
Modul de determinare a consumului de energie electrica aferent unei 
perioade de facturare 

 

Înregistrarea consumului real de energie se face pe baza citirii contorului efectuată de reprezentanţii 

Operatorului de Distribuţie aferenţi judeţului în care se află locuinţa ta, sau prin comunicarea indexului 

autocitit telefonic la nrumarul: 0371/447155 

Transmiterea indexului autocitit nu implică eliminarea totală a citirii contorului de către Operator. 

Conform reglementarilor legale, cel puțin o dată la trei luni, este necesar să asigurați accesul la aparatul 

de măsură (contor), personalului împuternicit al Operatorului de Distribuţie pentru o înregistrare și o 

verificare corectă a consumului. 

Conform reglementărilor legale, Operatorul de distribuţie va opera citirea contoarelor la fiecare 6 luni 

pentru clienţii din mediul rural şi la fiecare 3 luni pentru clienţii din mediul urban. 

Acciza este o taxa percepută de stat pentru anumite bunuri de consum, printre care şi electricitatea. 

Valoarea în lei a accizelor se determina conform Codului Fiscal prin transformarea sumelor exprimate în 

echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din 

anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Certificatul verde reprezintă un titlu care atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile 

de energie (energie hidro, eoliană, solară, geotermală şi gazele combustibile asociate, biomasă, biogaz, 

gaz de fermentare a deşeurilor, şi a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate). 

Statul român sprijină investitorii în energie verde (regenerabilă) prin intermediul certificatelor verzi şi 

prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora, prin care se urmăreşte, printre alte obiective, 

reducerea importurilor de resurse primare de energie, stimularea dezvoltării durabile locale şi regionale 

şi crearea de noi locuri de muncă, reducerea poluării mediului prin diminuarea producerii de emisii 

poluante şi gaze cu efect de seră. 

Sistemul de promovare prin certificate verzi se aplică producătorilor care deţin capacităţi de producere 

din surse regenerabile şi care sunt acreditaţi de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul 

Energiei. Producătorii acreditaţi beneficiază de un număr de certificate verzi, emise lunar de operatorul 

de transport şi sistem, proporţional cu cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile. 

Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze un număr de certificate verzi echivalent cu 

produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul respectiv şi 

cantitatea de energie electrică furnizată consumatorilor finali. 

Conform prevederilor legale (Legea 220/2008 actualizată), în factură de energie electrică transmisă 

consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru 

energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei 

anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi estimată de Autoritatea Națională de Reglementare în 

domeniul Energiei (CV/MWh), cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor 
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verzi, calculat că preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţă centralizată a certificatelor verzi 

(administrată de Societatea Comercială „Operatorul Pieţei de Energie Electrică – Opcom” – S.A.) în luna 

anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă. 

Până cel târziu la dată de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică vor regulariză, în 

tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de 

către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, energia electrică furnizată şi preţul 

mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior. 

La valoarea facturată a certificatelor verzi se aplică taxa pe valoare adăugată (TVA). Plata certificatelor 

verzi de către consumator se face la aceleaşi termene şi în aceleaşi condiţii în caz de întârziere 

(penalităţi, preavizare, deconectare, reziliere contract) cu cele prevăzute în contract pentru plata 

consumului de energie electrică. 

 

Consumatorul de energie electrica are doua optiuni – fie transmite lunar indexul contorului, fie plateste 

energia la un consum estimat. 

Consum estimat -  reprezinta costul pe care furnizorul de energie il estimeaza bazandu-se pe lunile 

precedente ale consumului tau, in lipsa transmiterii indexului autocitit de catre tine. Furnizorul va 

factura consumul estimat raportat la suprafata si tipul de locuinta.  

Consum real - inseamna exact costul pe care il arata indexul contorului si exact cat consuma locuinta ta. 

Prin transmiterea lunara a indexului autocitit de pe contor, eviti facturile de estimare si regularizare cu 

valori mari si te asiguri ca acestea reflecta consumul real.   

In mod normal, cand schimbi furnizorul, acesta primeste indexul contorului dvs de la operatorul de 

distributie al zonei in care va aflati si, din momentul in care il primeste va factureaza el consumul, in 

baza contractului nou incheiat cu el. 

Factura de regularizare reprezinta diferenta dintre consumul real inregistrat in perioada de regularizare 

mentionata pe factura si consumul estimat si facturat in doua luni. Astfel, pe factura vei gasi atat indexul 

citit inregistrat la inceputul acestei perioade, cat si cel citit la sfarsitul perioadei. Din acest consum real 

este scazut consumul estimat facturat, valoarea facturii de regularizare reprezentand diferenta dintre 

cele doua, care poate fi negativa sau pozitiva, in functie de cele doua consumuri. 

Dacă factură nu a fost achitată în termenul scadent, se calculează penalităţi începând cu prima zi de 

după dată scadenţei, până la dată achitării integrale. 

Valoarea procentului de penalităţi este 0,1% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere după 

termenul scadent. 

De asemenea, Furnizorul poate emite preavizul de deconectare, cu minim 21 zile înainte de 

data deconectării efective. 

  



Reconectarea la reţea poate fi efectuată în cel târziu 2 zile după achitarea integrală a sumei restante 

precum şi a cheltuielilor ocazionate de efectuarea serviciului de deconectare / reconectare perceput de 

Operatorul de Distribuţie. 

De asemenea, Furnizorul poate să solicite depunerea unei garanţii în condiţiile în care Clientul întârzie 

plata facturii . 

Scadenta facturii 

Facturile emise de Furnizor în baza Contractului vor fi achitate de Client până in ultima zi lucratoare a 

lunii urmatoare lunii de consum, data emiterii facturii și data scadenței fiind înscrise pe factură. 

Plata se consideră efectuată la data înregistrării acesteia în extrasul de cont al Furnizorului. 

 

Modalitati de plata 

Contravaloarea facturii primite se poate achita astfel: 
§  prin transfer bancar (va rugam sa precizati numarul si data facturii): 
    o   Unicredit Bank - RO27BACX0000001839234000, 

          o   BCR - RO84 RNCB 0053 1198 0303 0001, 
o   BRD - RO11 BRDE 080S V445 0913 0800, 
o   Raiffeisen Bank – RO27 RZBR 0000 0600 1820 5352 
o   ING Bank - RO30 INGB 0000 9999 0490 7213, 
o   Banca Comerciala Feroviara - RO75 BFER 1960 0001 0580 RO01, 
o   Trezoreria Statului - RO96 TREZ 1315 069X XX01 4897 (numai pentru unitatile 

bugetare); 
§  prin ATM: BCR, iar in viitorul apropiat Raiffeisen Bank, ING Bank; 
§  prin MFM (masini multifunctionale): BCR, iar in viitorul apropiat Raiffeisen Bank, 

ING Bank; 
§  prin Debit Direct: BCR, iar in viitorul apropiat Raiffeisen Bank, ING Bank; 
§  prin Internet Banking: BCR, iar in viitorul apropiat Raiffeisen Bank, ING Bank; 
§  prin numerar la ghiseele: BCR*, iar in viitorul apropiat BRD, Raiffeisen Bank, ING 

Bank; 
§  prin numerar, la terminalele partenerilor 
            PayPoint - https://ro-ro.paypoint.com 
            Un-doi Centru de plati– www.un-doi.ro. 

Atentie! Folosirea modalitatilor de plata marcate cu * presupune plata de catre 
client a unui comision, conform politicii bancii! 
In detaliile aferente platii va rugam sa mentionati numarul facturii si titularul de 
contract, daca nu este solicitat de aplicatia de plati. 
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