
 

Informații clienți  
Program: 
Tel.  
Deranjamente:  
 

Furnizor   
SC ……………………………………………………………………………………… 
Adresa: str. …………………., nr. ……….., loc. …………………………… 
jud./sect. ……….. 
CIF ………………………………, Nr. inreg RC ……………………………….. 
Operator de date cu caracter personal nr. …………………………. 
Prin  
Agentia/Sucursala/CRC  
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

Client   
Nume: ……………………………………….. 
Adresa loc consum: str. …………………………………, nr. …, bl. 
……., sc. ……., et. ……., ap. ………, loc. …………………., 
jud./sect.  ……… 
Cod client: …………………………………….. 
Cod loc consum: …………………………………………………….. 
Cod punct de măsurare:………………………………………….. 
Număr și dată contract: ………………………………………….. 
Serie contor: …………………………………….  
Nivel tensiune: ……….. Tip tarif: ………………………… 

 
Informații utile: …………………… 
 
 

Produse facturate 
 
Energie electrica facturata 
 
Acciza 
 
Contribuție pentru cogenerare 
 
Certificate verzi 
 
Total baza de impozitare TVA 
 
TVA 
 
Taxa radio 
 
Taxa TV 
 
Total de plata factura curenta 
 
Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit) 
 
Total de plata 

Valoare (lei) Perioada de facturare: 

 

 

Tip factura: estimat/regularizare 

Data scadenta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval transmitere index: 

 

Factura fiscala seria ………….. nr. ………………… din data de ……………………………. 

Cod de bare 

1 

2 

3 

4 

<zz.ll.aaaa> este egală cu data emiterii 

+termenul de scadență reglementat, în 

prezent de 15 zile calendaristice. Achitarea 

facturii în termen de 30 de zile 

calendaristice de la data scadenței facturii 

nu implică achitarea de penalități. 

Depășirea acestui termen are drept 

consecință perceperea penalităților de 

întârziere (in cuantum de 0,03% pe zi  

aplicabile începând cu prima zi după data 

scadenței facturii și până la data achitării 

acesteia). În caz de neplată după 45 de zile 

de la data scadenței poate avea loc 

sistarea furnizării energiei electrice 

conform preavizului transmis de furnizor 

clientului final (cu 5 zile calendaristice 

înainte de sistare).  

<zz.ll.aaaa-zz.ll.aaaa>  este perioada de 

consum pentru care se calculează mărimea și 

valoarea conceptelor facturate.    

5 

<zz.ll.aaaa-zz.ll.aaaa> opțiune pentru autocitire 
reprezentând intervalul în care clientul poate să 
transmită indexul autocitit. Transmiterea corectă 
a indexului contorului in intervalul de timp 
transmis de furnizor va ajuta in a plăti exact cât 
consumați, fără a fi nevoie de estimări, care, prin 
natura lor, pot fi imprecise și deci pot duce la plata 
anticipată a unor cantități de energie pe care nu le 
veți fi consumat. 

 



Factura fiscala seria ………….. nr. ………………… din data de ……………………………. 

Cod de bare 

 

Detalii facturare: 

Perioadă de 
facturare  energie 

electrică  

Modalitate 
de 

facturare 

Nr. 
zile 

Index 
vechi 

Index 
nou Dif. 

index 
Const. Corecții 

Cantitate consumata (kWh) 
Consum 
mediu 

(kWh/zi) 
Total 

Din care 

La tarif 
reglementat 

La tarif 
CPC 

            

……………………..            

 

 

Denumire servicii facturate 
Perioadă  

Cantitate 
facturată 

U.M. 
Preț unitar 
fără TVA 
(lei/kWh) 

Valoare fără 
TVA (lei) 

Valoare 
TVA (lei) 

Rezervare/abonament        

(*)……………       

Energie electrică la tarif 
reglementat: 

      

(*)……………       

Energie electrică la tarif CPC:        

(*)……………       

Contribuție pentru cogenerare:       

(*)……………       

Certificate verzi:       

(*)……………       

(**)…………………..       

