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Ofertă standard de furnizare a energiei electrice pentru clienții casnici  

beneficiari ai serviciului universal 

 
Valabilitate oferta:  

până la 31.12.2022 

 

Preț energie electrică:   

3.000,00 lei/MWh 

Prețul include costul unitar al energiei electrice achiziționate (inclusiv tariful de transport componenta de injecție 
a energiei electrice în rețea TG), costul unitar al activității de furnizare, costul participării pe piețele centralizate, 
profitul,tariful de transport componenta de extragere a energiei electrice din rețea (TL), tariful pentru serviciul 
de sistem și tariful pentru serviciul de distribuție aferent nivelului de tensiune. Prețul nu include TVA, accize, 
contravaloarea certificatelor verzi și contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență. 
 

Durata contractului: 

1 an, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților 

 

Servicii oferite:  

Serviciul gratuit de asistență, suport și consultanță pentru obținerea informațiilor referitoare la furnizarea energiei 
electrice. 

 
Termen și modalități de plata:  
15 zile calendaristice de la data emiterii facturii, prin transfer bancar sau cu numerar 
 
Modul de transmitere a facturii: 
în conformitate cu opțiunea clientului - prin poștă, fax, e-mail, etc. 
 
Modalitatea de acceptare a ofertei-tip: 

- telefonic la nr. 0371.13.04.79; 
- prin fax la nr. 0372.00.82.57; 
- prin e-mail, la adresa office@hermesenergy.ro. 

 
Documente necesare pentru încheierea contractului: 

- acordul de încheiere a contractului; 
- copia actului de identitate; 
- declaraţia pe propria răspundere a solicitantului: 

o privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic 
moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc.); 

o privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea 
contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea 
contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare 
la distanţă, cât şi prin acord tacit. 

 
 

Cu deosebit respect, 
 
Florian Butuc 
Director Comercial 
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