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Ofertă de furnizare energie electrică verde destinată doar clienților ENGIE finali casnici, persoane fizice, asociaţii de 

proprietari și persoane juridice care cumpară energie electrică pentru propriul consum casnic excluzând consumul 

pentru activități comerciale sau profesionale). 

 

 

 

 

   

Furnizare de energie 
electrică verde 

 

Te bucuri de energie electrică din 
100% surse regenerabile: eoliană, 

solară și hidroelectrică. 

Energie electrică 
produsă în România 

 

Folosești energie electrică verde 
locală și reduci amprenta de 

carbon a familiei tale. 

Viitor mai verde pentru 
generațiile următoare 

 

Ne ajuți să oferim acces la energie 
prin instalarea de panouri 

fotovoltaice copiilor vulnerabili din 
Asociația Micul Geniu. 

 

 
  

Prețul de furnizare al acestei oferte este variabil, în funcție de consumul tău lunar, fiind plafonat 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 plafonarea prețurilor, inclusiv a OUG 27/2022, cu privire la care clientul va fi informat. 
 
 

 
Defalcarea prețului plafonat al energiei electrice conform OUG nr. 27/2022, cu 

modificările și completările ulterioare 
 
 
 

 0,68 lei/kWh (TVA inclus) pentru următoarele categorii: 
a. clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv;  
b. clienţii casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau 

echipamente medicale alimentate electric, necesare efectuării tratamentelor medicale;  
c. clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani (limita de vârstă se 

prelungește până la 26 de ani, în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ);  
d. clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până în 18 

ani (limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani, în cazul în care copilul major urmează o formă 
de învăţământ). 
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 0,80 lei/kWh (TVA inclus) pentru clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este 

cuprins între 100,01 și 255 kWh
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 1,3 lei/kWh (TVA inclus) pentru: 
(a) clienții casnici al căror consum de energie electrică este cuprins între 255 și 300kWh/lună;  
(b) clienții casnici al căror consum de energie electrică depășește 300 kWh/lună, prețul fiind aplicabil 

pentru întreg consumul; 
(c) clienții casnici care nu se încadrează în categoriile descrise la punctele I-III (a-b) de mai sus. 

 

 
 
Conform Ordinului ANRE nr. 33/2014, preţurile reglementate pentru energia electrică reactivă se aprobă 
anual de către ANRE. Nu se plăteşte energie electrică reactivă aferentă consumului de energie electrică al 
clienţilor casnici cu putere aprobată mai mică sau egală cu 30 kW. Valoarea tarifelor reglementate se 
stabileşte prin legislaţia în vigoare aplicabilă la momentul facturării. 
Prețul final reprezintă valoarea maximă facturată pentru clienții casnici conform OUG nr.27/2022, informatie 

care se va prezenta pe fiecare factura lunară. Valoarea finală facturată aplicată va fi asociată categoriei de 

consum conform OUG nr.27/2022. 

 

• 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 Sud: Ilfov, Giurgiu, București. 

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

 
 
 

 

 

 

 

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

https://www.engie.ro/
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13.05.2023 

13.05.2023 - 26.05.2023 

31.05.2024 

Online, în sediile ENGIE Romania, prin apel la numărul de Call Center 
021.9366 sau prin orice canal de vânzare ENGIE. 

Act de identitate, declaraţie pe proprie răspundere pentru încheierea 

contractului şi alte documente, în funcție de caz. 

26.05.2023 

Înainte cu cel puţin 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. 

Contractul poate fi modificat în condițiile art. 7 (Modificare de circumstanțe) 

din Contract/Condițiile generale de contractare (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 notificării, denunțarea 

Contractului de furnizare a energiei electrice. 

Contractul încetează (i) prin acordul partilor, (ii) prin denunţare unilaterală 

de catre Cumparator, prin transmiterea unei notificări scrise către Vânzător 

cu cel puțin 30 de zile înainte, (iii) 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, (iv) prin retragerea Clientului din 

Contract, conform dispozițiilor din OUG nr. 34/2014 privind protecția 

consumatorilor, în cazul în care contractul se încheie la distanță sau în afara 

spațiilor comerciale sau (v) de drept.  

În caz de schimbare a furnizorului se va avea în vedere termenul legal 

prevăzut în Procedura de schimbare furnizor. Procesul de schimbare 

furnizor nu presupune plata niciunei taxe.    

   

 

 

 

Prin curier sau prin mijloace electronice, dacă, în prealabil, clientul a activat 

serviciul gratuit de primire a facturii prin e-mail. 

 

Factura se va emite lunar, conform prevederilor contractuale. Contractul de 

furnizare energie electrică se încheie pe perioadă nedeterminată.  
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Oferta este parte integrantă din contract şi îşi produce efectele de la data acceptării de către client. Orice 
referire din cuprinsul Contractului/Condițiilor generale de contractare la „Vânzător”/ „Cumpărător”/ „vânzare-
cumpărare” se va interpreta acolo unde sunt prevăzute ca fiind „Furnizor”/ „Client”/ „furnizare”.  
 
Informaţiile de mai sus sunt completate de condiţiile stipulate în Contractul de energie și în Condițiile generale 
de contractare, care pot fi consultate la adresa: 

 
 
 

 

 

 

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. 

 

În funcţie de riscurile identificate, ENGIE Romania poate solicita clientului, 

înainte de semnarea contractului, ori pe durata executării acestuia, o 

garanţie (mijloc legal de garantare) a plăţii consumului de energie electrică. 

Tipul şi cuantumul garanţiei vor fi stabilite ulterior de părţile contractante. 

MyENGIE. Mereu cu tine, online. 
 

    
Ai acces oricând la 

istoricul facturilor tale și 
poți consulta grafice de 

consum. 

Plătește factura în orice 
moment al zilei, în cel 

mai simplu mod posibil. 

Transmiți lunar 
indexul autocitit și 

plătești cât 
consumi. 

Alegi serviciul tehnic 
dorit și salvezi o 

programare direct din 
aplicația mobilă. 

Zonă pentru semnătură (doar pentru 
anumite canale de vânzare) 
 
Nume și prenume client: 

............................................................... 

Semnătură client: 

............................................................... 

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

