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Factura de ENERGIE ELECTRICA

MET ROMANIA ENERGY in calitate de furnizor, determina valoarea facturii pentru energia 

electrica consumata pe baza consumului masurat sau estimat conform reglementarilor si pe 

baza tarifului/pretului prevazut in contract.

In prima pagina a facturii sunt afisate toate informatiile necesare, iar detaliile sunt specificate in paginile 

urmatoare. 

Datele facturii curente: seria si numarul facturii, data de emitere si data scadenta

Datele de identificare ale companiei si datele de contact. 

Perioada facturata si intervalul de citire al indexului.

Datele de identificare ale consumatorului

Tipul facturii: Estimat sau Regularizare

Datele punctului de consum: denumirea, adresa si codul unic de identificare (Cod POD)

Datele contractului: numar si data semnare

SAMPLE
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In aceasta sectiune sunt listate denumirile produselor sau a serviciilor facturate. In cazul in 

care factura cuprinde mai multe locuri de consum, pe prima pagina a facturii se regasesc 

valorile cumulate pentru a se calcula totalul facturii curente. In paginile urmatoare apar listate 

tarifele pe fiecare loc de consum.

1.Pretul de baza al energiei electrice este pretul energiei active negociat intre furnizor si consumator 

Tarife reglementate prin lege colectate de catre furnizor si platite mai departe catre operatori/stat:

1. Tariful mediu de injectie in retea (Tg) este un tarif reglementat inclus in pretul de baza pe factura

2. Tarif transport – aceasta linie include tarifele reglementate de extragere din retea si de servicii de 

sistem; tariful de injectie, tariful de extragere si tariful serviciilor de sistem sunt colectate de furnizor si platite 

catre Transelectrica - operatorul de transport si de sistem din Romania – responsabil pentru transportul 

energiei electrice, functionarea sistemului si a pietei, asigurarea sigurantei Sistemului Electroenergetic 

National (SEN)

3. Tarif cogenerare – tarif reglementat colectat de furnizor si platit catre Transelectrica; taxa sustine 

promovararea cogenerarii de inalta eficienta (producerea combinata a energiei electrice si termice)

4. Tarif distributie – tarif reglementat ce reprezinta costul serviciului asigurat de operatorul de distributie; 

tariful depinde de zona de distributie si de nivelul de tensiune al locului de consum (joasa tensiune - JT, 

medie tensiune - MT, inalta tensiune - IT)

5. Certificate verzi conform Legii 220/2008 pentru promovarea energiei electrice din surse regenerabile; 

certificatul verde este titlul ce atesta producerea de energie electrica din aceste surse verzi. Furnizorii au 

obligatia achizitionarii de certificate verzi si de a factura consumatorilor contravaloare acestora

6. Acciza – taxa impusa de stat perceputa pentru anumite bunuri de consum; pentru energie aceasta taxa 

este colectata de furznior si este virata ulterior la bugetul de stat. Tariful in factura depinde de tipul accizei: 

acciza cu scop copercial sau necomercial.

SAMPLE
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Prevederile din OUG 118/2021 aduc elemente noi in facturile aferente perioadei 1 noiembrie 2021- 31 martie 

2022

Consumatorul casnic va beneficia de:

• Plafonarea pretului la energie electrica daca in contractul de furnizare exista un pret mai mare decat 

pretul plafonat de energie. Pretul final facturat de energie electrica este plafonat la 1 leu/kWh

• Compensare - se va acorda o compensatie de cel mult 0,291 lei/kWh pentru energie electrica doar daca 

Clientul indeplineste simultan criteriile:

a) In contractul de furnizare exista un pret mai mare sau egal cu 0,68 lei/kWh.

b) Consumul din perioada sezonului rece se incadrează în 1.500 kWh, alocat in transe lunare, 

cu o abatere de max. 10%.

c) Limita minima a consumului este de 1 kWh/zi.

Se calculeaza consumul aferent perioadei de aplicare a compensatiei: perioada de aplicare a compensatiei 

cuprinsa in perioada de facturare (nr. zile) x consumul zilnic de referinta inclusiv abaterea permisa. Se 

verifica conditia: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare acompensatiei ≤

Consumul de referinta. Daca aceasta conditie este indeplinita, valoarea compensatiei se determina cu 

formula: Consum aferent perioadei de aplicare a compensației x 0,291 lei/kWh. Daca valoarea obtinuta duce 

pretul final sub 0,68 lei/kWh, valoarea compensatiei se acorda doar ca diferenta astfel incat pretul final sa nu 

coboare sub 0,68 lei/kWh.

