuat în sezonul de vara în intervalul 08.00 – 09.00 �i în sezonul de 
iarn� în intervalele 08.00 – 10.00 �i 19.00 – 22.00; 

��un pre� al energiei electrice consumate în zona orelor de gol (lei/kWh) care se aplica  
consumului efectuat în sezonul de var�, în intervalele 21.00 – 08.00 �i vineri ora 21.00 
pân� luni la ora 08.00, �i în sezonul de iarn�, în intervalele 22.00 – 08.00 �i  vineri ora 
22.00 pân� luni la ora 08.00; 

��un pre� al energiei electrice consumate în zona orelor normale (lei/kWh), care se 
aplica consumului efectuat în sezonul de var�, în intervalul 09.00 – 21.00, �i în sezonul 
de iarn�, în intervalul 10.00 -19.00. 

��sezonul de var� este cuprins între 01 aprilie �i 30 septembrie, iar sezonul de iarn� între  
01 octombrie �i 31 martie.  
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Pentru aplicarea acestui  tip de tarif este necesar un echipament de m�surare 
special (contor electronic). Înlocuirea contorului se realizeaz� pe cheltuiala 
consumatorului. 

 

Nivel  
tensiune 

Pre� 
rezervare 

[lei/zi] 

Pre� energie  
zon� de vârf 

[lei/kWh] 

Pre� energie  
zon� de normal� 

[lei/kWh] 

Pre� energie  
zon� de gol 
[lei/kWh] 

Joas� tensiune  
(0÷÷÷÷1 kV inclusiv) 0,1787 0,8396 0,4679 0,2201 

Medie tensiune  
(1÷110 kV exclusiv) 

0,1787 0,6607 0,3716 0,1651 

 

VII. Tariful CTP –  tip monom pe tran�e de putere contractat� - OPTIM 
��tariful este destinat consumatorilor casnici racorda�i la joas� tensiune, �i este diferen�iat 

pe trei tran�e de putere contractat� (cel mult 3kW, între 3 �i 6 kW �i peste 6 kW). 
��tariful este avantajos acelor consumatori casnici care î�i echilibreaz� consumul zilnic de 

energie electric�, f�r� a dep��i puterea contractat�. 
��tariful este compus din:  

��pre�ul unei rezerv�ri zilnice, diferen�iat valoric pe fiecare tran�� de putere (lei/zi) ; cu 
cât puterea contractat� este mai mare, cu atât pre�ul rezerv�rii cre�te. Prin intermediul 
rezerv�rii, furnizorul se oblig� s� asigure în orice moment puterea solicitat� de client; 

��un pre� unic al energiei electrice consumate (lei/kWh). 
��acest tarif a fost creat în vederea moderniz�rii sistemului tarifar în strâns� concordan�� cu 

modelele europene �i urm�re�te sensibilizarea clien�ilor casnici pentru eficientizarea  
consumului de energie electric�. 

��alegerea  tarifului pe tran�e de putere implic�  modific�ri din punct de vedere tehnic ale 
instala�iei de  alimentare în sensul dot�rii acesteia cu un echipament care s� fac� posibil� 
deconectarea automat� a instala�iei de utilizare în cazul dep��irii puterii contractate �i 
reconectarea alimentarii cu energie electric� la  desc�rcarea surplusului de sarcin�. 

��valoarea echipamentelor necesare precum �i toate costurile determinate de modificarea 
instala�iei vor fi suportate de c�tre clien�ii consumatori casnici care opteaz� pentru acest 
tip de tarif. 
 

pân� la 3 kW inclusiv între 3 ÷÷÷÷ 6 kW peste 6 kW 
Nivel  

tensiune 
Pre� 

rezervare 
[lei/zi] 

Pre� 
energie  

[lei/kWh] 

Pre� 
rezervare 

[lei/zi] 

Pre� 
energie  

[lei/kWh] 

Pre� 
rezervare 

[lei/zi] 

Pre� energie  
[lei/kWh] 

Joas� tensiune  
(0÷÷÷÷1 kV inclusiv) 0,1787 0,3028 0,3854 0,3028 0,5781 0,3028 

Medie tensiune  
(1÷110 kV exclusiv) 

- - - - - - 

 

 Tarifele nu con�in costul certificatelor verzi (35,91721 lei/MWh), contribu�ia pentru 
cogenerare de înalz� eficein�� (0,01812 lei/kWh),  acciza (4,74 lei/MWh) �i TVA-ul (24%). 

Se poate spune ca aproximativ 57% din costul facturii de electricitate reprezint� efectiv 
energia activ� consumat� de o familie, iar 43% reprezint� diverse taxe (componenta pia�� 
concuren�ial�; rezervare abonament; contribu�ie cogenerare; acciza necomercial�; certificate 
verzi; TVA.  