Acciza factura curenta       

Taxa radio       

Taxa TV       

Penalități       

Total de plata   

Total de plata cu TVA  

 

 

 

Observații: 

(*) se detaliază pe subperioade din cadrul perioadei de facturare.  

 (**) se detaliază suplimentar cu alte elemente care intra in calculul facturii.  
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Informaţii în factura de energie electrică a consumatorului casnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 FACTURA FISCALA Seria (serie fiscală factura) nr. (număr fiscal factură) 

Data emiterii: <zz.ll.aaaa> este data alocării de număr fiscal facturii curente. 

2 

3 

Informaţii despre furnizor: logo-ul societății de furnizare a energiei electrice, denumirea 
societății, adresa poștală, Codul de Înregistrare Fiscală, numărul de ordine la Registrul 
Comerțului, numărul din Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal 
Opțional: denumirea paginii de internet a furnizorului și adresa de e-mail. 
 

Centrul de relații cu clienții: program, număr telefon, număr telefon deranjamante  
 

4 Informaţii despre client şi locul de consum: numele și prenumele clientului, adresa poștală pe care se 
transmite factura pe suport de hârtie, adresa locului de consum, cod client și cod loc de consum  = sunt 
date de identificare ale clientului/ locului de consum în sistemul de facturare al furnizorului, cod punct 
de măsurare, numărul contractului și data contractului încheiat la locul de consum, serie contor, nivel 
de tensiune și tip de tarif. Informațiile privind  banca clientului și numărul contului bancar al clientului 
se afișează numai la clienții care au încheiate convenții de direct debit pentru plata facturii.  

 

5 Produse facturate: conține denumirea conceptelor (mărimilor) facturate 
 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

 

Perioada de facturare: perioade/subperioade de facturare pentru care sunt determinate 

cantitatea și valoarea conceptelor facturate  

Modalitate de facturare: citire, dacă facturarea se bazează pe citirea reală a indexului 

contorului (efectuată de un delegat al furnizorului), estimare, dacă facturarea se bazează pe 

estimarea consumului  sau autocitire dacă facturarea se bazează pe citirea indexului  

contorului efectuată de client. 

Index vechi: indexul care corespunde datei de început a perioadei de facturare 

Index nou: indexul care corespunde datei de sfârșit a perioadei de facturare 

Tarif reglementat: ansamblu de prețuri (denumite componente ale tarifului) pentru energia 

electrică și, după caz, pentru rezervare sau abonament, aplicat pe perioada calendarului de 

eliminare a tarifelor reglementate, respectiv pâna la data de 31 decembrie 2017, de furnizorii 

de ultimă instanță clienților casnici care nu au uzat de eligibilitate; tarifele reglementate sunt 

aprobate de ANRE  şi  publicate  pe pagina sa de internet (http://www.anre.ro/ro/energie-

electrica/legislatie/serviciu-universal-obligatii-serviciu-public/consumatori-captivi) 

Tarif CPC: tarif Componentă Piață Concurențială calculat de furnizor și avizat de ANRE 

reflectând prețul unitar cu care furnizorul achiziționează energia electrică din piața 

concurențială. Tarifele CPC avizate pentru fiecare furnizor se găsesc pe pagina de internet a 

ANRE (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/serviciu-universal-obligatii-

serviciu-public/avize-cpc).  

http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/serviciu-universal-obligatii-serviciu-public/avize-cpc
http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/serviciu-universal-obligatii-serviciu-public/avize-cpc
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Rezervare/abonament: parte componenta a unor tipuri de tarife reglementate, exprimată în lei/zi, 

care se încasează pentru a asigura  in orice moment  disponibilitatea sistemului electroenergetic 

national, indiferent daca se consuma sau nu energie electrica. Aceasta se calculeaza in functie de 

numarul de zile din perioada de facturare si nu depinde de cantitatea de energie electrică pe care o 

consumă clientul final. 

