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Oferta se adresează clienților noncasnici, cu un consum anual mai mic de 100 MWh* 

 

Preţ variabil al energiei active* CA (lei/kWh) + CF (lei/kWh) 
 

unde: 
 
CA = Componenta de Achiziţie calculată lunar la nivelul întregului portofoliu de clienţi ai ENGIE 
Romania). CA va varia lunar, în funcţie de sursele de achiziţie. Cu titlu exemplificativ, valoarea CA 
utilizată la momentul generării ofertei este de 0,44825 lei/kWh. 
 
CF = Componenta de Furnizare (0,073 lei/kWh). 
 
CA și CF sunt stabilite conform OUG nr. 27/2022 și se pot modifica/actualiza în cazul modificărilor sau 
completărilor ulterioare ale acesteia. 
 
*Preţul energiei active va fi diferit la momentul facturării, în funcţie de variabila CA.  

 

 
La Prețul variabil al energiei active se vor adăuga următoarele tarife: 

Tarife reglementate Preţ fără TVA (lei/kWh) Preţ cu TVA (lei/kWh) 

Tarif mediu introducere EE în reţea (TG) 0,00404 0,00480 

Tarif mediu extragere EE din reţea (TL) 0,02744 0,03265 

Tarif pentru serviciul de sistem 0,00773 0,00919 

Tariful de distributie | Contributia de 
cogenerare | Certificate verzi | Acciza 
comerciala 

Valorile acestor tarife sunt evidențiate în tabelul privind 
defalcarea prețului plafonat din prezenta ofertă 

 

În cazul în care Cumpărătorul utilizează energia electrică cumpărată de la Vânzător în scop necomercial, 
se va aplica acciza necomercială a cărei valoare este 0,00605 lei/kWh (fără TVA). 

În cazul în care Cumpărătorul este exceptat de la plata TVA și/sau a accizelor, factura nu va conține aceste 
taxe, cu condiția ca Vânzătorul să fie informat de Cumpărator, prin comunicarea documentelor care justifică 
exceptarea la plată. 

 
 

 

 

Predictibilitate 
 

Beneficiezi de prețul din 
ofertă și condițiile asociate 
acesteia pentru o perioadă 

de 3 luni. 

Factura pe e-mail 
 

Primești pe adresa ta 
de e-mail factura de  

energie și poţi efectua 
plățile online. 

Contul de client 
 

Ai acces 24/7 la toate 
informaţiile de care ai  

nevoie: consum, facturi 
sau plăţi. 

Plata facturii 

 
Ai la dispoziţie  

peste 35.000 de  
puncte de plată  a 

facturii. 
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Important: Conform OUG nr. 27/2022, modificată și completată prin Legea nr. 357/2022 și prin OUG nr. 
119/2022, în perioada 16.12.2022 – 31.03.2025, următoarele categorii de clienţi noncasnici vor beneficia de 
plafonarea preţurilor aferente consumului de energie electrică: 
 
1. Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de 

consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în 
baza declaraţiei pe propria răspundere, pentru următoarele categorii de clienţi: 

 
i. întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării 

și dezvoltării înterprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare (IMM-uri); 
ii. operatorii/operatorii regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează 
serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b1), c) şi h) din Legea nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti 
«Metrorex» – S.A., precum şi aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii; 

iii. operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, din domeniul 
agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03; 

iv. autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile 
autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă 
sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, judeţelor, municipiului 
București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea 
autorităţilor administraţiei publice locale; 

v. institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea 
nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

vi. instituţii publice, altele decât cele prevăzute mai sus, precum şi cele aparținând cultelor recunoscute 
oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, 
republicată. 

 
2. Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere, pentru consumul integral al 

următoarelor categorii de clienţi: 
i. spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
ii. unităţi de învăţământ publice și private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și creșe, furnizori publici și privaţi de servicii sociale 
prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și 
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. Plafonarea se aplică și pentru 
situaţiile în care una dintre entităţile menţionate anterior este beneficiarul final al consumului de energie 
electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinaţia de spitale. 

 
Prețul final facturat plafonat se va aplica doar în baza declaraţiei pe proprie răspundere, începând cu data de întâi 
a lunii următoare depunerii acesteia la furnizor. 

