
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

72.5369 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Aici se găsește seria , 

numărul facturii, data 

scadenta cât și data în 

care a fost emisă. 

Nume si detalii 

comerciale ale 
furnizorului “STOCK 

ENERGY SRL” 

Nume, adresa loc de 
consum si date 

comerciale  Client. 

Identificare codificata a 

locului de consum (POD) 

Perioada de facturare si 

nivelul de tensiune la 

care se face furnizarea 
. 

În această zonă sunt 

enumerate  

componentele prețului 
final, compus din :  

(1) pret energia activă cf 

contractului de furnizare 
(2-5) tarife reglementate 

cf Ordin ANRE 

(6-8) Alte contributii 
(9-10) Plafonare si 

compensare pt 

consumul Nov’21-Mar22 

Nr de telefon al Distribuitorului din zona punctului de consum 

7 
În această zonă vei 
găsi detalii despre 

totalul tău de plată, 

compus din 
contravaloarea totala a 

serviciilor furnizate 

plus componenta de 
TVA. 

8 
Aici se pot vedea 

detaliile contractului 
tau, pe baza caruia s-a 

emis factura prezenta . 

9 Aici se pot vedea daca 
exista plati restante 

(solduri) la platile 

facturilor tale. 

72.5369 



 

 

Detalii Factura Serie ENG Nr. 20220014 din 13.1.2022 
 

Nume client final: ADRIAN PRISECARU 

 

 

 

 

Total factura curenta:                         90.32 lei 

 

ID Loc de Consum 

 

Serie contor 

 

Adresa loc de consum 

 
Tip 

citire 

 
Energie Activa 

[MWh] 

 

Total factura 

(TVA inclus) 

[Lei] 

 

Plafonare si 

Compensare 

(TVA inclus) 

[Lei] 
 

R RO001E101654232 
 

0 
Bucuresti, Sector 3, Strada Foisorului nr. 13, 

bl. F8C, ap.124 

 

Estimat 
 

0.129 
 

173.98 
 

-83.66 

În perioada 1 Aprilie- 30 Septembrie se va recalcula valoarea Certificatelor Verzi aferente anului anterior ( Ordin ANRE nr. 

187/07.11.2018), conform procedurii pe care o puteți consulta pe site-ul nostru: www.stockenergy.ro . Această regularizare va fi afișată 

distinct pe factura dumneavoastră. 

Neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei are drept consecinţă perceperea penalităţilor de 

întârziere, începând cu prima zi de după data scadenţei facturii şi până la data achitării. 

Potrivit Regulamentului de furnizare a energiei electrice (Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatorii finali aprobat prin 

Ordinul ANRE nr. 235/ 2019, modificat si completat prin Ordinul ANRE nr. 187/ 2020), dacă factura aferentă consumului nu a fost achitată de 

consumator în termen de 30 de zile de la data scadenţei, furnizorul poate proceda la întreruperea furnizării energiei electrice, cu un preaviz de 5 

zile lucrătoare. Reluarea alimentării presupune plata cheltuielilor de deconectare-conectare către operatorii de distribuție concesionari, conform 

tarifelor practicate de aceștia. 

 

Pentru solicitari, plangeri sau reclamatii va rog sa ne comunicati in scris pe adresa: Bucuresti, sector5, Blv.Natiunile Unite, nr.1, Bloc 108, et.5, 

ap B5 sau pe e-mail: contact@stockenergy.ro sau la tel 031.436.25.09. In caz de nesolutionare, ai dreptul sa te adresezi ANRE. 

Schimbarea furnizorului de energie se face gratuit, cu respectarea conditiilor contractuale. Lista operatorilor economici, titulari de licenta de 

furnizare a energiei electrice este publicata pe site-ul ANRE(anre.ro) 

Comparator oferte de furnizare energie electrică: www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife 

 

Tip Energie Cod POD Serie contor 
Const 

Grup 

INDEX 

Vechi/tip 

INDEX 

Nou/Tip 
Cantitate 

UM 

ENERGIE  ACTIVA       

EA  123456xxx     1   5907,00/EST 6036,00/EST       129 KWh 

Total loc de consum           129 KWh 

01.01.2022-31.01.2022 

TOTAL LOC DE CONSUM 

Total loc de consum           129      KWh  
                                              NOTA :  Cifrele utilizate sunt doar pentru scop explicativ  

Se incearca aici, in cateva randuri o explicare simpla a ce se poate intelege usor din citirea facturii tale.  

In general, toate facturile vor contine aceleasi informatii de baza prezentata intr-o grafica clara, specifica fiecarei firme 

de furnizare. Avand in vedere acest lucru, sa analizam elementele cele mai importante ale oricarei facturi electrice lunare: 

Perioada de facturare   

Aceasta parte explica perioada de facturare pentru care a fost emisa factura specifica pentru consumul tau de energie.  
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Tip factura: Estimat sau Citire     

Consumul estimat reprezinta cantitatea de energie electrica pe care abonatul estimeaza ca o consuma in fiecare luna. 

Daca nu se  efectueaza citiri sau autocitiri ale aparatelor de masurare a energie electrice, se va specifica la tip factura – 

ESTIMAT. 

Cand se efectueaza citirea contorului de energie electrica, se va emite o factura de tip CITIRE. Acesta va contine 

consumul real inregistrat intr-un interval de timp. In acest caz, se vor regulariza cantitatile de energie electrica din 

facturile cu consum estimat. 

Energie electrica de facturat: 

Total energie in perioada de facturare    

In aceasta sectiune vei regasi consumul de energie electrica, estimat sau masurat, aferent perioadei de facturare. 

