
 

 

 

OFERTA ENERGIE ELECTRICĂ 

 

BUSINESS VERDE 

Cod Ofertă B30062023 

 

 

Stimată doamnă/Stimate domnule, 

 

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A. (denumită 

în continuare „Hidroelectrica”), îți propune să beneficiezi de avantajele ofertei BUSINESS 

VERDE prin încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pe piața liberă. 

CE IȚI OFERIM: 

• Prețul energiei electrice active este fix pe o perioada de 1 an; 

• Termen de plata relaxat: 30 zile de la emiterea facturii; 

• Furnizăm energie electrică în orice locație din România; 

• Nu introducem tarife ascunse în contractul de furnizare; 

• Facilitarea relației cu operatorul de rețea în baza mandatului acordat; 

• Consultanță în domeniul furnizării energiei electrice. 

PREȚUL ENERGIEI ELECTRICE 

 

Prețul energiei electrice active (include TG, tariful de transport - componenta de introducere a 

energiei electrice în rețea) pentru o perioadă contractuală de 12 luni este de 0.70253 lei/kWh; 

 

Prețul energiei electrice active (fără TG, tariful de transport - componenta de introducere a energiei 

electrice în rețea) pentru o perioadă contractuală de 12 luni este de 0.70000 lei/kWh; 

 

În cazul în care consumatorul se încadrează la art.1, alin.1, litera c), d), e) din O.U.G. 27/2022 cu 

completările și modificările ulterioare, prețul energiei electrice active (include TG, tariful de 

transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea) pentru o perioadă contractuală 

de 12 luni este de 0.45253 lei/kWh (0.450 lei/kWh fără TG); 

Consumatorul care se încadrează la art.1, alin.1, litera c), d), e) din O.U.G. 27/2022 cu completările 

si modificările ulterioare poate beneficia de prețul de mai sus doar în baza solicitării și a declarației 

pe proprie răspundere semnate de către reprezentantul legal, transmise la adresa de e-mail 

plafonare@hidroelectrica.ro 

Modelele de solicitare/declarație pe proprie răspundere le regăsiți pe https://www.hidroelectrica.ro/ 

în secțiunea Furnizare Energie / Client Business. 

 

Prețul final de contract furnizare energie electrică în funcție de amplasarea geografică a locului de 

consum este anexat prezentei oferte. 

 

 

 

https://www.hidroelectrica.ro/
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VALABILITATE OFERTĂ 

 

Oferta este destinată clienților noncasnici și este valabilă pentru contractele încheiate în perioada 

01.01.2023 - 30.06.2023. 

Oferta este valabilă în limita cantităților de energie disponibile.  

Oferta este destinată clienților cu un consum anual estimat sub 100.000 kWh. 

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 

• Cererea de încheiere a contractului de furnizare, completată în totalitate; 

• Copia certificatului unic de înregistrare sau a certificatului de înregistrare fiscală; 

• Copia actului de identitate al solicitantului/a persoanei împuternicite să semneze 

contractul; 

• Copia tuturor paginilor a ultimei (penultimei) facturi de energie electrică; 

• Copia actului care atestă dreptul de folosință asupra locurilor de consum din cerere. 

Contractul de furnizare este întocmit în baza Regulamentului de furnizare a energiei electrice 

la clienții finali, aprobat prin ordin al Președintelui A.N.R.E. iar serviciul de furnizare derulându-se 

în conformitate cu ultima versiune a Termenilor și Condițiilor de Afaceri cu Clienții disponibile 

online la adresa 

https://cdn.hidroelectrica.ro/cdn/furnizare/termeni_si_conditii_de_afaceri_cu_clientii.pdf  

și cu condițiile acceptate de ambele părți prin semnarea acestuia. 

Mai multe detalii regăsiți pe https://www.hidroelectrica.ro/ în secțiunea Furnizare Energie / Client 

Business. 

 

IMPORTANT! 

Clientul are obligația să constituie garanţia financiară. Garanția financiară se va constitui pentru o 

perioadă de 3 luni. Valoarea acesteia este compusă din produsul dintre prețul de contract (cu TVA) 

și cantitatea estimată pe cele 3 luni. Aceasta se va emite obligatoriu în maxim 5 zile de la semnarea 

contractului de ambele parți cu valabilitate pe durata contractului plus 2 luni. Nerespectarea acestei 

obligații conduce la încetarea de drept a contractului de furnizare. 

 

INFORMAȚII PRIVIND PREȚUL FINAL FACTURAT AL ENERGIEI 

 

Prețul final facturat va fi determinat în conformitate cu prevederile OUG nr. 27/18.03.2022 

cu modificările și completările ulterioare privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de 

energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată prin Legea nr. 

206/2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin 

O.U.G 119/2022 și Legea 357/2022 de aprobare și completare a O.U.G 119/2022. 

Mai multe detalii regăsiți pe https://www.hidroelectrica.ro/ în secțiunea Furnizare Energie / Client 

Business. 

 

Îți mulțumim! 

