
GHID EXPLICATIV
al facturii de  energie electrică

pentru consumatorii casnici

by 



Numar contract:  REO-E1-7097/09.08.2021

DANA LUCIAN-MIRCEA

Punct de Consum: EE_CHESA NR 256
Adresa: Bihor, Cheșa, str. CHESA, Nr. 256,cod postal: 0

Cod NLC: 8001653270
Cod POD: 594040200001235513

Romania, Bihor, ORADEA, str. NICOLAE
BALCESCU, Nr. 10, bl. PB67, et. 1, ap. 7,
Cod postal: 0

Tip factura: Estimat

COD Client: 300078554
Cota TVA:  19.00 %

Perioada: [27.11.2021-31.12.2021]

Cont:                RO66TREZ6215069XXX021626
Banca:              TREZORERIE

Call center distributie(deranjamente): 0800400929

Furnizor: Restart energy One sa
Nr. Reg. Com.:

Cod fiscal:
Sediu:

Cont:
Banca:

Capital social:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Pagina web:

J35/1297/2015
RO34583200
Timiș, Timișoara, str. Doja Gheorghe, Nr. 11, et.
2, ap. OG-01, Cod postal: 0

RO78BTRLRONCRT0329369901
BANCA TRANSILVANIA

0800 41 00 40
0356414173
clienti@restartenergy.ro
www.restartenergy.ro

26351177.2 Lei

Interval citire de regularizare: 6 luni-4/10

Banca:
Cont:

Cod fiscal:
Nr. Reg. Com.:

Bihor, ORADEA, str. NICOLAE BALCESCU, Nr. 10, bl. PB67, et. 1,
ap. 7, Cod postal: 0

Sediu:

DANA LUCIAN-MIRCEACumparator:

Factura fiscala
Data emitere:
Data scadenta:

18/01/2022
02/02/2022

Serie: REC-  Nr.: 7005710

Nr.
Crt.

Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitate
Pret unitar

(Lei)
Valoarea

(Lei)
Valoarea TVA

(Lei)
1 Energie electrica EA MWh 0.481 340.00 163.54 31.07

2 Tarife distributie si transport MWh 0.481 205.27 98.73 18.76

3 Cogenerare MWh 0.481 25.54 12.28 2.33

4 Certificate verzi MWh 0.481 64.0659204 30.82 5.85

5 Acciza MWh 0.481 5.23 2.52 0.48

TVA

FACTURA CURENTA(Lei)

Din care acciza:
307.89

58.50
2.52

Total factura curenta 366.39

Baza de impozitare TVA

Situatie sold la data emiterii facturii curente (Lei)

Sold anterior client (facturi restante sau credit) 0.00
Total facturi emise in data curenta 366.39
Sold total client (sold anterior + facturi curente) 366.39

5.23 Lei/MWhValoare acciza:

Intocmit: - - CNP: -
Termen scadent: 02/02/2022

Tarif de transport (Ordin 124/2021)
Serviciu de distribuție IT+MT+JT (Ordin 118; 119; 120; 121; 122; 123/2021)
Contributie pentru cogenerare (Ordin ANRE 111/2021)
Certificate Verzi (131/2021)
Acciza (Conf. prevderile art.342 alin.(1) și (2) și art.442 alin. (1) și (2) din Legea
nr.227/2015)

Factura curenta

0700571000000003000785540003663981 0700571000000003000785540003663981

Sold client

Document generat de GeFEE, by Ringhel Team
Strada Doja Gheorghe, Nr. 11, Timișoara, Timiș, Telefon: 0800 41 00 40, Fax: 0356414173, clienti@restartenergy.ro, www.restartenergy.ro

Factura este valabilă fără semnătura și ștampila emitentului, conform art. 319, alin. (29) din Codul fiscal (Legea 227/2015).

