
Ghid explicativ privind elementele componente ale facturii de energie 
electrica 

 

 

 

 

 

Factura fiscala 
Data emitere: 
Data scadenta: 

 

 

 

 

 

 

 
Serie: AEN Nr.: 

  
 
 
 

Furnizor: A Energy Ind Srl 

Nr. Reg. Com.: J32/2511/1992              

Cumparator :   

Nr. Reg. Com.: 
Cod fiscal:  

Cod fiscal: 

Sediu: 

RO3238458 

Sibiu, str. Alamor, Nr. 12A, bl. 58A, Cod postal: 

550142 

Sediu: 

Cont: 
Banca: 

 

Capital social: 5744173 Lei 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Pagina web: 

Cont: 

Banca: 

. 

0269224003 

office@aenergy.ro 

www.aenergyind.wixsite.com 

RO16BTRLRONCRT0217895901 

Banca Transilvania 

 

Cota TVA: 19.00 % 
 

Perioada: [01.12.2021-31.12.2021] 

Interval citire de regularizare: Alta Perioada 

Tip factura: Estimat 

Punct de Consum:  

Adresa: COD Client:  

Cod POD:  

Numar contract:  

 

 

Nr. 

Crt. 
Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitate 

Pret unitar 

(Lei) 

Valoarea 
(Lei) 

Valoarea TVA 

(Lei) 

1 Pret de baza energie electrica fara Tg MWh 0.536 885.00 474.36 90.13 

2 Tarif extragere din retea MWh 0.536 19.22 10.30 1.96 

3 Tarif serviciu sistem MWh 0.536 10.82 5.80 1.10 

4 Tarif mediu introducere in retea MWh 0.536 1.30 0.70 0.13 

5 Tarif distributie IT MWh 0.536 22.23 11.92 2.26 

6 Tarif distributie MT MWh 0.536 45.24 24.25 4.61 

7 Tarif distributie JT MWh 0.536 111.31 59.66 11.34 

8 Certificate verzi conform Legii 220/2008 actualizata MWh 0.536 64.0659204 34.34 6.52 

9 Tarif cogenerare conform legii 123/2012, art. 75, litera (i) MWh 0.536 25.54 13.69 2.60 

10 Acciza conform Codului Fiscal, articolul 358, aliniatul (2) MWh 0.536 5.23 2.80 0.53 

11 Plafonare pret Decembrie 2021 kWh -536.000 0.4284 -229.62 0.00 

 
Temei legal contributie cogenerare : Ordin ANRE nr.239/16.12.2020; Temei legal 

certificate verzi: Legea 220/2008 actualizata, Ordinul ANRE 187/2018, Ordin ANRE 

237/2020; Temei legal tarife energie electrica : Ordin ANRE nr. 215, 216, 217, 218, 219, 

220, 221, 222/2020; Temei legal accize: Legea nr. 227/07.09.2015 ; Acciza unitara consum 

necomercial :5.23 lei/MWh ; Acciza unitara consum comercial: 2.61 lei/MWh; 

FACTURA CURENTA(Lei) 

Baza de impozitare TVA 

Din care acciza: 

TVA 

 

637.81 

2.80 

121.19 

Tarif transport- Componenta de introducere a energiei electrice in retea : 1.30 lei/MWh; 

Componenta de extragere a energiei electrice din retea: 19.22 lei/MWh; Tarif servicii de 

sistem: 11.96lei/MWh. 
 

Acciza comerciala: 1.09929376 Euro/MWh 

Rata schimb: 4.7576 Lei/1 Euro 

Valoare acciza: 5.23 Lei/MWh 

Termen scadent: 09/02/2022  

Total factura curenta 529.38 

 

Client X 

mailto:office@aenergy.ro
http://www.aenergyind.wixsite.com/


Semnatura furnizorului

 

Delegat: Posta

 

Semnatura de primire 

 

 

 

A Energy Ind Srl 

Numar contract:  

Partener:  

Punct consum:  

Proces verbal de consum 

 

 

Nivel tensiune: JT 

Cod POD:  Adresa:  

Interval citire de regularizare: Alta Perioada 

Decembrie 2021 Legenda: M = Masurat, E = Estimat, AC = Autocitit 

Date generale contor Interval Tip Energie activa Energie reactiva inductiva Energie reactiva capacitiva 

Serie Constanta De la Pana la M E AC Initial Final MWh Initial Final MVArh Initial Final MVArh 

Tip contor: Contor Real - Estimat 

ABCDE 1.00 01/12/2021 31/12/2021 
 

 
 

 
 

 74651.00 75187.00 0.536 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000 

0.536 0.000 0.000 

 Pierderi contori reali 0.000 0.000 0.000 

Cantitate estimata anterior 0.000  

 
Cantitate EA facturata Cantitate ERI facturata Cantitate ERC facturata Cos fi ERI Cos fi ERC 

1.000 1.000 Pretx1 0.536 MWh 0.000 MVArh 0.000 MVArh 

Pretx3  0.000 MVArh 0.000 MVArh 

 

 

 

 

 

 

Furnizor, Consumator, 

 

 

 

 



 

Pret de baza energie electrica 

Energia activă cuprinde costul de achiziție și costurile de furnizare. 