Echipa Hidroelectrica 

 

 

https://cdn.hidroelectrica.ro/cdn/furnizare/casnic_si_noncasnic_3103/cerere_non_casnic_01.04.2022_ok.pdf
https://cdn.hidroelectrica.ro/cdn/furnizare/termeni_si_conditii_de_afaceri_cu_clientii.pdf
https://www.hidroelectrica.ro/
https://www.hidroelectrica.ro/


 

 

PREȚUL FINAL DE CONTRACT FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ 

 

JOASĂ TENSIUNE [lei/KWh]
Preț energie electrică activă 

(inclusiv TG*)

Tariful pentru serviciul de 

transport -TL- 

componenta de 

extragere a energiei 

electrice din reţea

Tariful pentru 

serviciul de sistem

Tariful pentru 

serviciul de 

distribuţie a energiei 

electrice JT

Certificate verzi Cogenerare

accize 

consum 

comercial

Pret total fara 

TVA

Pret total cu 

TVA

E-Distributie 

Muntenia (Bucuresti, 

Giurgiu, Ilfov)

1 an calendaristic 0.70253 0.02557 0.00773 0.20223 0.0716806 0 0.0027100 1.01245 1.20482

SDEE Muntenia Nord      

(Braila, Buzau, 

Dambovita, Galati, 

Prahova, Vrancea)

1 an calendaristic 0.70253 0.02557 0.00773 0.25531 0.0716806 0 0.0027100 1.06553 1.26798

SDEE Transilvania 

Sud        (Alba, 

Brasov, Covasna, 

Harghita,  Mures, 

Sibiu)

1 an calendaristic 0.70253 0.02557 0.00773 0.23799 0.0716806 0 0.0027100 1.04821 1.24737

SDEE Transilvania 

Nord           (Satu 

Mare, Maramures, 

Slaj, Bihor, Cluj, 

Bistrita Nasaud)

1 an calendaristic 0.70253 0.02557 0.00773 0.22599 0.0716806 0 0.0027100 1.03621 1.23309

E-Distributie Banat                

(Arad, Caras-Severin, 

Hunedoara, Timis)

1 an calendaristic 0.70253 0.02557 0.00773 0.2168 0.0716806 0 0.0027100 1.02702 1.22215

Distributie Energie 

Oltenia (Arges, Dolj, 

Gorj, Mehedinti, Olt, 

Teleorman, Valcea)

1 an calendaristic 0.70253 0.02557 0.00773 0.27193 0.0716806 0 0.0027100 1.08215 1.28776

E-Distributie 

Dobrogea  (Calarași, 

Constanta, Ialomita, 

Tulcea)

1 an calendaristic 0.70253 0.02557 0.00773 0.25935 0.0716806 0 0.0027100 1.06957 1.27279

Delgaz Grid                        

(Bacau, Botosani, Iasi, 

Neamt, Suceava, 

Vaslui)

1 an calendaristic 0.70253 0.02557 0.00773 0.2553 0.0716806 0 0.0027100 1.06552 1.26797

* valoare TG (TG, tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea): 0.00253 lei/kWh.  
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PREȚUL FINAL DE CONTRACT FURNIZARE ENERGIE ELECTRICĂ 
pentru clienții care se încadrează în prevederile Art.1 (1) lit. c), d), e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 cu modificările și completările ulterioare (OUG 119 și legea 

357/2022) 

JOASĂ TENSIUNE [lei/KWh]
Preț energie electrică activă 

(inclusiv TG*)

Tariful pentru serviciul de 

transport -TL- 

componenta de 

extragere a energiei 

electrice din reţea

Tariful pentru 

serviciul de sistem

Tariful pentru 

serviciul de 

distribuţie a energiei 

electrice JT

Certificate verzi Cogenerare

accize 

consum 

comercial

Pret total fara 

TVA

Pret total cu 

TVA **

E-Distributie 

Muntenia (Bucuresti, 

Giurgiu, Ilfov)

1 an calendaristic 0.45253 0.02557 0.00773 0.20223 0.0716806 0 0.0027100 0.76245 0.90732

SDEE Muntenia Nord      

(Braila, Buzau, 

Dambovita, Galati, 

Prahova, Vrancea)

1 an calendaristic 0.45253 0.02557 0.00773 0.25531 0.0716806 0 0.0027100 0.81553 0.97048

SDEE Transilvania 

Sud        (Alba, 

Brasov, Covasna, 

Harghita,  Mures, 

Sibiu)

1 an calendaristic 0.45253 0.02557 0.00773 0.23799 0.0716806 0 0.0027100 0.79821 0.94987

SDEE Transilvania 

Nord           (Satu 

Mare, Maramures, 

Slaj, Bihor, Cluj, 

Bistrita Nasaud)

1 an calendaristic 0.45253 0.02557 0.00773 0.22599 0.0716806 0 0.0027100 0.78621 0.93559

E-Distributie Banat                

(Arad, Caras-Severin, 

Hunedoara, Timis)

1 an calendaristic 0.45253 0.02557 0.00773 0.2168 0.0716806 0 0.0027100 0.77702 0.92465

Distributie Energie 

Oltenia (Arges, Dolj, 

Gorj, Mehedinti, Olt, 

Teleorman, Valcea)

1 an calendaristic 0.45253 0.02557 0.00773 0.27193 0.0716806 0 0.0027100 0.83215 0.99026

E-Distributie 

Dobrogea  (Calarași, 

Constanta, Ialomita, 

Tulcea)

1 an calendaristic 0.45253 0.02557 0.00773 0.25935 0.0716806 0 0.0027100 0.81957 0.97529

Delgaz Grid                        

(Bacau, Botosani, Iasi, 

Neamt, Suceava, 

Vaslui)

1 an calendaristic 0.45253 0.02557 0.00773 0.2553 0.0716806 0 0.0027100 0.81552 0.97047

*Valoare TG (TG, tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în rețea): 0.00253 lei/kWh.

** prețul este valabil pentru clienții care se încadrează în prevederile Art.1 (1) lit. c), d), e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 cu modificările și completările ulterioare (OUG 119  si legea 357/2022)  