Plata efectuată de către dumneavoastră în calitate de client final Restart Energy One,  fără a face referire la factura pe care doriți să o achitați (specificînd
doar codul de client) va fi repartizată pe cea mai veche factură care figurează neachitată la momentul respectiv.

Pentru mai multe modalitati de plata va rugam sa consultati pagina noastra de internet: https://restartenergy.ro/modalitati-de-plata
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Anexa la facturaREC- 7005710 /18.01.2022
Numar contract:  REO-E1-7097/09.08.2021

RESTART ENERGY ONE SA

Partener: DANA LUCIAN-MIRCEA

Punct consum: EE_CHESA NR 256

Cod NLC: 8001653270 Nivel tensiune: JT

Cod POD: 594040200001235513 Adresa: Bihor, Cheșa, str. CHESA, Nr. 256, Cod postal: 0

Interval citire de regularizare: 6 luni-4/10

Decembrie 2021 Legenda: M = Masurat, E = Estimat, AC = Autocitit

Date generale contor Interval Tip Energie activa Energie reactiva inductiva Energie reactiva capacitiva

Serie Constanta De la Pana la M E AC Initial Final MWh Initial Final MVArh Initial Final MVArh

Tip contor: Contor Real - Estimat

1211430 1.00 27/11/2021 31/12/2021 17245.00 17726.00 0.481 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.000

0.481 0.000 0.000

Cantitate estimata anterior 0.000

Pierderi contori reali 0.000 0.000 0.000

Cantitate EA facturata Cantitate ERI facturata Cantitate ERC facturata Cos fi ERI Cos fi ERC

Pretx1 0.481 MWh 0.000 MVArh 0.000 MVArh 1.000 1.000

Pretx3 0.000 MVArh 0.000 MVArh

Cod autocitire EE: 0100962740

1/1
Document generat de GeFEE, by Ringhel Team
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1 Seria, numărul facturii, data în care a fost emisă

2 Codul de client, codul NCL, codul POD și numărul contractului tău de 
furnizare energie electrică

3 Codul de client, codul NCL, codul POD și numărul contractului tău de 
furnizare energie electrică

 Date de identificare ale locului de consum în sistemul de facturare al furnizorului și a 
operatorului de distribuție, numărul contractului și data contractului încheiat este energia 
electrică efectiv consumată de către dvs, care se poate vedea și pe contorul de energie, 
obținându-se ca diferență între indexul nou și cel vechi ale contorului. Unitatea de măsură 
pentru această componentă este MWh/kWh.

4 Informații legate de tipul consumului facturat (regularizat/estimat/autocitit)

 regularizat, dacă facturarea se bazează pe citirea reală a indexului contorului (efectuată de 
distribuitor)

 estimat, dacă facturarea se bazează pe estimarea consumului
 autocitit, dacă facturarea se bazează pe citirea indexului contorului efectuată de client

5 Perioada de facturare și intervalul de citire/regularizare

6 Datele de identificare și  corespondenţă ale consumatorului

 numele și prenumele clientului, adresa de corespondență pe care se transmite factura pe 
suport de hârtie

7 Datele de identificare și corespondență ale furnizorului

 denumirea societăți
 adresa de corespondenț
 codul de Înregistrare Fiscal
 numărul de ordine la Registrul Comerțulu
 pagina we
 adresa de e-mai
 telefo
 fa
 cont bancar



4/8

8 Call center distribuție
 Sesizări legate de întreruperi în alimentarea cu energie electrică (deranjamente) sau alte 

aspecte legate de serviciile operatorului de distribuție

9 Energie electrică EA

Energie electrică activă:
 Aceasta este energia electrică efectiv consumată de către dvs, care se poate vedea și pe 

contorul de energie, obținându-se ca diferență între indexul nou și cel vechi ale contorului. 
Unitatea de măsură pentru această componentă este MWh/kWh.

