
 
 

OFERTA ENERGIE ELECTRICA 

VIITOR VERDE 

Cod Ofertă C30062023 

 

 

 

 

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 VIITOR VERDE 

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

CE IȚI OFERIM: 

• Energie verde; 

• Termen de plată relaxat: 45 zile de la emiterea facturii; 

• Comunicarea și transmiterea sigură a documentelor folosind mijloacele online; 

• Accesibilitatea deplină: Furnizăm energie electrică în orice locație din România; 

• Corectitudine 100%: garanția că NU există tarife ascunse în contractul de furnizare; 

• Posibilitatea de a introduce indexul autocitit, de a consulta informațiile despre facturi și 

de a transmite diverse solicitări prin intermediul portalului pus la dispoziție 

(https://client.hidroelectrica.ro/contractare) precum și telefonic, prin intermediul 

serviciului de Call Center la numerele de telefon 021 9834, 021 9861; 

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

• consultanță în domeniul furnizării energiei electrice. 

PREȚUL ENERGIEI ELECTRICE 

 

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

electrice în rețea) pentru o perioadă contractuală de 12 luni este de 0.28253 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 0.28000 lei/kWh; 

 

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

consum este anexat prezentei oferte. 

 

VALABILITATE OFERTĂ 

 

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

01.01.2023 - 30.06.2023. 
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DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI 

• Cererea de încheiere a contractului de furnizare, completată în totalitate, inclusiv indexul 

contorului la data solicitării (dovada foto atașată index); 

• Copia actului de identitate provizoriu, pașaportului sau buletinului de identitate al 

solicitantului/a persoanei împuternicite să semneze contractul; 

• Copia Certificatului de Racordare emis de operatorul de distribuție în cazul în care pentru 

locul de consum nu există încheiat nici un contract de furnizare a energiei electrice 

(instalație nouă); 

• Declarație pe propria răspundere - drept locativ, completată în totalitate, iar în cazul în 

care aveți mai multe locuri de consum, se va completa câte o declarație pentru fiecare 

dintre acestea; 

• Declarație pe propria răspundere pentru Asociațiile de Proprietari. 

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. 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 

Casnic. 

 

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. 

Cererea privind aplicarea prețului final facturat plafonat pentru energia electrică consumată 

și declarația pe proprie raspundere privind încadrarea în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) 

din OUG nr. 27/2022 se vor transmite la adresa de e-mail: plafonare@hidroelectrica.ro 

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

Casnic. 

 

Îți mulțumim! 

Echipa Hidroelectrica 

 

 

https://cdn.hidroelectrica.ro/cdn/furnizare/2022/17_11/form_cerere_casnic_2022.11.16_v2_site.pdf
https://cdn.hidroelectrica.ro/cdn/furnizare/2022/02_nov/declaratie_spatiu_casnic.pdf
https://cdn.hidroelectrica.ro/cdn/furnizare/14_07/%5Buntitled%5D.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 

necomercial

Pret total fara 

TVA

Pret total cu 

TVA

Pret plafonat 

total cu TVA 

(conform 

Art. 1 (1) lit. 

a) OUG 

27/2022)**

E-Distributie 

Muntenia (Bucuresti, 

Giurgiu, Ilfov)

1 an calendaristic 0.28253 0.02557 0.00773 0.20223 0.0716806 0 0.0000000 0.58974 0.70179 0.68000

SDEE Muntenia Nord      

(Brăila, Buzău, 

Dâmbovița, Galați, 

Prahova, Vrancea)

1 an calendaristic 0.28253 0.02557 0.00773 0.25531 0.0716806 0 0.0000000 0.64282 0.76496 0.68000

SDEE Transilvania 

Sud        (Alba, 

Brașov, Covasna, 

Harghita,  Mureș, 

Sibiu)

1 an calendaristic 0.28253 0.02557 0.00773 0.23799 0.0716806 0 0.0000000 0.62550 0.74435 0.68000

SDEE Transilvania 

Nord           (Satu 

Mare, Maramures, 

Slaj, Bihor, Cluj, 

Bistrita Nasaud)

1 an calendaristic 0.28253 0.02557 0.00773 0.22599 0.0716806 0 0.0000000 0.61350 0.73007 0.68000

E-Distributie Banat                

(Arad, Caraș-Severin, 

Hunedoara, Timiș)

1 an calendaristic 0.28253 0.02557 0.00773 0.2168 0.0716806 0 0.0000000 0.60431 0.71913 0.68000

Distributie Energie 

Oltenia (Argeș, Dolj, 

Gorj, Mehedinți, Olt, 

Teleorman, Vâlcea)

1 an calendaristic 0.28253 0.02557 0.00773 0.27193 0.0716806 0 0.0000000 0.65944 0.78473 0.68000

E-Distributie 

Dobrogea  (Călărași, 

Constanța, Ialomita, 

Tulcea)

1 an calendaristic 0.28253 0.02557 0.00773 0.25935 0.0716806 0 0.0000000 0.64686 0.76976 0.68000

Delgaz Grid                        

(Bacău, Botoșani, Iași, 

Neamț, Suceava, 

Vaslui)

1 an calendaristic 0.28253 0.02557 0.00773 0.2553 0.0716806 0 0.0000000 0.64281 0.76494 0.68000

* 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. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 cu modificările și completările ulterioare  


