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

   2. Aici găsești codul de client și numărul contractului tău de furnizare energie electrică, precum și 
numărul contractului tău de prosumator. Codul de client este necesar atunci când îți creezi un 
cont online. 

   3. Acestea sunt datele tale de identificare și de corespondenţă.

   4. Aici apare consumul tău de energie electrică exprimat în kWh și reprezintă cantitatea de 
energie consumată ce nu a fost acoperită de energia produsă și injectată în rețea. Acest consum 
poate fi și de 0 kWh în cazul în care cantitatea injectată în rețea este mai mare decât cantitatea 
consumată.

   5. Această valoare reprezintă totalul facturii și include factura curentă, soldurile în scadență sau 
cu scadenţă depășită, precum și eventuale penalităţi. Valoarea este deja ajustată în baza 
compensării cantitative ce presupune scăderea energiei active consumate din energia produsă 
și injectată în rețea. 

   6. Aici găsești data până la care trebuie achitată factura.

   7. În această zonă vei găsi detalii despre totalul tău de plată. Astfel, poți vedea valoarea facturii 
curente, dacă ai sold precedent (în scadență sau cu scadență depășită) care fie nu a fost achitat, 
fie plata acestuia nu a fost înregistrată încă în sistem sau poți găsi penalități (conform Codului 
fiscal) în cazul în care ai facturi neachitate și care sunt calculate pornind de la valoarea 
restantă. La finalul acestei zone, există cu titlul de informare două valori care au fost incluse 
deja în calculul soldurilor precedente și al facturii curente: 

  ∙ valoarea energiei active compensată din cantitatea injectată în luna respectivă folosită 
pentru acoperirea cantității de energie consumată în aceeași lună;

  ∙ valoarea energiei active compensată din reportare care reprezintă valoarea cantității de 
energie produse în lunile anterioare.

   8. În această secțiune găsești: a. perioada de facturare/regularizare; b. adresa locului de consum la 
care se furnizează energia electrică; c. categoria de consum stabilită conform consumului tău 
anual; d. codul locului de consum; e. codul de autocitire - vei avea nevoie de acest cod când 
transmiți indexul telefonic; f. codul tehnic.

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

 10. Acesta este numărul operatorului tău de distribuție și la care poți anunța dacă observi orice 
defecțiune tehnică sau dacă există o întrerupere în alimentarea cu energie electrică. Numărul 
poate fi apelat la orice oră. 

 11. Datele de identificare ale ENGIE Romania. 

 12. Codul de bare te ajută să plăteşti factura la partenerii ENGIE de plată comerciali şi bancari.

 13. În această pagină găsești informații utile privind relația client-furnizor: plata facturii, reziliere 
contract, transmitere plângeri, schimbare furnizor, realimentare cu energie etc. 

 14.  Aici este indicată perioada de consum pentru care a fost calculată factura, în baza energiei 
active consumate sau injectate în aceste zile. 

15. Indexul poate fi autocitit dacă e transmis de client sau citit dacă e transmis de operatorul de 
distribuție.

16.  Cantitatea reprezintă consumul de energie activă înregistrat în perioada facturată și reprezintă 
diferența dintre indexul nou și indexul vechi.

17.  Cantitatea reprezintă energia activă produsă și injectată în rețea în perioada de referință  de la 
punctul 14.

18.  Aici vei regăsi aceeași cantitate de energie activă ca la punctul 16, diferența dintre indexul nou 
și indexul vechi.



19.  Valoarea aferentă consumului de energie activă înregistrat în perioada facturată, calculată 
în baza prețului unitar de pe aceeași linie și care include TVA. 

20.  La prețul energiei active consumate din rețea se adaugă și următoarele tarife 
reglementate: tariful de introducere energie electrică în reţea (TG), tariful de extracţie 
energie electrică din rețea (TL), tariful pentru serviciul de sistem și tariful de distribuţie 
(diferă în funcție de zona geografică și de tensiune: înaltă, medie și joasă). Tarifele 
reglementate pot fi consultate în pagina engie.ro/tarife. 

21.  Aici vei regăsi cantitatea de energie activă injectată în rețea folosită pentru compensarea 
cantitativă realizată pentru perioada de referință de la punctul 14. 

22.  Valoarea aferentă energiei active injectate în rețea în perioada de referință și care nu 
include TVA conform legislației în vigoare aplicabile prosumatorilor. Această valoarea este 
aceeași valoare indicată la punctul 7.

23.  Certificatul verde este un titlul care atestă producerea de energie electrică din surse 
regenerabile de energie. Sunt cumpărate de către furnizori, aceștia fiind obligați să aibă o 
anumită cotă de energie regenerabilă în coșul de energie electrică livrată consumatorilor. 
Cota estimativă de certificate verzi este stabilită trimestrial de către ANRE.

24.  Contribuția pentru cogenerarea eficientă reprezintă o sumă datorată lunar de fiecare 
consumator de energie electrică, pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie 
în sistem de cogenerare de înaltă eficiență, cu scopul creșterii eficienței energetice și al 
îmbunătățirii securității alimentării cu energie pe piața de energie din România. Valoarea 
contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență este stabilită anual de către ANRE.

25.  Acciza este o taxă percepută de către stat pentru anumite bunuri de consum, printre care 
și energia electrică. Plata taxei de către consumatori se face prin factura de energie 
electrică, odată cu plata contravalorii energiei electrice consumate, iar virarea accizelor la 
bugetul de stat se face de către furnizorul de energie electrică.

26.  Aici vezi care e totalul de plată pentru perioada facturată. Pentru acest total este luată în 
calcul compensarea cantitativă a energiei consumate cu energia produsă și injectată în 
rețea în perioada de referință, la care se adaugă taxele și tarifele aferente energiei active 
consumate. 

27. În această pagină găsești cantitatea de energie consumată, prețul exprimat în lei/MWh în 
funcție de costul mediu de achiziție conform conform OUG 27/2022 (cu modificările și 
completările ulterioare) și prețul contractual exprimat în lei/MWh. Dintre cele două prețuri 
va fi folosit cel care are valoarea cea mai mică, conform legislației în vigoare în perioada 
de referință luată în calcul pentru emiterea facturii. 

28.  Aici este prezentată formula de calcul pentru prețul unitar al certificatelor verzi, preț care 
este afișat în a treia pagină a facturii.

29.  În această anexă sunt prezentate cantitățile de energie activă înjectată în rețea și care au 
rămas în cont pentru următoarele compensări cantitative, inclusiv valorile acestor 
cantități.