• Costul de achiziție reprezintă prețul energiei electrice achiziționate de către furnizor de pe piața angro de energie, de la producătorii de electricitate sau alți furnizori. 

Acesta este stabilit de către producători și negociat de către furnizor pentru a-ți oferi cel mai competitiv preț. 

• Costurile de furnizare sunt costurile generate din activitatea de furnizare.  
Costurile pentru transport 

Tariful aferent serviciului de transport al energiei electrice este reglementat prin lege și stabilit prin ordin ANRE. Este format din componenta de injecție în rețea și din 

componenta de extragere din rețea, tarife facturate de furnizor și plătite către Transelectrica, operatorul ce gestionează transportul de electricitate.  

Costurile pentru serviciile de sistem 

Tariful pentru serviciile de sistem reflectă costurile Transelectrica cu menținerea nivelului de siguranță în funcționarea sistemului electroenergetic național (SEN). Este un tarif 

reglementat prin lege și stabilit prin ordin ANRE. Este colectat de furnizorul tău și plătit către Transelectrica. 

Costurile de distribuție 

Tariful de distribuție este tariful aferent nivelului de tensiune la care este alimentată casa ta: de joasă tensiune (JT) sau medie tensiune (MT) și de zona de distribuție în care 

locuiești. Acesta reprezintă costul serviciului asigurat de operatorul de distribuţie, care constă în asigurarea transmiterii în condiţii de eficienţă şi siguranţă a energiei electrice 

între două sau mai multe puncte ale reţelei de distribuţie. Totul cu respectarea standardelor de performanță în vigoare. Este tarif reglementat prin lege și stabilit prin 

ordin ANRE. 

Contribuția pentru cogenerare 

Cogenerarea este o taxă reglementată, ce apare ca poziție separată pe factură, iar valoarea ei este stabilită prin ordin ANRE. Contravaloarea ei este facturată de furnizor către 

toți clienții de electricitate și este virată către Transelectrica, în calitate de administrator al schemei de sprijin de tip bonus. Taxa susține promovarea cogenerării de înaltă 

eficiență, pe baza cererii de energie termică utilă, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2007. 

Certificate verzi 

Facturarea certificatelor verzi, către toți clienții de electricitate, este stabilită de legea 220/2007 pentru promovarea energiei electrice din surse regenerabile. Certificatul verde 

este titlul ce atestă producerea de energie electrică din aceste surse verzi. Furnizorii de electricitate au obligația achiziționării unui anumit număr de certificate verzi și de a 

factura către tine, clientul final, contravaloarea acestora. 

Acciză 

Acciza cu scop comercial și necomercial este o taxă impusă de stat, percepută pentru anumite bunuri de consum. Pentru electricitate, plata taxei se face prin factura de 

consum, valoarea ei fiind percepută de furnizor și virată ulterior la bugetul de stat. 



In factura se regasesc urmatoarele: 

1. Informații despre furnizorul A Energy Ind Srl 

2. Datele consumatorului, ca titular de contract, adresa de corespondență și cea a locului de consum 

3. Numărul facturii, data emiterii și a scadenței - termenul până la care e necesar să o achiți, tipul facturii după metoda de determinare a consumului și perioada facturată 
 

• Poziția „total factura curenta” reprezintă echivalentul în lei al: consumului citit/autocitit/estimat în kWh X prețul contractual în lei/kWh, compus din: preț energie 

electrică activă + tarif reglementat transport, denumit TL + tarif reglementat serviciu sistem + tarif reglementat distribuție (JT/MT/ÎT)+ contribuție pentru cogenerare+ 

certificate verzi+ acciza necomercială+TVA (19%) 

• după caz, în tabel mai poți regăsi: 

o plafonare energie electrică și/sau compensare energie electrică, valori ce se scad din totalul facturii conform schemei de sprijin elaborată de statul român 

pentru consum din perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, prin OUG 118/2021 și OUG 3/2022. 

  

o Exceptare de la plata tarifelor reglementate, valori ce se scad din totalul facturii conform schemei de sprijin elaborată de statul român pentru consum din 

perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, prin OUG 118/2021 și OUG 3/2022. 
 

 


