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Dată întocmire ofertă 07.12.2020 

Dată actualizare ofertă 07.09.2021 

Valabilitate ofertă 07.09.2021 - 05.10.2021 

Periodă valabilitate preț 12 luni 

Modalităţi de acceptare ofertă 
Online, în sediile ENGIE Romania, prin apel la numărul de Call 
Center 021.9366 sau prin orice alt canal de vânzare ENGIE 

Documente necesare încheierii 

contractului 

Copie act identitate, declaraţie pe proprie răspundere pentru 

încheierea contractului şi alte documente, dacă este cazul. 

Durată contract, condiţii de 

reînnoire/ prelungire şi de încetare 

a prestării serviciilor şi a 

contractului 

Contractul de furnizare energie electrică se încheie pe perioadă 

nedeterminată. Contractul încetează la termenul în care este 

notificată intenţia de încetare, prin denunţare unilaterală, prin 

reziliere sau de drept. În caz de schimbare a furnizorului se va avea 

în vedere termenul legal prevăzut în Procedura de schimbare 

furnizor.   

Modalităţi de transmitere factură Oferta ENGIE Star include transmiterea facturii pe email. 

Termen de plată factură  
Factura se emite în luna următoare fiecărei luni caledaristice de 
consum; termen de plată 30 de zile calendaristice de la data facturii 

Modalităţi şi condiţii de plată 

factură 

Online, direct din contul online ENGIE, 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 ENGIE. 

 

*Prima factură gratuită în limita a 100 de lei (TVA inclus). Pentru mai multe detalii, consultă termenii și condițiile din 

ultima pagină. 

 
Informaţiile de mai sus sunt completate de condiţiile stipulate în contractul de furnizare energie electrică și de 
clauzele contractuale generale, care pot fi consultate la adresa: www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale 
 

   

Preț timp de 12 luni  
la o valoare a energiei 
active de 0.490 lei/kWh  

Prima factură 
gratuită* 

 
Transmiterea facturii 

pe e-mail 
 

http://www.engie.ro/contracte-si-conditii-generale
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BANAT DOBROGEA MUNTENIA SUD MOLDOVA 

lei/kWh lei/kWh lei/kWh lei/kWh 

Energia activă 0,49000 0,49000 0,49000 0,49000 

TM introducere EE în rețea (TG) 0,00130 0,00130 0,00130 0,00130 

Tarif extragere EE din reţea (TL) 0,01922 0,01922 0,01922 0,01922 

Tarif pentru serviciul de sistem 0,01082 0,01082 0,01082 0,01082 

Tarif distribuţie Joasă Tensiune 0,16159 0,19814 0,15718 0,19205 

Energie activă cu tarife incluse 0,68293 0,71948 0,67852 0,71339 

Contribuţie cogenerare 0,01712 0,01712 0,01712 0,01712 

Certificate verzi 0,06407 0,06407 0,06407 0,06407 

Accize consum necomercial 0,00523 0,00523 0,00523 0,00523 

Preț furnizare energie electrică  0,76935 0,80590 0,76494 0,79981 

Preț furnizare energie electrică cu TVA 0,91553 0,95902 0,91028 0,95177 

     

  
OLTENIA 

MUNTENIA 
NORD 

TRANSILVANIA 
NORD 

TRANSILVANIA 
SUD 

lei/kWh lei/kWh lei/kWh lei/kWh 

Energia activă 0,49000 0,49000 0,49000 0,49000 

TM introducere EE în rețea (TG) 0,00130 0,00130 0,00130 0,00130 

Tarif extragere EE din reţea (TL) 0,01922 0,01922 0,01922 0,01922 

Tarif pentru serviciul de sistem 0,01082 0,01082 0,01082 0,01082 

Tarif distribuţie Joasă Tensiune 0,20635 0,18475 0,17393 0,17878 

Energie activă cu tarife incluse 0,72769 0,70609 0,69527 0,70012 

Contribuţie cogenerare 0,01712 0,01712 0,01712 0,01712 

Certificate verzi 0,06407 0,06407 0,06407 0,06407 

Accize consum necomercial 0,00523 0,00523 0,00523 0,00523 

Preț furnizare energie electrică  0,81411 0,79251 0,78169 0,78654 

Preț furnizare energie electrică cu TVA 0,96879 0,94309 0,93021 0,93598 

• TM - Tarif mediu energie electrică 

• TG - Tarife zonale serviciu transport, pentru introducerea de energie electrică în reţea 

• TL - Tarife zonale serviciu transport, pentru extragerea de energie electrică din reţea 

• 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, Mramureș. 

• 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. 
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• Reducerea în limita a 100 de lei (TVA inclus) se aplică la prima factură, emisă după intrarea în vigoare a 

ofertei ENGIE Star cu condiția ca aceasta să conțină o lună întreagă de consum înregistrat din perioada de 

valabilitate a ofertei. 

Dacă nu există o lună întreagă de consum înregistrat pe prima factură, reducerea se va aplica pe 

următoarea factură cu un consum aferent ofertei ENGIE Star; 

• Reducerea de maximum 100 de lei este aplicabilă exclusiv costurilor din factură asociate cu furnizarea de 

energie electrică: prețul energiei active, tariful de rezervare și tarifele reglementate (tarif distribuţie, tarif 

introducere energie electrică, tarif extragere energie electrică, tarif pentru serviciul de sistem, certificate verzi, 

contribuția pentru cogenerare şi acciza necomercială); 

• Reducerea de maximum 100 de lei va fi aplicată direct proporțional cu valoarea facturii, iar diferența rămasă 

nu se va reporta în facturile următoare, astfel: 

o dacă valoarea facturii este mai mică decât valoarea maximă a reducerii oferite, reducerea va fi 

egală cu valoarea facturii; 

o dacă valoarea facturii este mai mare decât valoarea maximă a reducerii oferite, reducerea aplicată 

va fi de 100 de lei; 

• Oferta și beneficiile incluse în aceasta au valabilitatea de 12 luni din momentul contractării. În cazul în care 

Contractul încetează din culpă Cumpărătorului, îl denunță unilateral înainte de expirarea termenului de 12 

luni de la semnarea contractului, Cumpărătorul se obligă să achite Vânzătorului contravaloarea reducerii de 

care a beneficiat până la momentul încetării contractului. 

 

Condiţiile ofertei sunt completate de clauzele contractuale. Preţurile finale sunt exprimate în lei/kWh şi conţin prețul 

energiei active și următoarele tarife reglementate: tariful de introducere energie electrică în reţea (TG), tariful de 

extracţie energie electrică din retea (TL), costul serviciilor de sistem, tarifele de distribuţie, certificate verzi, contribuția 

pentru cogenerare şi acciza necomercială. 

 
Valoarea TVA este de 19%, conform legislației în vigoare și se va actualiza de drept în funcție de reglementările 

stabilite prin lege. 

Preţurile finale se pot modifica în funcţie de schimbările tarifelor reglementate de transport, servicii sistem şi de 
distribuţie a energiei electrice, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor verzi 
aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). 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. 
 

 

 
Nume, Prenume Client....………….............. 
 
 
Semnătură …………………..………............ 
 
Zonă semnare 
(doar pentru canalele de vânzare specifice) 

 