Începând cu 1.07.2013, pe factura de energie electric� a consumatorilor casnici se va 
reg�si, separat, tariful de energie electric� activ� denumit� «Componenta de pia�� 
concuren�ial�» - CPC“.  

Componenta CPC reprezint� mecanismul prin care achizi�ia energiei se face la pre�uri 
concuren�iale în scopul  liberaliz�rii totale a pie�ei de energie. Ve�i reg�si în factura 
dumneavoastr� informa�iile referitoare la denumirea serviciului/produsului facturat (component� 
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CPC), precum �i toate celelalte elemente specifice facturii, eviden�iate separat în formatul utilizat 
în prezent.  

Valoarea CPC se va corecta de regul� trimestrial în baza costurilor efectiv realizate cu 
achizi�ia de energie din pia�a nereglementat�.  

Contribu�ia pentru cogenerarea de înalt� eficien�� reprezint� „o sum� datorat� lunar 
de fiecare consumator de energie electric�, pentru promovarea �i dezvoltarea producerii de 
energie în sistem de cogenerare de înalt� eficien��, în scopul cre�terii eficien�ei energetice �i al 
îmbun�t��irii securit��ii aliment�rii cu energie, pe pia�a de energie din România. Prin contribu�ia 
pentru cogenerare de înalt� eficien�� se pot crea resursele financiare necesare aplic�rii schemei 
de sprijin de tip bonus“.  

Cogenerare de înalt� eficien�� înseamn� produc�ia de cogenerare care asigur� realizarea 
unor economii de energie primar� de un anumit nivel fa�� de valorile de referin�� ale produc�iei 
separate de energie electric� �i energie termic�. 

Certificatul verde este un titlu ce atest� producerea de energie electric� din surse 
regenerabile de energie. „Certificatul se poate tranzac�iona, distinct de cantitatea de energie 
electric� pe care acesta o reprezint�, pe o pia�� organizat� în condi�iile legii, �i reprezint� 
schema-suport de promovare a producerii energiei din surse regenerabile. 

Statul român sprijin� investitorii în energie verde (regenerabil�) prin intermediul 
certificatelor verzi �i prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora. În prezent, 
fiecare MWh de energie verde produs din surse regenerabile este recompensat cu un num�r de 
certificate verzi. Aceste certificate verzi sunt cump�rate de furnizorii de energie electric�, 
precum �i de produc�torii de energie electric� pentru energia aferent� consumului final propriu, 
altul decât consumul propriu tehnologic, sau pentru energia electric� aferent� aliment�rii 
consumatorilor racorda�i prin linii directe de centrala electric�, companiile de profil fiind 
obligate s� aib� o anumit� cot� de energie regenerabil� în co�ul de energie electric� livrat� 
consumatorilor“. 

De la 1 ianuarie 2012, CEZ Vânzare a adus nout��i în sistemul de citire-facturare-
încasare pentru clien�ii casnici din mediul urban. Aceste nout��i presupun citirea contorului, 
emiterea �i transmiterea facturii o dat� la 3 luni. Cu alte cuvinte, factura emis� va reflecta 
mult mai fidel consumul efectiv realizat. Frecven�a pl��ilor �i termenele de scaden�� nu se 
modific�. Pl��ile vor putea fi efectuate în continuare lunar, în termen de 15 zile 
calendaristice. 

Clien�ii casnici din mediul urban vor primi a�adar o singur� factur� trimestrial. Ea va 
con�ine regularizarea pentru perioada anterioar� �i informa�ii despre consumul estimat pentru 
urm�toarele dou� luni. 

Din 1 martie 2016, to�i furnizorii de energie din România vor fi obliga�i s� foloseasc� 
noua form� simplificat� a facturi pentru energie.  

Astfel, pe prima pagin� apar informa�ii despre furnizorul de energie �i despre                       
client. Consumatorii vor primi �i date despre pre�ul kilowatului or�, TVA, totalul de plat� la zi �i 
data scadent�. 

Noul model de factur� vine �i cu nout��i. Acum, românii vor �ti exact cât pl�tesc pentru 
energia electric� �i cât se adaug� din cauza taxelor �i comisioanelor. În acela�i timp, oamenii vor 
primi pe factur� �i o compara�ie a consumului, cu aceea�i perioad� a anului precedent. 

În România, exist� patru mari furnizori pentru pia�a reglementat� a consumatorilor 
casnici, Enel, CEZ, E.ON �i Electrica. Pe pia�a liber�, exist� alte zeci de furnizori. 

 
 
 


