
FACTURA DE 
ENERGIE ELECTRICĂ

 pe înțelesul tău



Prima pagină din factura ta

Seria și Numărul facturii
Data (cea la care este emisă factura)
Tipul de factură (regularizare sau
estimare)

În partea de sus a facturii vei
găsi informații cu privire la:

Mai jos pe factură se regăsesc
datele de identificare
Electrica Furnizare 

Numele companiei
Adresa companiei
CIF și numărul de înregistrare

Găsești datele tale de contact:
Adresa de expediție (locul în care
îți trimitem factura) 
Adresa locului de consum (locul
pentru care îți furnizăm energie) 

NLC (număr loc consum)
Cod client
Număr contract 
Simbol variabil

Iar în partea de jos găsești
modalități prin care putem
comunica, alături de intervalul
pentru trimiterea indexului

Contactează-ne telefonic
Trimite-ne un email 

Trimite indexul tău în intervalul de timp
menționat în acest loc pentru a evita să ai
facturi mari de regularizare.

Numărul locului de consum și codul tău de client sunt
date importante. În baza lor poți solicita rapid
informații în relație cu contractul tău de energie
electrică.

Aici le găseși ușor atunci când vrei să plătești factura prin
diferite modalități de plată, altele decât MyElectrica. 



valoarea facturată de energie
electrică  (costul pe kwh înmulțit cu
cantitatea măsurată de kwh) 
TVA-ul-ul și baza de impozitare TVA
soldul creditor se referă la sume
plătite în avans. În cazul în care există
SOLD CREDITOR, factura curentă se va
diminua cu acest sold.
totalul de plată reprezintă suma 
 care trebuie achitată. Totalul de plată
se compune din valoarea facturii
curente și valoarea eventualelor
facturi emise anterior, neachitate la
data emiterii facturii curente. 
reduceri OUG 118/2021 - reprezintă
valoarea compensației de care
beneficiezi, în cazul în care întrunești
condițiile de eligibilitate. Această linie
este valabilă doar pentru măsurile
aflate în vigoare în intervalul
01.11.2021 - 31.03.2022
cantitate de energie electrică de
facturat 

În tabelul "Produse" găsești informațiile
pe scurt referitor la componentele
principale de plată ale produsului pe care
îl deții de la Electrica Furnizare:

Componentele de plată ale
produsului deținut

În partea de jos a primei
pagini din factură ai 
informații despre:

Tarife și modificările acestora
Modalități de plată, inclusiv prin
scanarea codului de bară afișat
Modalități de comunicare index

Prima pagină din factura ta

Perioada de facturare (intervalul de
consum pentru care a fost emisă
factura)
Scadența facturii (data până la care
aceasta trebuie achitată)
Intervalul de emitere pentru
următoarea factură de energie
Tot ce trebuie să știi în caz de
neachitare a facturii
Informații necesare pentru achitarea
facturii folosind ATM-urile indicate

Tot pe factură găsești și



A doua pagină din factura ta

Pe următoarea pagină, chiar
în primele rânduri, regăsești:

Energie activă facturată, energie
activă facturată în facturi de estimat
(daca este o factură de regularizare)
Contribuția de cogenerare (taxa care
se plătește pentru susținerea
centralelor electrotermice și dezvoltarea
acestora conform A.N.R.E.)
Certificatele verzi (prin acestea se
atestă producere de energie electrică
din surse regenerabile)
Accize consum necomercial (acciza
pentru energia electrică consumată)
Difernța  până la plafon - aplicarea
măsurii de plafonare conform OUG
118/2021
Compensarea - vine în sprijinul
clienților casnici de energie și vizează
plata de la bugetul de stat a unei cote
părți din valoarea consumului de
energie electrică și gaze naturale
Energie activă facturată în perioada
similară a anului precedent
Total de plată factură curentă -  în
această zonă vei găsi detalii despre
totalul tău de plată

datele tale privind locul de consum
nivelul de tensiune în punctul de
delimitare
tipul de tarif ales prin contract
perioada în care se poate comunica
indexul autocitit
seria și tipul de contor
index vechi și index nou 
perioada de facturare
cantitate de energie electrică de
facturat 
consum mediu zilnic (kWh)

Alte informații menționate pe
factură:



Bine de știut!

Tipuri de facturi

ESTIMARE înseamnă că furnizorul de energie electrică estimează consumul pe baza unei
convenții de consum încheiate în baza contractului tău de furnizare a energiei electrice sau a
unei cantități înregistrate într-o perioadă similară a anului anterior sau rezultată în urma
celor mai recente citiri efectuate de operatorul de distribuție. 

FACTURA DE ESTIMARE

REGULARIZARE  înseamnă că factura este calculată, în conformitate cu consumul real de
energie electrică al locuinței tale, după citirea contorului de către operatorul de distribuție. 

De exemplu, dacă în perioada cuprinsă între cele două citiri consecutive s-a facturat prin
estimare/autocitire un consum de 500 kWh, iar consumul măsurat este de 800 kWh, la
regularizare se facturează diferența de consum de 300 kWh.

FACTURA DE REGULARIZARE

În factura de regularizare din consumul real (măsurat de contor) se scade consumul estimat în
perioada dintre cele doua citiri consecutive ale operatorului de distribuție. 

REGULARIZARE 800 kWh – ESTIMĂRI 500 kWh = 300 kWh rămași de achitat

1 leu KWh pentru consumul aferent perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 
0,80 lei KWh  pentru consumul aferent perioadei 1 februarie 2022 – 31 martie 2022

PLAFONAREA 
Această măsură de sprijin presupune că prețul final la energia electrică facturată nu poate
depăși următoarele valori: 

Plafonarea se aplică automat tuturor clienților. În cazul în care prețul din contractul tău de
energie electrică este mai mic decât valorile plafonate, atunci facturile se vor calcula la acel preț,
iar plafonarea nu se va mai aplica în acest caz.

COMPENSAREA 
Aceasta este o măsură de sprijin ce presupune o valorare în bani regăsită pe facturile de
energie electrică emise pentru intervalul 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 și care se scade din
totalul de plată al facturii curente. 
Această valoare se calculează înmulțind consumul lunar regăsit pe factura emisă pentru
intervalul menționat cu o valoare cuprinsă între 0 și 0.291 lei/KWh (unde 0.291 lei/KWh
reprezintă prețul maxim al compensației conform legislației în vigoare).

Este important de știut că pentru a beneficia de aceste măsuri, nu trebuie să trimiți cereri sau
documente doveditoare. 
Detalii complete despre toate măsurile de sprijin acordate clienților casnici și non casnici de
energie electrică și gaze naturale, precum și condițiile de acordare aa cestora se găsesc pe 
 electricafurnizare.ro.

My Electrica și factura online
MyElectrica, atât portalul online cât și aplicația, îţi oferă acces la facturile emise şi plăţile
efectuate, posibilitatea plăţii online a facturilor, activarea opţiunii de a primi facturile în format
electronic şi preavizul pe e-mail, transmiterea indexului autocitit şi a solicitărilor.

Contul se face gratuit și în doar câțiva pași > www.myelectrica.ro

Facilități acordate pentru plata facturilor la energie electrică