10 Tarife distribuție și transport

TARIFUL DE INJECȚIE ÎN REȚEA (Tg)
 Această componentă se naște ca urmare a costurilor de injectare a energiei electrice 

produse de către producătorii de energie în Sistemul Electroenergetic Național și ajunge în 
cele din urmă la operatorul de transport al energiei electrice, CNTEE TRANSELECTRICA S.A.. 
Valoarea ei este modificată periodic prin ordin al ANRE. 

TARIFUL DE EXTRACȚIE DIN REȚEA (TL) 
 Această componentă se naște ca urmare a costurilor cu extragerea energiei electrice din 

rețea și ajunge în cele din urmă la operatorul de transport și sistem, CNTEE 
TRANSELECTRICA S.A.. Valoarea ei este modificată periodic prin ordin ANRE.

TARIFUL SERVICIULUI DE SISTEM 
 Această componentă ajunge tot la TRANSELECTRICA S.A. pentru operarea sistemului 

energetic național. Valoarea ei este modificată periodic prin ordin ANRE.

11 Cogenerare

 Contribuția pentru cogenerare se regăsește în factura dvs. datorită unei scheme de sprijin 
acordată producătorilor de energie electrică în cogenerare (producere energie electrică și 
energie termică) de înaltă eficiență. Această subvenție acordată producătorilor este în cele 
din urmă suportată de către consumatori. Valoarea ei este actualizată periodic prin ordin 
ANRE.

12 Certificate verzi
 Această componentă se regăsește în factura dvs. datorită unei scheme de sprijin acordată 

producătorilor de energie electrică din surse regenerabile. Producătorii de energie electrică 
din surse regenerabile primesc aceste certificate verzi de la CNTEE Transelectrica S.A. și le 
vând furnizorilor de energie care au obligația de achiziție, apoi furnizorul le facturează 
consumatorilor finali de energie. 
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13 Acciza
 Această componentă se facturează conform codului fiscal (Conf. prevederile art.342 alin.(1) 

și (2) și art.442 alin. (1) și (2) din Legea nr.227/2015 ).

14 Unitate de măsură

15 Cantitate măsurată și facturată

16 Preț unitar

17 Valoare= cantitate x preț

18 	Valoare TVA= valoare x 19%

19 Cadru legislativ

20 Termen scadent

21 Cod de bare sold client 
 prin scanarea acestuia se poate achita valoarea întregului sol
 factură curentă + factură/facturi emise anterior

22 Cod de bare factură curentă
 prin scanarea acestuia se poate achita valoarea facturii curente

23 Nivel tensiune

24 Denumire consumator, adresă punct consum, COD NLC, cod POD

25 Interval citire

26 Luna aferentă consumului pentru care s-a emis factura 
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27 Tipul consumului: măsurat, estimat, autocitire 
 măsurat dacă facturarea se bazează pe citirea reală a indexului contorului (efectuată de 

distribuitor)
 estimat, dacă facturarea se bazează pe estimarea consumului
 autocitire dacă facturarea se bazează pe citirea indexului contorului efectuată de client

28 	Index inițial
  indexul care corespunde datei de început a perioadei de facturareemise anterior

29 	Index final
  indexul care corespunde datei de sfârșit a perioadei de facturare

30 Serie contor 
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Informare privind modificările aduse schemei de sprijin pentru clienții casnici în 
perioada  01 februarie - 31 martie 2022

Stimate client,

Conform Ordonanței de Urgență nr. 3 din 26 ianuarie 2022 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă 118/2021, în cazul  consumatorilor casnici, beneficiari ai serviciului de 
furnizare energie electrică, au fost modificate dispozițiile inițiale și stabilite pentru perioada de 
consum 01.02.2022 – 31.03.2022, următoarele măsuri temporare de sprijin:

 Plafonarea prețului final facturat la cel mult 0,8 lei/kWh, din care componenta de preț a 
energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,336 lei/kWh. Plafonul reprezintă preţul final 
facturat pentru clientul final, având incluse: componenta de preţ a energiei electrice, acciza, 
tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, 
contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare şi TVA;