Clientii casnici care beneficiaza de ajutoare financiare pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordate 

in baza Legii nr. 226/2021 (ajutorul de incalzire), compensarea facturilor va fi oferita numai daca aceasta 

este mai mare decat valoarea ajutorului de incalzire. Asadar, se va beneficia de o compensare calculata ca 

diferenta intre valoarea compensarii prevazuta de lege si valoarea ajutorului de incalzire. 
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Consumator casnic

! Clientul final poate beneficia de 

plafonare, de compensare, de ambele sau 

de niciuna (daca nu sunt indeplinite 

criteriile reglementate).

! Pentru consumul realizat in perioada 1 

februarie 2022 - 31 martie 2022, preturile la 

energie electrica se plafoneaza la cel mult 

0,8 lei/kWh, din care componenta de preţ a 

energiei electrice va fi în valoare de 

maximum 0,336 lei/kWh
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Consumatorul noncasnic 

In perioada 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022, consumatorul noncasnic va beneficia de masurile de 

sprijin prevazute in OUG nr. 118/2021, cu conditia de a transmite furnizorului sau o cerere insotita de o 

declaratie pe proprie raspundere in functie de categoria de client.

Masuri de sprijin:

• plafonarea pretului la 1 leu/kWh 

• exceptarea de la plata contravalorii anumitor tarife reglementate: de transport, certificate verzi, distributie 

si acciza.

In perioada 1 februarie 2022 – 31 martie 2022, consumatorul noncasnic va beneficia de plafonarea 

pretului la 1 leu/kWh, cu urmatoarele exceptii:

• clientii noncasnici care au beneficiat de prevederile OUG nr. 81/2019 pentru modificarea si completarea 

OUG nr. 115/2011 

• producatorii de energie electrica.
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Regularizarea compensatiilor si a plafonarilor

Regularizarea compensatiilor si a plafonarilor vizeaza recalcularea acestora pentru cazurile in care initial 

beneficiile au fost acordate in baza unui consum de energie/gaz estimat.

Regularizarile beneficiilor tin cont de tipul de consum facturat, citit, estimate, autocitit, precum si de 

modificarile tarifelor daca exista in intervalul de facturare.

In facturile in care se va realiza regularizarea compensatiilor, liniile aferente beneficiilor se vor prezenta sub 

forma urmatoare:

• Linie de storno pentru compensatia/plafonarea aferenta lunii pe care o storneaza. Se va posta in factura 

cu semnul plus.

• Linie recalculata pentru compensatia/plafonarea aferenta lunii recalculate. Se va posta in factura cu 

semnul minus.
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Detaliile legate de calcularea tarifului certificatelor verzi conform regrmenetarilor in vigoare.

Afisarea tarifului reglementat de acciza.

Termenul scadent al facturii curente

Persoana care a intocmit factura curenta

Dupa sumarul facturii curente se afiseaza atat valoarea facturii curente cat si soldul total al 

clientului. Pe factura se regasesc coduri de bare pentru ambele optiuni.

SAMPLE
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In anexa facturi sunt detalii privind:

Datele contractului: numar si data semnare

Datele punctului de consum: denumirea, adresa, nivelul de tensiune si codul unic de 

identificare (Cod POD)

In aceasta sectiune sunt afisate si detalii tehnice sub forma tabelara:

Date generale contor: seria contorilor existenti la locul de consum si constanta ce apare pe eticheta 

contorilor. Constanta se foloseste la determinarea cantitatii de energie activa astfel: 

cantitate energie activa = (index final - index initial) x constanta 

Interval: reprezinta data de inceput si data de final a consumului de energie; aceste date sunt primite de la 

distribuitor

Tip citire: reprezinta modul de determinare a cantitatii; energie masurata (M), estimata (E) si autocitire (AC)

Energie activa – in aceasta categorie se afiseaza indexul initial, indexul final si cantitatea determinata prin 

formula: cantitate energie activa = (index final - index initial) x constanta

Energia reactiva este o forma de energie suplimentara consumata pe langa energia activa. Puterea 

reactiva inductiva este extrasa din retea, iar puterea reactiva capacitiva este introdusa in retea.

Pentru explicatii detaliate, echipa noastra va sta la dispozitie!

SAMPLE
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INFORMARE

Alaturi de factura si anexa, pagina de informare completeaza informatiile necesare 

consumatorului

Sunt afisate informatii privind:

• Numerele de CALL CENTER ale Operatorului de Distributie

• Detalii referitoare la formularul de inregistrare plangeri

• Program de auditente pentru sesizari sau reclamatii

• Termenele legale de solutionare a sesizarilor sau plangerilor conform reglementarilor in vigoare

• Dreptul consumatorului de a se adresa Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei 

(ANRE) si datele de contact

• Dreptul consumatorului de a se adresa instantei judecatoresti competente

• Modalitatile de plata

SAMPLE
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