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Ghid explicativ privind elementele componente ale facturii de energie electrică 
 
Pentru o mai bună înțelegere a facturii de energie electrică, vă rugăm să parcurgeți 
materialul de mai jos, iar dacă aveți întrebări suplimentare sau neclarități, vă rugăm să 
ni le adresați la adresa de email office@enexenergy.ro. De asemenea, în cazul în care 
considerați că nu am atins unele aspecte importante pentru dumneavoastră, vă rugăm 
să ne transmiteți acest lucru și vom actualiza în cel mai scurt timp prezentul ghid. 
 
Furnizorul de energie electrică emite, de regulă, lunar, factura de energie electrică 
pentru consumul de energie electrică pe baza înregistrării grupului de măsură, a 
indexului autocitit transmis de clientul final sau pe baza cantității estimate transmise 
de operatorul de distribuție sau stabilit în convenția de consum.  
 
Factura de energie electrică conține câmpuri specifice fiecărei informații, după cum 
urmează: 
 

1. Pe prima pagină, în partea de sus se regăsesc informațiile legate de furnizor 
energie electrică, numărul facturii, data emiterii, data scadenței facturii și datele 
de identificare ale clientului:  
 

 
 

2. Sub aceste informații veți regăsi informații legate de componentele facturate, 
pentru fiecare în parte existând denumirea componentei, unitatea de măsură, 
cantitatea de energie electrică facturată, prețul unitar și valorile acestor 
componente. În acest caz, exemplul se referă la un client cu mai mule locuri de 
consum, unde consumul afișat este consumul totalizat pentru toate locurile de 
consum ale clientului:  
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Componente de la 2 la 16 sunt ceea ce numim ”tarife reglementate”, care sunt 
stabilite prin Ordine ANRE (2-15) sau prin Codul Fiscal (16). Actualizarea 
valorii acestor componente în facturi se face în mod automat, fără a fi nevoie de 
o actualizare a contractului de furnizare, cu excepția cazurilor în care se 
menționează expres necesitatea actualizării contractului prin act adițional în 
această situație.  
 
Componenta ”Pret baza energie electrica fara Tg” este componenta negociabilă 
și este cea ofertată de furnizor anterior încheierii contractului de furnizare sau a 
actului adițional, în cazul ofertei de prelungire a contractului de furnizare. 
 

3. De asemenea, întrucât acest client este beneficiar al schemei de sprijin conform 
OUG 118 și a Legii 259/2021, factura conține și aceste măsuri ale schemei de 
sprijin, acordate în perioada 01.11.2020-31.03.2022: 
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4. În continuare sunt enumerate bazele legale pentru componentele cuprinse în 
factură și valoarea totală a facturii (atât fără TVA, cât și cu TVA inclus): 
 

 
5. Facturile de energie electrică conțin informații utile clienților finali legate de 

schimbarea furnizorului de energie electrică, modul de transmitere a 
eventualelor reclamații și alte informații relevante ale activității de furnizare a 
energiei electrice. 
 

6. În situația în care clientul final optează pentru emiterea unei facturi totalizatoare, 
ca în acest caz, pentru fiecare loc de consum se generează o anexă la factură, în 
care se detaliază consumul pe fiecare loc în parte. Anexa conține informații 
despre locul de consum (POD și adresă), nivelul de tensiune în punctul de 
delimitare, perioada în care s-a înregistrat consumul facturat (De la data:   Până 
la data:  ), denumirea componentelor facturate, prețul la care se facturează fiecare 
componentă și valoarea aferentă: 
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7. La finalul facturilor de energie electrică, se regăsește procesul verbal al 

consumului, care conține datele tehnice, cum ar fi seria contorului, constanta 
acestuia, intervalul de citire, index vechi, index nou, atât pentru energia activă, 
cât și pentru energia reactivă, unde este cazul. 
 

 
 

8.  
 
 

 
 
 


