
 

entera SWITCH 
Ofertă de furnizare energie electrică 
 

Data 
01.03.2021 

Către 

Localitate 
Brașov 

Consumatorii noncasnici 



 

 

Societatea Energy Tech Entera srl, este unul dintre primii investitori în domeniul energiei regenerabile 

din România, prezent în piața de energie electrică din anul 2011. Deține și exploatează la acest 

moment trei centrale de producție de energie din surse regenerabile ( două centrale eoliene și o 

centrală solară) cu o capacitate totală de 28.75 MW, având o producție totală agregată de peste 

500.000 MW..  

 

Cele trei centrale sunt:  

✓ Centrala electrica eoliană Topliceni, jud Buzău – putere instalată 10 MW 

✓ Centrala electrica eoliană Grebănu, jud Buzău – putere instalată 10 MW 

✓ Centrala electrică fotovoltaică Isaccea, jud Tulcea – putere instalată 8.75 MW 

 

Având în vedere complementaritatea tehnologiei solare cu cea eoliană în ceea ce privește profilele de 

producție (eolianul produce preponderant noaptea, solarul doar în timpul zilei, eolianul preponderent 

iarna, solarul preponderant vara), societatea Energy Tech Entera srl a realizat fuziunea comercială și 

tehnică a celor trei centrale aflate în portofoliul propriu și a demarat furnizarea de energie electrică 

către consumatorii finali.  

 

Empowering Energy. Acesta este crezul în jurul căruia ne-am construit misiunea de a oferi uneltele 

potrivite și sprijinul necesar celor care vor să trăiască și să se dezvolte sustenabil, fie că vorbim de 

oamenii sau companiile din jurul nostru.  

 

entera, marca a societății Energy Tech Entera srl își propune să furnizeze energie 100% regenerabilă, 

made în România. Povestea noastră a început cu dorința de a transforma modul în care obținem și 

folosim energia electrică. Puterea noastră stă în diversitatea de resurse naturale pe care le valorificăm 

și este consolidată de încrederea pe care ne-o acordă clienții noștri.  

 

Fii parte din era energiei nelimitate! 

Aceasta ofertă este dedicată consumatorilor care vor să facă o 

trecere lină către un stil de viață mai responsabil față de 

mediul înconjurător. 



 

 

Energy Tech Entera srl lansează noul produs entera SWITCH, pachetul de energie regenerabilă, la un 

preț de 290.00 lei/MWh, pentru energia activă. 

 

Oferta specială este valabilă în următoarele condiții: 

✓ Încheierea contractului de furnizare până la data de 31.03.2021 

✓ Facturile se trimit exclusiv electronic 

✓ Plata se face prin virament bancar 

 

 

Preţ entera SWITCH energie electrică 

activă  
290.00 lei/MWh 

Tarif serviciu de transport TG 1.30 lei/MWh 

Tarif serviciu de transport TL  19.22 lei/MWh 

Tarif Serviciu de Sistem TSS 11.96 lei/MWh 

Tarif Distributie*  ______ lei/MWh 

Contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă 17.12 lei/MWh 

Acciza energie electrică (uz comercial) 2.61 lei/MWh 

Certificate verzi 64.07 lei/MWh 

 

*tarifele de distribuție diferă în funcție de zona și delimitarea patrimonială a locurilor de consum și 

pot fi consultate pe site-ul nostru sau pe www.anre.ro   

 

Notă: Dintre costurile menţionate mai sus, preţul energiei electrice active este singura  componentă 

care diferă de la un furnizor la altul, restul având valori stabilite de către ANRE, indiferent de 

furnizor. 

 

Emiterea facturilor şi termene de plată: se va emite o factură în primele 10 zile lucrătoare ale fiecarei 

luni care va reprezenta contravaloarea energiei electrice consumată în cadrul lunii anterioare. NU se 

facturează energie electrică în avans.   

Plata se va face în 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii lunare de consum de energie 

electrică. Facturile se trimit exclusiv în format electronic și pot fi achitate online prin virament bancar 

din internet banking sau direct debit. 

 

 

 

 

http://www.anre.ro/


 

 

Oferta este valabilă pentru contractare până la data de 31.03.2021. 

 

Vă rugăm să ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră cu privire la oferta prezentată. 

Vă mulţumim. 

 

 

Cu deosebită stimă, 

Energy Tech Entera srl 

Alina Ardelean 

Director Dezvoltare Program entera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


