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NOVA POWER & GAS S.R.L. furnizor de energie electrică în baza licenței pentru activitatea de furnizare energie electrică  
nr. 2089/13.06.2018 emisă de A.N.R.E.   

Ofertă NOVA SU  
pentru furnizarea energiei electrice 

pentru Serviciu Universal 

                                                                  

                                                                  

 

Ofertă tip pentru furnizarea energiei electrice 
Serviciu Universal  

   De ce să alegi Nova? 
 

 Te bucuri de 100% energie verde pentru casa ta. 
 Gestionezi contul de client direct din My Account 

sau  din Aplicația Nova Power & Gas. 
 Îți punem la dispoziție instrumente de plată 

moderne  și securizate, pentru ca tu să ai opțiuni 
multiple, indiferent de cum alegi să plătești factura: 
My  Account, Aplicația Nova Power & Gas, transfer  
bancar, PayZone, Centru de plăți UN-DOI, Aplicația 
Pago. 

 Îți oferim suport și asistență call-center  dedicat, 
chat website Nova, email, Facebook. 

NOVA POWER & GAS SRL  

16 ani experiență  

Am făcut primii pași în industrie în 2007, în Cluj-Napoca, 
iar în prezent furnizăm cu succes energie în toată țara. 

Companie 100% românească  

Facem parte din grupul E-INFRA, cu capital românesc 
100%, și peste 800 de angajați, alături de Electrogrup, 
Direct One, Netcity și WESEE. 

CIF: RO18680651  

Nr înregistrare: J12/4872/2007 

Adresa: Calea Turzii Nr. 217, Cluj – Napoca 

Cod poștal: 400491 

Tel:+40 264 450 401 

Fax: +40 264 450 399  

Email: office@novapg.ro 

Pagină web: www.vreaulanova.ro 

*Prețul final facturat este cel prevăzut în OUG 
27/2022 cu modificările și completările ulterioare și 
este valabil în măsura în care aceste acte normative 
rămân în vigoare 
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Valabilitate ofertă: 01.04.2023 – 30.04.2023

Perioada de aplicare a ofertei: 01.04.2023 – 30.07.2023

Oferta NOVA SU 
pentru furnizarea energiei electrice pentru clientul final casnic 

Preț Preț final 
lei/kWh (TVA inclus) 

Plafon 1 0.68 
Plafon 2 0.8 
Plafon 3 1.3 

 

 

Condițiile ofertei: 

 Încheierea contractului în baza acestei oferte este condiționată de existența cantităților disponibile în 
vederea furnizării; 

 Prețul de furnizare este variabil, în funcție de consumul lunar și de celelalte condiții menționate în contract și 
în prezenta ofertă, plafonat conform prevederilor Ordonanţei de Urgență nr. 27/2022 privind măsurile 
aplicabile clienților finali din piața de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 
2025, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu toate 
modificările și completările ulterioare; 

 Această ofertă-tip este disponibilă timp de 14 zile însă își pierde valabilitatea în situația în care în perioada 
de valabilitate a ofertei prețul final facturat aplicabil conform OUG 27/2022 este abrogat sau devine 
inaplicabil conform legii, sau în situația în care sunt modificate plafoanele legale prevăzute de OUG 27/2022; 

 Prezentele condiții economice vor fi aplicate pentru o perioadă de 3 luni, în măsura în care prevederile OUG 
27/2022 cu modificările și completările ulterioare rămân în vigoare. Denunțarea unilaterală a contractului se 
va putea efectua, din inițiativa Clientului, cu o notificare prealabilă. 
 



   3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Preț Plafon 1 legal 0,68 lei/kWh 

Beneficiază de prețul de maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus): 

(i)  clienții casnici al căror consum lunar de energie electrică este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv; 
(ii) clienții casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente 
medicale alimentate de la rețeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale pe baza confirmării de la 
medicul specialist; 
(iii)  clienții casnici care au în întreținere cel puțin 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 învățământ; 
(iv)  clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani; limita 
de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ, 
 

 
 
 



   4 
 

 

 

 

 

  

Preț Plafon 2 legal 0,8 lei/kWh 

Beneficiază de prețul de maximum 0,8 lei/kWh (TVA inclus): 

(i)   clienții casnici al căror consum lunar de energie electrică este cuprins între 100.1 şi 255 kWh/lună; 
 

 

Tarifele reglementate de transport, servicii sistem și de distribuție a energiei electrice, contribuția pentru înaltă eficiență, 
valoarea certificatelor verzi sunt stabilite prin ordine ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) și 
pot fi modificate pe parcursul derulării contractului. Mai multe detalii privind tarifele reglementate se regăsesc pe anre.ro sau 
pe vreaulanova.ro.   
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Preț Plafon 3 legal 1,3 lei/kWh 

Beneficiază de prețul de maximum 1,3 lei/kWh (TVA inclus): 

(i) clienții casnici, pentru consumul lunar de energie electrică cuprins între 255 şi 300 kWh/lună; 
(ii) clienții casnici al căror consum de energie electrică depășește 300 kWh/lună pentru întreg consumul. 

 

 
 
Tarifele reglementate de transport, servicii sistem și de distribuție a energiei electrice, contribuția pentru înaltă eficiență, 
valoarea certificatelor verzi sunt stabilite prin ordine ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) și pot 
fi modificate pe parcursul derulării contractului. Mai multe detalii privind tarifele reglementate se regăsesc pe anre.ro sau pe 
vreaulanova.ro.   
 