 
Clienții care s-au încadrat în prevederile OUG nr. 119/2022, art. 1, alin. 1, lit. c), d) și e) și care au transmis declarația 
pe proprie răspundere începând cu luna septembrie 2022, în baza art. II (1) din ordonanța amintită, nu trebuie să 
transmită altă declarație. 

 
Pentru clienţii noncasnici care nu sunt prevăzuţi în categoriile menţionate anterior, preţul final facturat de către 
furnizorii de energie electrică este de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus. 
 
Astfel, prețul final facturat de către furnizorii de energie va avea întotdeauna valoarea cea mai mică dintre prețul 
plafonat menționat mai sus și prețul din contractul de furnizare. 

 
Mai multe detalii puteți afla și accesând pagina , secţiunea Client Business, prin formularul de 
contact de pe  sau la numărul 021.9366, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 - 20:00. 

 

https://www.engie.ro/plafonare/
https://www.engie.ro/contact/
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Reamintim că prețul energiei electrice are la bază un preț de achiziție construit în baza prevederilor OUG 
nr. 153/2022 conform căreia, în perioada ianuarie 2023-martie 2025, este instituit mecanismul de achiziție 
centralizată. Acesta prevede faptul că OPCOM (Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale 
din România), în calitate de achizitor unic, cumpără de la producători și vinde operatorilor de sisteme și 
furnizorilor de energie electrică la un preț stabilit pentru un procent determinat, din cantitățile anuale 
prognozate. În cazul care cantitatea de energie pe care producătorii au obligația să o pună la dispoziție 
este mai mică decât necesarul de consum, atunci este asigurat integral, cu prioritate, consumul pentru 
operatorul sistemului de transport si pentru distribuitori, furnizorii beneficiind ulterior de cantități reduse 
proporțional, la prețul stabilit prin lege. Furnizorii nu pot influența alocarea cantităților necesare portofoliilor 
proprii, la prețul stipulat în legislație. Pentru restul cantităților necesare acoperirii consumului propriului 
portofoliu, ENGIE Romania depune toate eforturile pentru a asigura o strategie de achiziție potrivită 
nevoilor clienților săi.   
 

 

• Oltenia: Argeș, Vâlcea, Gorj, Olt,Teleorman, Dolj, Mehedinți. 

• Muntenia Nord: Galați, Prahova, Buzău, Brăila, Dâmbovița, Vrancea. 

• Transilvania Nord: Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș. 

• Transilvania Sud: Brașov, Alba, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș. 

• Banat: Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin. 

• Dobrogea: Tulcea, Constanța, Ialomița, Călărași.  

• Muntenia: Ilfov, Giurgiu, București. 

• Moldova: Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui. 

Prețul final facturat este de maximum 1 leu/kWh (TVA inclus) sau 1,3 lei/kWh (TVA inclus), în funcție 
de încadrarea în categoriile de clienți de mai sus. Prețul energiei naturale din această ofertă a fost stabilit 
în conformitate cu prevederile  OUG 27/2022, care se poate modifica, actualiza de drept ori de câte ori 
intervine o modificare a legislației referitoare la palfonarea prețurilor, inclusiv a OUG 27/2022, cu privire la 
care clientul va fi informat. 

Operator de distribuție 
Preţ energie activă 

inclusiv TG
TL

Tariful pentru serviciul 

din sistem

Tarif distribuție 

Joasa Tensiune (JT)

Contribuție 

cogenerare
Certificate verzi 

Acciza 

necomercială

Acciza 

comercială

Unitate de măsură lei/MWh fără TVA
lei/MWh fără 

TVA
lei/MWh fără TVA lei/MWh fără TVA lei/MWh fără TVA lei/MWh fără TVA lei/MWh fără TVA lei/MWh fără TVA