 Compensarea unitară a facturii până la cel mult 0,291 lei/KWh energie electrică în 
următoarele condiții: 

 Prețul final achitat de clientul casnic  să nu scadă sub prețul de referință de 0.68 lei/KWh cu 
toate taxele incluse, ulterior aplicării compensației;

 Consumul din perioada sezonului rece se încadrează în 1.900 kWh, alocat în tranşe lunare, cu 
o abatere de max. 10%;

 Consumul  din perioada de facturare nu poate fi mai mic de 1 kWh pe zi energie electrică în 
perioada de facturare, și nu trebuie să depășească consumul de referință determinat ca 
produs între consumul zilnic de referință şi numărul de zile din perioada de facturare, detaliat 
în tabelul de mai jos:

Noiembrie 2021 
(30 de zile)

Decembrie 2021 
(31 de zile)

Ianuarie 2022 
(31 de zile)

Februarie 2022 
(28 de zile)

Martie 2022 (31 
de zile)

9,93 kWh 9,93 kWh 9,93 kWh 16,72 kWh 16,72 kWh

10,92 kWh 10,92 kWh 10,92 kWh 18,39 kWh 18,39 kWh

Luna şi anul

Consum zilnic de referinţă (kWh)

Consum zilnic de referinţă cu abatere maximă 
de 10%  (kWh)

Consum lunar maxim (kWh) (+ maxim  10%)
297,9 kWh 

(327,69 kWh)
307,83 kWh 

(338,61 kWh)
307,83 kWh 

(338,61 kWh)
468,16 kWh 

(514,97 kWh)
518,32 kWh 

(570,09 kWh)
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Pașii urmați în emiterea facturilor de energie electrică, în vederea respectării dispozițiilor legale 
precizate anterior, sunt:

a)	Se calculează consumul aferent perioadei de aplicare a compensației.

Perioada de aplicare a compensației cuprinsă în perioada de facturare (nr. zile) x consumul zilnic 
de referință inclusiv abatere permisă (kWh sau MWh)

b) Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare acompensației ≤ 
Consumul de referință.

c) Dacă condiția de la pct.b este îndeplinită, valoarea compensației se determină cu formula: 

Consum aferent perioadei de aplicare a compensației (kWh sau MWh) x 0,291 lei/kWh

d) Dacă valoarea obținută la pct.c duce prețul final sub 0,68 lei/kWh, valoarea compensației se 
acordă doar ca diferență astfel încat prețul final să nu coboare sub 0,68 lei/kWh.

e) Dacă beneficiați și de ajutor de încălzire sau supliment conform Legii 226/2021, valoarea 
compensației acordate în factură se calculează ca diferență între valoarea compensației 
calculate la pct.c) (cu respectarea punctului d) și valoarea ajutorului de încălzire și valoarea 
suplimentului, în funcție de situație.

Schema de compensare/plafonare se va aplica începând cu consumul înregistrat de la data de 1 
noiembrie 2021, respectiv cu modificările aduse de OUG nr.3/2022, de la data de 1 februarie 
2022. Aceasta se va aplica în mod automat în facturile emise,  cu respectarea condițiilor 
prezentate anterior, fără a fi necesară o solicitare în acest sens.

În cazul in care în urma citirii  de către distribuitorul zonal a grupurilor de măsură, se va constata 
neîndeplinirea condițiilor pentru acordarea compensațiilor, se va proceda la regularizarea facturii 
în conformitate cu prevederile legale. Pentru evitarea unor astfel de situații vă rugăm ca, în 
măsura în care este posibil, să transmiteți citirile aferente consumurilor lunare, în intervalul de 
timp precizat pe factura dumneavoastră.

Vă stăm la dispoziție în continuare la adresele de e-mail  și la numărul de 
telefon 0800 410 040.



Cu deosebită considerație,

clienti@restartenergy.ro

RESTART ENERGY ONE SA