Energie electrică la tarif reglementat: parte din consumul total de energie electrică facturată 

căreia i se aplică tariful reglementat, stabilită pe baza calendarului de renunțare la prețuri 

reglementate. În prezent (sem. I 2015) energia electrică facturată  la tarif reglementat reprezintă 60% 

din consumul total și scade cu 10% la fiecare semestru, conform prevederilor calendarului de 

renunțare la prețuri reglementat (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/preturi-si-tarife-

ee/energia-electrica-2010-2012).  

Energie electrică la tarif CPC: parte din consumul total de energie electrică facturată căreia i se 

aplică tariful CPC. În prezent (sem. I 2015) energia electrică facturată la tarif CPC reprezintă 40% din 

consumul total, procent care creşte cu 10% la fiecare semestru,  conform prevederilor calendarului de 

renunțare la prețuri reglementate (http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/preturi-si-

tarife-ee/energia-electrica-2010-2012).   

Acciză: taxă specială aplicată consumului de energie electrică, destinată bugetului de stat, prevăzută 

de Codul fiscal aprobat cu Legea 571/2003, cu modificãrile si actualizãrile ulterioare, la Titlul VII 

“Accize si alte taxe speciale”. În cazul energiei electrice, plata taxei de către consumatorii acestui 

produs se face prin factura de energie electrică, odată cu plata contravalorii energiei electrice 

consumate, iar virarea accizelor la bugetul de stat se face de către furnizorul de energie electrică. 
Acciza este de 0,50 echivalent Euro/MWh pentru energia electrică utilizatã în scop comercial si de 

1,00 echivalent Euro/MWh pentru energia electrică utilizatã în scop necomercial. Cursul de schimb 

lei/euro se determinã conform art. 218 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Taxă radio: taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, care este facturată de furnizorul de 

energie electrică conform HG 977/2003, HG 1292/2004 și contractului de mandat încheiat cu 
Societatea Română de Radiodifuziune. 

 

Taxă TV: taxa pentru serviciul public de televiziune, care este facturată de furnizorul de energie 

electrică conform HG 978/2003 și contractului de mandat încheiat cu Societatea Română de 
Televiziune. 

Contribuție pentru cogenerare: Cogenerarea este astăzi cea mai eficientă metodă de producere a 

energiei electrice și termice, permițând realizarea unor economii importante de energie primară și 
reducând în același timp impactul asupra mediului înconjurător. Reprezintă producerea combinată, în 
același proces, de energie electrică și energie termică și constituie un element central al tuturor 
strategiilor europene in domeniul energiei. Pentru creșterea eficienței energetice la producere, prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009, a fost introdusă o schemă de sprijin pentru producerea energiei 
electrice în cogenerarea de înaltă eficiență, socializată la nivelul clienților finali și care se regăsește în 
factură sub forma contribuției pentru cogenerare.  

Certificate verzi: Pentru reducerea impactului producerii energiei electrice asupra mediului înconjurător, în acord 
cu strategiile europene în domeniul energiei, prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Statul român sprijină investițiile pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile de 
energie. Sprijinul constă în acordarea de certificate verzi pentru energia electrică livrată și prin asigurarea 
cadrului legal de comercializare a acestora. Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, la art. 8.4 precizează că " În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea 
certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul 
legal, după achiziţionarea de către furnizor a certificatelor verzi corespunzător cotei obligatorii de achiziţie. 
Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) 
estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor verzi achiziţionate 
de furnizorul respectiv pe pieţele centralizate administrate de operatorul pieţei de energie electrică." 
Regularizarea valorii certificatelor verzi aferente anului anterior pe baza realizărilor se face până cel târziu la 
data de 1 septembrie a fiecărui an, în tranşe egale, în funcţie de cota anuală obligatorie de achiziţie stabilită de 
către ANRE, energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor 
pentru anul anterior. 

http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/preturi-si-tarife-ee/energia-electrica-2010-2012
http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/preturi-si-tarife-ee/energia-electrica-2010-2012