Enel

Muntenia Sud 
487,36 27,44 7,73 243,10 0,00 71,68 0,00000 3,03 840,34 1000,00

Enel

Dobrogea
451,11 27,44 7,73 279,35 0,00 71,68 0,00000 3,03 840,34 1000,00

CEZ

Oltenia
392,22 27,44 7,73 338,24 0,00 71,68 0,00000 3,03 840,34 1000,00

Electrica

Muntenia Nord
399,83 27,44 7,73 330,63 0,00 71,68 0,00000 3,03 840,34 1000,00

Electrica

Transilvania Sud
467,69 27,44 7,73 262,77 0,00 71,68 0,00000 3,03 840,34 1000,00

Electrica

Transilvania Nord
447,75 27,44 7,73 282,71 0,00 71,68 0,00000 3,03 840,34 1000,00

E.On

Moldova
425,06 27,44 7,73 305,40 0,00 71,68 0,00000 3,03 840,34 1000,00

Enel

Banat
495,70 27,44 7,73 234,76 0,00 71,68 0,00000 3,03 840,34 1000,00

Pret total 

fără TVA

Preț de furnizare cu 

TVA inclus

Operator de distribuție 
Preţ energie activă 

inclusiv TG
TL

Tariful pentru serviciul 

din sistem

Tarif distribuție 

Joasa Tensiune (JT)

Contribuție 

cogenerare
Certificate verzi 

Acciza 

necomercială

Acciza 

comercială

Unitate de măsură lei/MWh fără TVA
lei/MWh fără 

TVA
lei/MWh fără TVA lei/MWh fără TVA lei/MWh fără TVA lei/MWh fără TVA lei/MWh fără TVA lei/MWh fără TVA

Enel

Muntenia Sud 
739,46 27,44 7,73 243,10 0,00 71,68 0,00000 3,03 1092,44 1300,00

Enel

Dobrogea
703,21 27,44 7,73 279,35 0,00 71,68 0,00000 3,03 1092,44 1300,00

CEZ

Oltenia
644,32 27,44 7,73 338,24 0,00 71,68 0,00000 3,03 1092,44 1300,00

Electrica

Muntenia Nord
651,93 27,44 7,73 330,63 0,00 71,68 0,00000 3,03 1092,44 1300,00

Electrica

Transilvania Sud
719,79 27,44 7,73 262,77 0,00 71,68 0,00000 3,03 1092,44 1300,00

Electrica

Transilvania Nord
699,85 27,44 7,73 282,71 0,00 71,68 0,00000 3,03 1092,44 1300,00

E.On

Moldova
677,16 27,44 7,73 305,40 0,00 71,68 0,00000 3,03 1092,44 1300,00

Enel

Banat
747,80 27,44 7,73 234,76 0,00 71,68 0,00000 3,03 1092,44 1300,00

Pret total 

fără TVA

Preț de furnizare cu 

TVA inclus
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Pentru detalii suplimentare despre ofertele ENGIE vizitează  sau sună-ne la 
numărul de Call Center , apel taxabil conform tarifelor stabilite de operatorii de 
telefonie. 
 

   

Ai acces oricând la istoricul 
facturilor tale și poți consulta 

grafice de consum. 

Plătești factura în orice 
moment al zilei, în cel mai simplu 

mod posibil. 

Dacă ai mai multe locuri de 
consum, poţi stabili un nume 
și un simbol pentru fiecare. 

05.05.2023 

05.05.2023 – 06.06.2023 

3 luni (până la ultima zi a lunii în care expiră) 

În centrele noastre de relații cu clienții și prin contactarea echipelor de vânzări 
directe ale ENGIE Romania 

Copie CUI/ CIF, declaraţie pe proprie răspundere pentru încheierea contractului şi 
alte documente (dacă este cazul), contul băncii plătitoare și alte documente în 
funcție de caz 

06.06.2023 

 

Contractul (reprezentând Contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice 

împreună cu Condițiile generale de contractare ale contractului de vânzare-

cumpărare a energiei electrice) se încheie pe perioadă determinată de 3 luni. 

Contractul poate fi prelungit automat, fără a fi necesară încheierea unui act adițional, 

cu perioade succesive de 3 luni, dacă niciuna din Părți nu notifică cu minim 30 de zile 

înainte de data expirării perioadei contractuale intenția de a înceta contractul. 