Spre exemplu, daca s-au emis doua facturi estimate, prima cu 100kWh consumati si cea de-a doua cu 50kWh consumati, 

iar in intervalul dintre doua citiri consecutive ale contorului s-a inregistrat un consum de 260kWh, pe factura de 

regularizare, cantitatea de energie facturata va fi diferenta dintre cei 260kWh si ce ati achitat deja, aferent facturilor 

estimate: 260-(100+50)=110kWh 

Contributie pentru cogenerare     

Contributia pentru cogenerare este o taxa platita de toti consumatorii de energie electrica. Banii sunt directionati catre 

sustinerea centralelor electrotermice care produc simultan energie electrica si termica. Dar si pentru promovarea si 

dezvoltarea acestora in conditii de eficienta agreate de Autoritatea Nationala de Reglementare a Energiei. 

Valoarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta se determina pe baza costurilor si veniturilor realizate si a 

celor prognozate. Aceasta se stabileste pentru o perioada de 12 luni si se poate ajusta la inceputul semestrului al doilea al 

fiecarui an, indiferent de vointa Furnizorului. 

Valoarea contributiei pentru cogenerare in vigoare de la data de 1 Noiembrie 2021 este de 25,54 lei/MWh, exclusiv  TVA 

Certificate verzi     

Certificatul verde reprezinta un titlu care atesta producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie. 

Certificatul se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrica pe care acesta o reprezinta, pe o piata 

organizata, in conditii reglementate de lege si este o schema suport de promovare a productiei de energie verde. 

Statul roman sprijina investitorii in energie electrica din surse regenerabila prin intermediul acestor certificate verzi si 

prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora. In prezent, fiecare MWh de energie verde produs este 

recompensat cu un numar de certificate verzi. Aceste certificate verzi sunt cumparate de furnizorii de energie electrica. 

Companiile de profil sunt obligate sa aiba o anumita cota de energie regenerabila in cosul de energie electrica livrata 

consumatorilor. 

Valoarea certificatelor verzi va fi regularizata in anul urmator, in functie de cota anuala realizata si pretul la care au fost 

tranzactionate efectiv certificatele verzi. In concordanta cu prevederile art. 1 alin. 6) din Legea nr.134/2012, „pana cel 

tarziu la data de 1 septembrie a fiecarui an, furnizorii de energie electrica si producatorii vor regulariza valoarea 

certificatelor verzi aferente anului anterior, respectiv cota anuala stabilita de catre ANRE, energia electrica facturata si 

pretul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de catre furnizor pentru anul anterior”. 
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Incepand cu 1 ianuarie 2022, cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi estimata este de :   0,5014 CV/MWh 

(conform Ordinului ANRE 131/2021, privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi). Pretul 

mediu ponderat al certificatelor verzi calculate, valabil incepand cu 01 ianuarie 2022 este de 144,66 lei/CV. Costul unitar 

calculat pentru Certificate Verzi, care se va aplica pentru cantitatea de energie electrica consumata este de 

72,5369lei/MWh. 

Acciza de facturat     

Asemenea accizelor care se platesc pentru tigari, alcool sau combustibil, exista accize si pentru energia electrica. 

Conform codului fiscal actual, acciza unitara pentru energia electrica utilizata de consumatorii casnici este de 5,42 

lei/MWh exclusiv TVA. 

Total baza de impozitare TVA reprezinta totalul costurilor la care urmeaza sa se adauge TVA aferente consumului de 

energie, taxelor pe CV si cogenerare si accizelor. 

TVA 19% – Taxa pe valoare adaugata, evaluata la 19% care se adauga costurilor exprimate mai sus 

Total de plata factura curenta reprezinta suma dintre baza de impozitare TVA si TVA in valoare de 19%. 

Facturi restante – Sunt facturile neachitate pana la data emiterii facturii in cauza. Acestea de obicei atrag penalitati. 

Sold client la data emiterii facturii  - Soldul client reprezinta suma dintre factura curenta si facturile restante. 

In functie de locul in care locuiti, compania dumneavoastra de energie poate avea ceea ce se numeste ore de varf. In 

general, pretul pe kWh va fi mai ieftin in afara orelor de varf decat in timpul orelor de varf. Acest lucru se datoreaza 

faptului ca reteaua de utilitati energetice este mai putin impozitata in afara orelor de varf. Astfel, le va percepe o rata mai 

mica clientilor pentru a incuraja utilizarea energiei electrice in acel moment. Daca furnizorul dumneavoastra foloseste 

aceasta structura de preturi, este posibil sa reduceti factura de energie electrica prin ajustarea unor obiceiuri. Evitati 

utilizarea energiei cand cererea este maxima. De obicei imediat după ziua de lucru, cand o multime de oameni ajung 

acasa si incep sa gateasca, sa spele si altele asemenea. 

In general, facturile la energie sunt mai mari in timpul iernii si mai mici in timpul verii. Aruncati o privire la cea mai 

recenta declaratie de facturare, si observati care luni tind sa fie cele mai scumpe pentru dumneavoastra. Acestea coincid 

cu utilizarea mai multor aparate de aer conditionat sau echipamente de incalzire? Raspunsul ar trebui sa va ajute sa gasiti 

cateva moduri in care puteti economisi la facturile de energie electrica. 

 

Diverse taxe – Fiecare companie de utilitati este diferita si poate avea propriul set unic de diverse taxe in declaratiile 

lunare de facturare. Daca aveti intrebari cu privire la ceea ce este o taxa si de ce apare pe factura dvs. lunară electrică, 

NU EZITATI SA SUNATI FURNIZORUL la numerele afisate pe website si in contractul de furnizare energie electrica 

pe care-l aveti in prezent . 

 

CONSUMUL EXCESIV DE ENERGIE AFECTEAZA NEGATIV MEDIUL INCONJURATOR ! 
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