
GHID EXPLICATIV

FACTURĂ ENERGIE ELECTRICĂ
PIAȚĂ CONCURENȚIALĂ



1. FURNIZOR
Aici găsești informații despre noi: adresa sediului, datele de înregistrare
la Registrul Comerțului, numărul de operator de date 
cu caracter personal, tipul de piață: concurențială sau reglementată.

2. NUME CLIENT

3. DETALII NECESARE PLĂȚII

Rubrica destinată datelor titularului de 
contract: nume și prenume, adresa de corespondență.

4. DATE FACTURĂ

Aici găsești informații despre factura și conținutul ei: seria și numărul
facturii, data emiterii, data scadentă, tipul facturii.

5. DATE CLIENT (COD CLIENT)
Aici găsești informații despre cod client și adresa de domiciliu.

8. SINTEZĂ FACTURĂ

Aici găsești rezumatul facturii : energia electrică facturată, acciza,
TVA, sumele din regularizari, Total Scheme de sprijin*, Total 
de plata al facturii curente, Total de plata facturi restante și un Sold 
Total la data emiterii facturii tale.

*Rubrica Total Scheme de Sprijin include valoarea compensatiei de care beneficiezi, in 

conditiile in care te incadrezi, conform legii in vigoare ( Conform OUG 
118/2022 aprobată și modificată prin Legea 259/2021 și OUG 3/2022, Legea 226/2021)

6. MULȚUMIM/ AVEȚI FACTURI RESTANTE

Aici îți mulțumim dacă toate facturile sunt plătite 
și te atenționam în cazul în care există facturi restante.

7. CONTACTE UTILE

Avem pregătită o listă cu toate modalitățile prin care ne 
poți contacta, 
dar și numărul de telefon unde poți sesiza deranjamentele.

9. DETALII FISCALE

Aici ai toate detaliile despre componentele facturii și Totalul de plata al
facturii curente: 
*Componente reglementate sunt cele impuse de reglementări și 

legislatia în vigoare: – TVA, acciza, certificate verzi , tarife de 
transport și distribuție sau alte taxe

*Componentele negociate reprezintă costul negociat al energiei active, 
conform ofertei alese de tine (include costul abonamentulului zilnic)

* Servicii cu valoare adăugată (dacă există) – alte servicii și produse
achiziționate – Enel Asistență, Becuri LED Philips etc.

10. MESAJE
Secțiunea include 
informații despre pașii de urmat pentru alocarea corectă a plății
facturii, cât și detalii despre numărul la 
care îți poți transmite indexului contorului.

11. CODURI DE BARE

Aici regăsesti coduri de bare pentru plata rapidă a facturii prin 
scanare : codul de bare pentru achitarea facturii curente și codul de
bare pentru plata soldului la zi, dacă sunt facturi neachitate.

În această secțiune ai toate informațiile necesare plății facturii: ID
factură, Codul de plată. De asemenea, găsești informații 
privind perioada de facturare cât și Totalul de plată al facturii curente.
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12. TOTAL FACTURARE LOCURI DE CONSUM

Aici găsești un sumar al elementelor facturate 
(incluzând Plafonarea sau alte măsuri de spriijn*), 
cantitatea și valoarea acestora. Dacă pe o factură 
apar mai multe locuri de consum, în acest tabel 
regăsești suma valorilor pentru toate acestea.

14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

13. EXPLICAȚII SUPLIMENTARE

Găsești informații despre cadrul legislativ: elementele
facturate, valoarea accizei,
valoarea certificatelor verzi, temeiul
legal în baza căruia se emite factura.

15. EXPLICAȚII SITUAȚIE SOLD

Aici găsești explicația câtorva termeni utilizați în
cadrul facturii: sume din regularizari, total de
plata factură curentă, facturi restante și sold
client.

Rubrica include orice altă informație suplimentară
și/sau alte informații
importante de comunicat.

*Rubricile Plafonare sau alte
rubrici includ valoarea compensației de care beneficiezi, 
în condițiile în care te încadrezi, 
conform legii în vigoare ( Conform OUG 27/2022, OUG 
118/2022 aprobată și modificată prin Legea 259/2021 și OUG 
3/2022, Legea 226/2021)
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16. INFORMAȚII LOC CONSUM

Secțiunea include: adresa locului de consum,
numărul contractului de furnizare, oferta de furnizare
aleasă, nivelul de tensiune, puterea avizată,
perioada de facturare, consumul mediu lunar pe 
2021 și codul POD.

18. CONȚINUT FACTURĂ

Aici găsești
conținutul detaliat al facturii tale:
informații despre energia
consumată, modul de stabilire al
indexului, prețul la care a fost facturat, alte tarife
reglementate, serviciile cu valoare
adăugată, alte scheme de sprijin* și un total 

al locului/locurilor de consum.