Înainte cu cel puțin 30 de zile calendaristice de expirarea perioadei  de valabilitate a 

prețului sau de modificare a lui, ENGIE va notifica clientul cu privire la noile condiții 

de preț. În cazul în care clientul nu acceptă noile condiții de preț comunicate, acesta 

va avea dreptul de a denunţa contractul. Noile condiții de preț se consideră acceptate 

de către Cumpărător în cazul în care acesta nu comunică, în termen de 30 de zile de 

la notificarea transmisă de Vânzător, denunțarea contractului de furnizare a energiei 

electrice. 

Contractul poate fi modificat in conditiile art. 7 (Modificarea circumstanţelor) din 

Contract (inclusiv cu privire la preț) cu obligația furnizorului de a notifica Cumpărătorul 

cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificarea urmează să 

fie efectuată, cu precizarea dreptului Cumpărătorului de a denunța contractul, în cazul 

în care nu este de acord cu noile condiții contractuale notificate. Modificările se 

consideră acceptate de către Cumpărător în cazul în care acesta nu comunică, în 

termen de 30 de zile de la primirea notificarii, denunțarea Contractului de furnizare a 

energiei electrice.  

https://www.engie.ro/
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Oferta este parte integrantă din Contract și își produce efectele de la data acceptării de către Client și a 

îndeplinirii condițiilor de intrare în vigoare a Contractului de vânzare-cumpărare energie electrică. 

Informaţiile de mai sus sunt completate de condiţiile stipulate în Contractul de vânzare-cumpărare a energiei 

electrice și în Condițiile generale de contractare ale contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice, 

care pot fi consultate la adresa: . 

 

 

 

Contractul încetează 

(i) prin expirarea perioadei contractuale,  

(ii) acordul partilor,  

(iii) denunţare unilaterală de către cumpărător în termen de 30 de zile de la data 

notificării, 

(iv) prin reziliere de către oricare dintre Părți, cu o notificare prealabilă cu cel 

puțin 15 zile înainte, în cazul neîndeplinirii/îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligațiilor contractuale, precum și în alte cazuri prevăzute de lege. 

 

În caz de schimbare a furnizorului se va avea în vedere termenul legal prevăzut în 
Procedura de schimbare furnizor.  
 

*În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, consumul tău anual va depăși 
valoarea de 100 MWh, ne vei putea solicita o ofertă personalizată, iar dacă noile 
condiții de preț nu ți se vor potrivi, vei avea dreptul de a denunța contractul. În cazul 
în care nu vei opta pentru niciuna dintre cele două variante, ENGIE Romania va fi 
exonerată de obligația de a furniza energie electrică peste limita de consum de 100 
MWh/an la prețul din prezenta ofertă, având dreptul de a aplica un preț diferit, cu o 
informare prealabilă conform prevederilor contractuale și legale în vigoare. 

 

Această ofertă cuprinde serviciul de transmitere a facturii în format electronic pe 

adresa de e-mail a clientului sau prin poștă. 

 

Factura se va emite lunar, conform prevederilor contractuale. 

Plata facturii trebuie realizată în termen de 30 de zile calendaristice de la data facturii. 

Aceasta poate fi achitată online, direct din contul de client MyENGIE, prin debit direct, 

virament bancar, Internet banking, bancomate, automate de plată sau numerar la 

unul din cele peste 35.000 de puncte de plată ale partenerilor bancari şi non-bancari 

ai ENGIE Romania. 

 

În termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la semnarea contractului, 

Cumpărătorului i se poate solicita o garanție în cuantum egal cu contravaloarea 

consumului maximal estimat de energie electrică pe o durată de 3 luni  sub forma 

unei Scrisori de garanție bancară emisa de o banca de prim rang în format acceptabil 

pentru Vânzător, valabila pe o perioada echivalentă cu durata contractului plus 30 zile 

calendaristice, având obligația de a menține valabilă garanția în situația prelungirii 

termenului contractual. În situația în care Cumpărătorul nu va constitui garanția în 

condițiile menționate mai sus, prezenta Ofertă nu își va produce efectele, iar 

Contractul de vânzare-cumpărare energie electrică nu va intra în vigoare. 

 

CLIENT 
Nume 
Prenume: 
Semnătură:  
…………………..………....................................... 
Zonă dedicată canalelor de vânzare specifice) 

http://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale

