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Stimată doamnă/ Stimate domn, 

 

Îți mulțumim pentru interesul pe care l-ați manifestat față de serviciul nostru de furnizare a energiei electrice, Digi 
Energy. 

RCS & RDS S.A., în calitate de furnizor de energie electrică în baza licenței de furnizare nr. 1210/17.04.2013 eliberate 
de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), valabilă până în anul 2023, vă propune 
următoarea ofertă adresată clienților business. 

Acest document reprezintă oferta noastră comercială pentru clienții noncasnici cu un consum < 5 MWh/luna, valabilă 
până la data de 30 septembrie 2021 și este disponibilă pentru toate zonele de distribuție. La preţul de furnizare a energiei 
electrice se adaugă tarifele de transport, de distribuţie şi servicii de sistem, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă 
eficienţă, valoarea certificatelor verzi, acciza şi TVA, valabile la data întocmirii ofertei, 01 septembrie 2021 iar prețul de 
furnizare a energiei electrice este de 0,390 lei/kWh(fără TVA). 

La prețul propriu de furnizare se vor adăuga tarifele reglementate la valoarea aprobată de ANRE: 

Distribuitor Muntenia Banat Dobrogea 

S.D.E.E. 

Transilvania 

Nord 

S.D.E.E. 

Transilvania 

Sud 

S.D.E.E. 

Muntenia 

Nord 

Delgaz 

Grid 

Distributie 

Energie Oltenia 

Energie activa 390 (fără TVA) / 464.1*  

Tg 1.55* 

Tl 22.87* 

Inalta tensiune 12.39* 18.46* 24* 22.88* 26.45* 22.28* 23.68* 32.45* 

Medie tensiune 41.11* 45.54* 50.93* 56.07* 53.84* 45.40* 50.59* 61.19* 

Joasa tensiune 133.54* 128.29* 160.85* 128.02* 132.46* 152.18* 154.27* 151.92* 
Energie 
reactiva 0.1071* 0.1070* 0.1070* 0.1070* 0.1070* 0.1069* 0.1071* 0.1070* 

Cogenerare 20.37* 

Accize 3.11* 

Certificate 
verzi 

76.24*  

Serviciu 
sistem 

12.88* 

Total** 688.44* 693.69* 737.18* 708.37* 714.14* 721.25* 729.93* 746.95* 

*Tarifele conțin TVA 
**Total nu include: energie reactivă, taxa de cogenerare, accizele și certificatele verzi  

  

În cazul clienților noncasnici ce depășesc consumul de 5 MWh/lună vă rugăm să ne solicitați ofertă personalizată în 
funcție de profilul de consum. La prețul propriu de furnizare se adaugă tarifele reglementate, cu valoarea aprobată de 
ANRE (tarifele de transport, tarifele de distribuție și tariful pentru serviciile de sistem), precum și costurile pentru 
achiziționarea certificatelor verzi, taxa de cogenerare de înaltă eficiență, acciza și taxa pe valoare adaugată.  

Plata facturii emise de RCS & RDS pentru furnizarea de energie electrică se poate efectua în termen de 15 zile 
calendaristice.. 

Plata facturii se poate face în oricare dintre modalitățile puse la dispoziție de RCS & RDS menționate mai jos și detaliate 
în factură: 

• la casieriile DIGI | RCS & RDS, în numerar sau cu cardul, 

• online pe website-ul www.digi.ro, 

• la punctele de plată: PayPoint, Payzone, QIWI România, “un-doi Centru de plăți” (Mobile Distribution), 
SelfPay 

• la ghișeele Alpha Bank, Băncii Transilvania, BRD – Groupe Société Générale, CEC Bank, CreditCoop 
și UniCredit Bank.  

Factura pentru furnizarea de energie electrică poate fi transmisă de RCS & RDS în format fizic, pe hârtie, dar există și 
modalități mai prietenoase cu mediul de a primi factura. Vă încurajăm să optați pentru factură în format electronic, care va 
fi trimisă la adresa de e-mail furnizată către RCS & RDS sau direct în contul dumneavostră de WhatsApp, pe numărul de 
telefon oferit pentru informările RCS & RDS. 

http://www.digiromania.ro/
http://www.digiromania.ro/
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Contractul de furnizare de energie se încheie pe o perioadă inițială de 12 (douăsprezece) luni calculată de la data 
intrării sale în vigoare și se va prelungi automat pentru perioade succesive egale cu durata inițială. Aveți dreptul de a 
denunța unilateral contractul de furnizare oricând prin transmiterea către furnizorul de energie electrică a unei notificări cu 
cel puțin 21 de zile înainte, cu respectarea prevederilor procedurii specifice aprobate prin Ordinul președintelui ANRE. 

 Ce trebuie să știți despre schimbarea furnizorului de energie electrică: 

• aceasta se realizează conform “Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de 
către clientul final”, care a fost aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 234/2019; 

• nu presupune înlocuirea contorului sau modificarea instalației de racordare și nu implică niciun cost 
suplimentar de conectare sau contractare; 

• poate duce la scăderea prețului energiei electrice pentru dumneavoastră, în calitate de consumator, 
datorită faptului că puteți beneficia de un preț mai mic pentru energia electrică comparativ cu prețul 
plătit către actualul furnizor, ceea ce înseamnă o valoare mai mică a facturii pentru energia electrică 
furnizată; 

• alegerea RCS & RDS ca furnizor de energie electrică vă permite să aveți un furnizor unic, atât pentru 
serviciile de televiziune, internet și telefonie, cât și pentru furnizarea energiei electrice. 

 Dacă oferta noastră te-a convins, pentru a putea întocmi contractul este necesar să ne transmiți următoarele 
informații, până la data expirării ofertei: 

 adresa locului de consum; 

 denumirea furnizorului actual; 

 codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică; 

 datele referitoare la puterile absorbite/cantitățile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea 
energiei electrice; 

 Și, după caz, următoarele documente prevăzute în reglementările în vigoare: 

 Convenție de exploatare încheiată cu operatorul de distribuție (unde este cazul); 

 Certificat de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului; 

 Împuternicire (delegație) pe numele persoanei care încheie contractul, dacă aceasta nu are calitatea de 
reprezentant legal; 

 Declarație pe propria răspundere a solicitantului: 

o privind deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar/coproprietar, unic 
moștenitor,,comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră etc.); 

o privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar 
în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea 
actualizării declarației, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit.” 

 Copia actului de identitate a persoanei care semnează contractul; 

 Copie completă a ultimei facturi pentru energie electrică emise de furnizorul actual. 

Pentru mai multe informații te invităm să consulți site-ul www.digi.ro, să ne contactezi la numărul de telefon 031 400 
4414 - pentru București - sau 03XX 400 414, unde XX reprezintă prefixul județului, ori te așteptăm în magazinele Digi sau 
Punctele de prezență RCS & RDS din țară. 

 

 

 

 

 

Îți mulțumim! 

Echipa Digi Energy 

http://www.digiromania.ro/

