
Precizari referitoare la modul de calcul al facturii de energie electrică 

1. Condiții și termene de plată 

In primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei contractuale, vânzătorul va emite către 

cumpărator factura pentru furnizare energie electrică aferentă lunii contractuale. 

Plata facturii se va efectua în termen de 20 de zile calendaristice de la emitere. 

Factura pentru furnizare de energie electrică va cuprinde următoarele elemente: 

 Contravaloarea energiei electrice active livrate în luna contractuală respectivă, rezultată din 

suma valorilor corespunzatoare aplicării prețului de baza și tarifelor reglementate pentru 

distribuție și transport energiei electrice consumate; 

 Contravaloarea energiei reactive calculată și facturată furnizorului de operatorul de 

distribuție concesionar pentru zona de licentă de care aparține clientul final la prețul aprobat 

prin ordinele ANRE care aprobă tarifele de distribuție. Energia electrică reactivă se facturează 

și se plătește conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE 33/2014 cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență conform Ordinelor ANRE; 

 Contravaloarea Certificatelor Verzi; 

 Acciza comercială/necomercială corespunzătoare energiei electrice furnizate, calculată în 

conformitate cu legislația în vigoare; 

 TVA 

2. Alte precizări 

 Facturarea și plata certificatelor verzi se face lunar, la cota stabilita de ANRE și la prețul 

certificatelor verzi achiziționate de furnizor pe piețele centralizate administrate de 

Operatorul Pieței de Energie Electrică, în conformitate cu legea 23/2014 (pentru aprobarea 

OUG 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie), 

publicată în Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, urmând ca 

furnizorul să emită o factură de regularizare a costurilor cu certificatele verzi la stabilirea cotei 

anuale finale de către ANRE. Costul actual cu certificate verzi este de 46.4685 lei/MWh. 

 Taxa de cogenerare este evidențiată separat in factura; conform Ordinului ANRE nr 123/2017, 

valoarea acesteia este de  11.94 lei/MWh. 

 Energia reactivă este forma de energie suplimentară care servește pentru producerea și 

întreținerea câmpurilor magnetice și care este consumată pe lângă energia activă de 

receptoarele electrice prevăzute cu bobinaje, cum sunt motoarele electrice sau 

transformatoarele. Puterea activă este extrasă din rețea, iar puterea reactivă capacitivă este 

introdusă în rețea. 

o Energie electrică reactivă inductivă/capacitivă*1)  -  factor de putere mediu realizat în 

intervalul de decontare mai mic decât factorul de putere neutral (0,92/1) şi  > =  0,65 

o Energie electrică reactivă inductivă/capacitivă*3)  - pentru un factor de putere mediu 

realizat în intervalul de decontare < 0,65 -  pretul de facturare este de trei ori preţul 

reglementat aprobat de ANRE. 

3. Preţul de contract ( Pc ) al energiei electrice poate fi micşorat / majorat în conformitate cu 

reglementarile ANRE in vigoare. 