17. TRANSMITERE INDEX

Rubrica include detalii despre transmiterea
indexului: numărul de telefon la 
care poți transmite indexul, intervalul alocat și 
codul
EnelTel.
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*Rubricile Plafonare sau alte
rubrici includ valoarea compensației de 
care beneficiezi, în condițiile în care te încadrezi, 
conform legii în vigoare ( Conform OUG 27/2022, OUG 
118/2022 aprobată și modificată prin Legea 259/2021
și OUG 3/2022, Legea 226/2021)
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1. FURNIZOR

Aici găsești datele despre noi: adresa sediului, datele de 
înregistrare la Registrul Comerțului, numărul de operator de 
date cu caracter personal.

2. NUME CLIENT
Rubrica destinată datelor titularului de 
contract: nume și prenume, adresa de corespondență.3. CENTRU INFORMAȚII CLIENȚI

Aici regăsești o listă cu toate modalitățile prin care ne poți 
contacta și numărul de telefon unde poți sesiza 
deranjamentele.

5. INFORMAȚII NECESARE PLĂȚIi

În această secțiune ai toate informațiile necesare plății
facturii: ID factură, Codul de plată.

4. DATE CLIENT (COD CLIENT)

Aici găsești informații despre cod client și adresa de domiciliu.

6. DETALII FISCALE ȘI REZUMATUL FACTURII

Aici găsești perioada de facturare, tipul facturii si data 
scadentă, toate detaliile fiscale, adică rezumatul facturii tale:
energia electrică facturată, acciza, 
TVA, sumele din regularizari, Total Scheme de sprijin*, Total 
de plată al facturii curente. 
Total de plata facturi restante și un Sold Total la 
data emiterii facturii tale.

7. MESAJ IMPORTANT

Aici găsești informații despre perceperea penalităților în caz 
de neplata a facturii și informații privind deconectarea locului 
de consum în caz de neplata.

9. CODURI DE BARE

Aici regăsești coduri de bare 
pentru plata rapidă a facturii prin scanare: codul de bare 
pentru achitarea facturii curente și codul de bare 
pentru plata soldului la zi, dacă sunt facturi neachitate.

8. ALTE INFORMAȚII

Aici găsești alte informații suplimentare importante pentru 
tine.

*Rubrica Total Scheme de Sprijin include valoarea compensatiei de 
care beneficiezi, in conditiile in care te incadrezi, 
conform legii in vigoare ( Conform OUG 
118/2022 aprobată și modificată prin Legea 259/2021 și OUG 
3/2022, Legea 226/2021)
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Consum mediu lunar 2021 de 
maxim 300 kWh 10. INFORMAȚII LOC DE CONSUM

Aici regăsești informații despre locul de consum :
adresa acestuia, numărul contractului de

furnizare, codul loculuide consum,
perioada de facturare, codul EnelTel, nivelul de 
tensiune, dar si consumul mediu lunar pe 2021.

11. INFORMAȚII PRIVIND CONSUMUL

Aici găsești informații despre energia 
consumată, modul de 
stabilire a indexului și perioada de facturare.

13. EXPLICAȚII SUPLIMENTARE – CADRU 
LEGISLATIV

Aici găsești informații despre dobânzi
penalizatoare si cadru legislativ plafonare si 
compensare.

12. CONȚINUT FACTURĂ

Aici găsești informații despre conținutul
facturii: ce cantitate
de energie ai consumat , prețul la care 
a fost facturată, valoarea plafonarii *, servicii 
cu valoare adăugată și alte tarife reglementate.

*Rubrica Total Scheme de Sprijin include valoarea compensatiei de 

care beneficiezi, in conditiile in care te incadrezi, 
conform legii in vigoare ( Conform OUG 27/2022, OUG 
118/2022 aprobată și modificată prin Legea 259/2021 și OUG 
3/2022, Legea 226/2021)
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300 kWh
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DETALIEM PENTRU TINE

INFORMAȚII UTILE PENTRU SERVICIILE ENEL

➢ Pentru activarea serviciului My Enel ai nevoie de codul de client și codul de plata.

Transmiterea indexului, vizualizarea ultimelor 12 facturi, plataonline reprezintă doar câteva din

beneficiile utilizării aplicației My Enel. ( https://my.enel.ro ).

➢ Poți să plătești orice factură prin “Plata fără autentificare”.

Ai nevoie de codul de plata,ID factură și o adresa de email (https://plata.enel.ro/).

➢ Codul de plata și CNP/CUI să ajută să obții rapid orice copie a facturii (https://factură.enel.ro/).

➢ Numărul locului de consum și codul de client au rol de identificare atunci când discuți cu un 

reprezentant Enel. Asigură-te că le ai la îndemână!

