Ghid de instrucțiuni pentru înțelegerea facturii
1. Factura fiscală
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1.1.
Date de identificare furnizor:
În colțul din stânga sus veți regasi datele de identificare ale furnizorului dvs. de energie
electrică, la fel ca în imaginea de mai jos:

1.2.

Date de identificare client:

În imaginea de mai jos se regăsesc informații despre datele de identificare ale
clientului:
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1.3.

Informații necesare plății:

Informațiile necesare efectuării plății se regăsesc în partea de jos a facturii, așa cum sunt
evidențiate mai jos:

1.4.

Date de identificare factură:

Datele de identificare ale facturii dvs. se regăsesc în partea dreaptă sus a facturii fiscale:

1.5.

Informații componente facturate:

În partea centrală a facturii fiscale se regăsesc informații despre componentele facturate,
precum și temeiurile legale în baza cărora sunt aplicate:




Componenta de energie electrică (rândul 1)
Tarife reglementate (rândurile 2-5)
Acciză (rând 6)
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Alte taxe reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul
Energiei (rândul 7)
 Compensare conform OUG 118/2021 (rândul 8)
Tabelul conține descrierea componentei facturate, precum și cantitatea de energie electrică
consumată, prețul unitar, valoarea totală, valoarea TVA.

1.6.

Date de contact:

Sub datele de identificare ale furnizorului dvs. de energie electrică se regăsesc datele de
contact unde puteți lua legătura cu SC Transformer Energy Supply SRL.
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1.7.

Informații utile pentru client:

La această rubrică veți regăsi informații utile despre:
 Numerele de telefon pe care le puteți apela în cazul unor întreruperi în alimentarea
cu energie electrică
 Link-ul către comparatorul de prețuri, postat pe site-ul web al Autorității Naționale
de Reglementare în domeniul Energiei
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2. Proces verbal cu date de consum
Procesul verbal cu date de consum însoțește lunar factura fiscală, fiind întocmit de
Distribuitorul zonal.
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2.1.
Informații despre locul de consum și client:
În partea din stânga sus se regăsesc toate informațiile necesare pentru identificarea
locului dvs. de consum:
 Nume consumator
 Nume loc de consum
 Adresa locului de consum
 Seria de contor
 Nivel de tensiune

2.2. Informații despre perioada de consum:
În partea centrală a procesului verbal se regăsesc perioada de consum facturată:
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Informații despre cantitatea de energie electrică consumată:

2.3.

Aceste informații se regăsesc în partea de jos a procesului verbal:

3. Alti termeni utilizați:










Componenta de energie electrică – tariful perceput de furnizorul de energie
electrică ce cuprinde costul cu achiziția de energie electrică, costul cu
echilibrarea sistemului și alte costuri ale furnizorului legate de activitatea de
furnizare;
Tarife reglementate (Liniile 2-5 de la capitolul 1.5) – tarifele stabilite de către
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru a acoperi
cheltuielile Transportatorului Național si ale Distribuitorilor. Sunt percepute de
furnizor si transferate distribuitorului si transportatorului;
Acciză - impozit indirect asupra consumului de energie electrică;
Alte taxe reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în
domeniul Energiei – contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență,
certificate verzi;
Compensare conform OUG 118/2021 – măsură de sprijinire pentru plata
facturilor aferente consumului dvs. de energie electrică și gaze naturale,
instituită prin OUG 118/2021 cu toate modificările ulterioare;
Cod de instalație – înșiruire de numere prin care este identificată intalația dvs.
de racordare la rețeaua de energie electrică;
POD – point of delivery – cod unic pentru fiecare punct de măsurare a
consumului dvs. de energie electrică.
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Serie de contor – numar unic existent pe fiecare contor, atribuit de catre
producator, prin care acesta poate sa fie identificat ;
Loc de consum – incinta sau zona în care se consumă, printr-o singură instalaţie
de utilizare, energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalaţii de
racordare. Un client final poate avea mai multe locuri de consum, după caz, în
incinte sau zone diferite sau în aceeaşi incintă sau zonă;
Tarif de distributie - cost platit lunar de care clientul final pentru serviciul
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, cu respectarea standardelor de performanţă în
vigoare, pentru energia electrica consumata. Este perceput de Furnizor si
transferat catre Distribuitor. Valoarea sa este stabilita de catre ANRE ;
Tarif de sistem - cost platit lunar de catre clientul final pentru orice serviciu
necesar pentru exploatarea sistemelor de transport sau de distribuţie. Este
perceput de Furnizor si transferat catre Transportator. Valoarea sa este stabilita
de catre ANRE;
Tarif de transport de introducere in retea (Tg) – cost platit lunar de catre
clientul final pentru introducerea in reteaua transportatorului de catre
producator a energiei consumate de el. Este perceput de Furnizor si transferat
catre Transportator. Valoarea sa este stabilita de catre ANRE;
Tarif de transport de extragere din retea (Tl) – cost platit lunar de catre
clientul final pentru extragerea din reteaua transportatorului, a energiei
consumate de el. Este perceput de Furnizor si transferat catre Transportator.
Valoarea sa este stabilita de catre ANRE (IT-Transelectrica);
Contributie de cogenerare pentru inalta eficienta – cost platit lunar de catre
clientul final pentru promovarea si dezvoltarea producerii de energie electrica in
sistem de cogenerare de inalta eficienta, in scopul cresterii eficientei energetice
si al imbunatatirii securitatii alimentarii cu energie, pe piata de energie din
Romania, precum si de reducere a cantitatilor de gaze cu efect de sera la nivel
national. Valoarea ei este stabilita de catre ANRE pe baza costurilor si
veniturilor realizate si a estimarilor, fiind stabilita pentru 12 luni. Este perceput
de Furnizor si transferat catre Transportator;
Certificat Verde – este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a
unei cantități de energie electrică, fiind tranzacționat între producătorii și
furnizorii de energie electrică. Costul cu certificatul verde este platit lunar de
catre clientul final pentru sprijinirea investitorilor in energie verde
(regenerabila). Cotele anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi de către
furnizori sunt stabilite prin Ordin ANRE. Costul certificatelor verzi de pe
factura reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție
de certificate verzi estimată de ANRE (CV/MWh), cantitatea de energie
electrică facturată (MWh) și prețul certificatelor verzi, calculat ca prețul mediu
ponderat al tranzacțiilor încheiate pe piața centralizată anonimă spot de CV din
luna anterioară, publicat de Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze
Naturale pe site-ul propriu, aplicabil în intervalul de facturare (lei/CV). Este
perceput de Furnizor si transferat catre Producatorii de energie regenerabila.
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