Operatorii de rețea în funcție de județ: 

E-Distribuție Banat: Arad, Caraș - Severin, Hunedoara, Timiș  
E-Distribuție Dobrogea: Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea  
E-Distribuție Muntenia: București, Ilfov, Giurgiu  
Electrica distribuție Transilvania Sud: Brașov, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna  
Electrica distribuție Muntenia Nord: Prahova, Buzău, Dâmbovița, Brăila, Galați, Vrancea  
Electrica distribuție Transilvania Nord: Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Bistrița - Năsăud  
Delgaz Grid SA: Botoșani, Suceava, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui 
Distribuție Energie Oltenia: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vâlcea  
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Legislație  
 
 Serviciu Universal (SU) - serviciul de furnizare a energiei electrice garantat 

clienţilor casnici la un nivel de calitate bine definit şi la preţuri competitive, 
transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii; 

 Durata contractului: 3 luni 

 Modalitate de acceptare a ofertei-tip: cerere de încheiere contract; 
 Condiții de reînnoire/prelungire:   prelungirea/reînnoirea se face conform 

ofertei acceptate; 

 Data limită de încheiere a contractului de furnizare: maximum 5 zile de la 
data transmiterii de către clientul final a tuturor documentelor necesare. 
Părțile încheie contractul de furnizare a energiei electrice, după ce clientul 
final acceptă condițiile de furnizare propuse de furnizor; 

 Data limită de transmitere către furnizor a acceptării ofertei: cel târziu 5 
zile înainte de data de încheiere a contractului, prevăzută în oferta de 
furnizare; 

 Emiterea și transmiterea facturii se face lunar, în format electronic, prin 
descărcarea facturii de către client din My Account sau Aplicația Nova 
Power & Gas; 

 Termenul scadent al facturii lunare este de 15 zile din momentul emiterii. 
 Acciza pentru electricitate: 6,05 Lei/MWh, se actualizează automat în 

cazul modificărilor legislative; 
 Contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență: 0,00 lei/MWh, conform 

Ordinului ANRE nr. 142/2022; valoarea se actualizează automat în cazul 
modificării reglementărilor referitoare la contribuția pentru cogenerare; 

 Contravaloare certificate verzi: 71,6805914 Lei/MWh (preț minim legal al 
certificatelor verzi 144,9161 Lei/CV; cota estimativă obligatorie pentru anul 
2023 are valoarea 0,4943963 CV/MWh); 

 Contravaloarea certificatelor verzi pentru anul de livrare în vigoare, luând 
în considerare cota estimativă de achiziție CV/MWh de către ANRE pentru 
anul în curs, conform Ordinului ANRE nr. 141/2022; 

 Rezilierea contractului de către furnizor și consumator nu exonerează 
consumatorul/furnizorul de plata facturii de regularizare pentru Certificate 
Verzi aferente perioadei furnizării de energie electrică; 

 Energia electrică reactivă inductivă și capacitivă (dacă este cazul) se 
tarifează în conformitate cu “Procedura privind asigurarea energiei 
electrice reactive și modul de plată a acesteia”, aprobată prin Ordinul 
ANRE nr. 33 din 28.05.2014 și 76/02.11.2016; 

 Tarifele pentru energia electrică reactivă sunt conform legislației în vigoare 
și se actualizează automat în cazul modificării reglementărilor referitoare 
la energia electrică reactive; 

 Determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare 
eronată și în sistem paușal se face conform legislației în vigoare; 

 Perioada de facturare este intervalul de timp pentru care se emite factura 
și este luna anterioară emiterii facturii; 

 Conținutul contractului de furnizare respectă contractul-cadru aprobat de 
ANRE prin Ordinul nr. 88/2015, cu modificările și completările ulterioare.  În 
cazul în care nu accepți oferta transmisă de FUI, ai dreptul de a denunța 
unilateral contractul, respectând prevederile Ordinului ANRE nr. 3/2022 
privind organizarea și funcționarea POSF. În caz contrar, denunțarea 
unilaterală a contractului produce efecte de la data la care se respectă 
termenul de denunțare unilaterală prevăzut în contract, până la data 
încetării contractului fiind aplicabilă oferta comunicată de FUI; 

 Se aplică TVA, conform legislației în vigoare. 
 
 

 

DOCUMENTE NECESARE 
încheierii contractului de furnizare a 

energiei electrice pentru Serviciul Universal 
 

a) Acordul solicitantului exprimat în 
scris, aferent cererii de încheiere a 
contractului, sau telefonic, conform 
dispozițiilor legale în vigoare; 

b) Copia actului de identitate; 
c) Declarație pe propria răspundere a 

solicitantului: 
(i) Privind deținerea unui drept 
locativ, cu precizarea calității 
sale (proprietar/ coproprietar, 
unic moștenitor, comoștenitor, 
soț, chiriaș, beneficiar rentă 
viageră etc.); 
(ii) Privind faptul că nu există 
litigii locative cu privire la spațiul 
pentru care se solicită 
încheierea contractului, iar în 
cazul în care se dovedește 
contrariul, exprimarea acordului 
pentru rezilierea contractului; cu 
posibilitatea actualizării 
declarației, dacă este cazul, atât 
prin mijloace de comunicare la 
distanță, cât și prin acord tacit. 

 
 
În vederea completării contractului 
online, te rugăm să ne scrii pe adresa 
de e-mail: 
contracte.energie@novapg.ro.  
 
Pentru orice neclarități ne poți 
contacta: 
 Telefonic: Call center 021.9246 
 Prin e-mail: 

contracte.energie@novapg.ro 
 

 

 

 vreaulanova.ro 

 