Consumul mediu lunar 2021 reprezintă media 

consumului unei singure locaţii (POD), pe durata anului

2021. Se exprimă in kWh.

Interval citire Index este intervalul de timp între două

citiri consecutive ale indexului echipamentului de 

măsurare.

Perioada de regularizare este perioada pentru care 

a fost transmis un indexul citit de către operatorul de 

distribuție.

Codul de client este un cod unic. Vei avea nevoie de el

alături de codul de plata, pentru a-ți crea cont My Enel.

Codul locului de consum codul unic este atribuit de 

operator fiecărui loc de consum din zona proprie de 

licenţă de operare, și asigură identificarea acestuia. Dacă

ai mai multe locuri de consum aceasta reprezintă

modalitatea prin care le poți distinge pe factură.

Perioada de facturare include intervalul de timp pentru

care se emite factura reprezentând contravaloarea

consumului, pentru fiecare loc de consum în parte.

Valoarea facturată reprezintă costul per kWh înmulțit

cu cantitatea măsurată în kWh).

TERMENII DE PE FACTURA TA

ESTIMARE înseamnă că furnizorul de servicii estimează consumul pe baza unei convenții de

consum sau a unei cantități înregistrate într-o perioadă similară a anului anterior sau citirii de 

către distribuitor.

REGULARIZARE înseamnă că factura este calculată în acord cu consumul real înregistrat în

sistemele informatice, după înregistrarea valorii indexului (transmis de tine sau citit de către

distribuitor).

COGENERARE reprezintă taxa plătită pentru susținerea centralelor electrotermice și

dezvoltarea acestora conform ANRE.

CERTIFICATE VERZI atestă producerea de energie din surse regenerabile.

ACCIZE reprezintă valoarea accizei pentru produsul consumat (estimat sau reglementat).

https://my.enel.ro/
https://plata.enel.ro/
https://factură.enel.ro/


TRANSMITEREA INDEXULUI

Îți punem la dispoziție multiple modalități 

de înregistrarea a valorii Indexului. 

Alege varianta potrivită pentru tine:

1) Contul MyEnel – secțiunea Index

2) Autocitirea se poate transmite în 

continuare GRATUIT, la următoarele 

numere de telefon:

- 0800 07 08 09, pentru clienții care 

au încheiat contractele de furnizare a 

energiei electrice pe piața de serviciu 

universal (clienții în regim de serviciu 

universal, clienții inactivi și clienții 

preluați în regim de ultima instanța).

- 0800 07 07 01, pentru clienții care 

au încheiat pe piață concurențială 

contractele negociate de furnizare a 

energiei electrice.

3) Prin apel Call Center 021.9977 

(număr cu tarif normal, program L-V 

8.00-20.00 și S: 8.00-13.00)

4) Prin modalitatea de înregistrare a 

indexului, oferită de distribuitorul tău.

FACILITĂȚI ACORDATE PENTRU PLATA FACTURILOR TALE

Plafonarea este o schemă de sprijin, cu caracter temporar. Pentru energia

electrică se aplică în funcţie de valoarea consumului mediu lunar din anul

2021 si conform măsurilor de sprijin aferente OUG 27/2022.

În funcție de consumul mediu lunar realizat la  locul de consum  in anul 2021, 

pentru clienții casnici sunt prevăzute următoarele preţuri finale conform

tranşelor de consum :

Pentru clienții casnici care au avut un consum mediu lunar de energie

electrică pe anul 2021 de peste 300 kWh, se va aplica un preț final ce va fi

calculat lunar ca sumă a elementelor componente stabilite conform art. 5 din

O.U.G nr. 27/2022*.

*Prețul final facturat, stabilit conform art. 5 din O.U.G nr. 27/2022, este compus din următoarele componente:

• Componenta de achiziție conform condițiilor prevăzute la art. 6 O.U.G nr. 27/2022

• Componenta de furnizare conform condițiilor prevăzute la art. 4 O.U.G nr. 27/2022

• Componentele reprezentate de tarifele reglementate conform reglementărilor ANRE pentru serviciile

prestate de către operatorii rețelelor de distribuție și transport a energiei electrice

• Componente reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea

cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi

aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile

Perioada de aplicare 01 aprilie 2022 – 31 martie 2023

Componenta Energie electrică

Consum mediu lunar 2021 ≤ 100 kWh (inclusiv)
100 kWh - 300 kWh 

(inclusiv)

Preţul final facturat maxim 0,68 lei/kWh maxim 0,80 lei/kWh

https://my.enel.ro/#!Login
https://www.enel.ro/content/dam/enel-ro/2022/documente/Distribuitori_energie_electrica.pdf

