
Mai jos am explicat fiecare rubrică pentru ca tu 
să găsești rapid informațiile de care ai nevoie.
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 1. Aici găsești seria și 
numărul facturii, cât și 
data în care a fost emisă.

 2. Contacte utile ale ENGIE 
Romania.

   3.  Acestea sunt datele tale de 
identificare și 
corespondenţă.

 4. Aici găsești codul de client 
și numărul contractului tău 
de furnizare a energiei de 
la ENGIE.  

 5. Această valoare reprezintă 
suma de plată curentă. 
Valoarea lunară este fixă şi 
este stabilită conform 
contractului ENGIE One.   

 6. Aici este indicată data 
până la care factura 
trebuie achitată. 

 7. Această zonă cuprinde 
situaţia contului tău la data 
emiterii facturii.

 8. Această valoare reprezintă 
totalul de plată şi include: 
suma curentă fixă lunară 
ENGIE One, iar în funcţie 
de caz, restanțe, 
penalităţile calculate, 
sumele provenite din 
regularizare sau sumele 
aferente serviciilor 
tehnice.  

 9. Poţi folosi numărul nostru 
de Call Center oricând ai 
nevoie de informaţii 
despre contract, factură, 
ofertele sau serviciile 
ENGIE.

 10. Valoarea cumulată a 
consumului de energie 
electrică şi gaze naturale, 
înregistrată în luna de 
referinţă.

 11. Valoarea contractată, 
conform pachetului ENGIE 
One. 

 12. Datele de identificare ale 
ENGIE Romania.

 13. Codul de bare te ajută să 
plăteşti factura la 
partenerii ENGIE de plată 
comerciali şi bancari.
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Factura ENGIE One
explicată pas cu pas
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 14. Poți folosi aceste numere 
de telefon și contul online 
ENGIE pentru 
transmiterea indexului 
autocitit, atât pentru 
furnizarea de gaze 
naturale, cât și pentru 
energie electrică, 
utilizând codurile de 
autocitire dedicate.

 15. Folosești aceste numere 
de telefon pentru a 
semnala eventualele 
întreruperi în furnizarea 
de gaze naturale și 
energie electrică.

16.  În partea de jos a acestei 
pagini găsești informații 
utile privind relația 
client-furnizor.

17.  În această secțiune 
regăsești informații 
referitoare la plata 
facturii.


