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IEnergy Costuri pentru parcursul energiei electrice începând de la producţie, transport, distribuţie până la utilizatorul 
final

Producţie Reţea transport Reţea distribuţie IEnergy Consumatori

TARIFE INCLUSE ÎN COSTURILE AFERENTE ACHIZIŢIEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ (valabile pentru anul 2022)
Lei/MWh

Tarif pentru serviciul de sistem, plătit către CNTEE Transelectrica SA 9.32

Tarif  zonal de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea, plătit către CNTEE Transelectrica SA (ex: zona
Muntenia)

1.49

Tarif zonal de transport pentru extragerea de energi electrică din reţea, plătit către CNTEE Transelectrica SA 22.47

Tarif pentru contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, plătit către Administratorul schemei de sprijin CNTEE 
Transelectrica SA

25.54

Tarif  de distribuţie pana la nivelul de tensiune MT din punctul de delimitare plătit Operatorului de Distribuţie din zona 
Oltenia

88.61

Certificatele verzi 

71.3095500
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1 Aici gasiti datele de identificare ale furnizorului dvs; 

2 Folositi acest numar pentru a afla toate informatiile despre

contractul, factura sau serviciile noastre;

3

4

Aici gasiti informatii cu privire la contul INDUSTRIAL 

ENERGY  necesar platii facturii de energie electrica;
5

Aici gasiti data emiterii de catre Industrial Energy a 

facturii dumneavoastra;

7

Aici gasiti temeiul legal al tarifelor reglementate de  

Ordinele ANRE, in vigoare;   

8

9

Aici gasiti suma totala de plata a facturii dvs.;

IEnergy

ELEMENTELE COMPONENTE ALE FACTURII DE ENERGIE ELECTRICA  

Aici gasiti explicitate toate costurile aferente locului

dumneavoastra de consum pentru luna facturata la 

tarifele valabile pentru luna respective; 

Aici gasiti datele dumneavoastra de identificare; 

6

Aici gasiti data scadenta a facturii dvs;

Aici gasiti informatii cu privire la numarul de contract;
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Denumire consumator, loc de consum, localitate, str. , nr. 

Cod loc consum (LC) :                   Contor - serie ( MT) Index nou Index vechi UM 
constanta

contor cantitate UM pret unitar
valoare lei 
fara TVA         

energie activa MWh

corectii energie activa MWh

total energie activa (inclusiv corectii) MWh lei/MWh

energie reactiva inductiva masurata MVArh

corectii energie reactiva inductiva MVArh

energie rectiva inductiva (inclusiv corectii) MVArh

energie reactiva inductiva facturabila
conform curba sarcina ( cos φ < 0.9 ) MVArh lei/MVArh

energie reactiva inductiva facturabila
conform curba sarcina ( cos φ < 0.65 ) MVArh lei/MVArh 

energie reactiva capacitiva masurata MVArh

energie reactiva capacitiva facturabila
0.65 < cos φ < 0.9 MVArh lei/MVArh 

energie reactiva capacitiva facturabila
conform curba sarcina ( cos φ < 0.65 ) MVArh lei/MVArh 

serviciu transport Tg MWh lei/MWh 

serviciu transport de extragere Tl MWh lei/MWh 

serviciu sistem MWh lei/MWh 

distributie MT MWh lei/MWh 

Contributie pt cogenerare
de inalta eficienta MWh lei/MWh 

Valoare estimata certificate verzi MWh lei/MWh 

Acciza factura curenta MWh lei/MWh 

Total  

TVA 

Total de plata 

IENERGY

ANEXA LA FACTURA INDUSTRIAL ENERGY   
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 Adresa loc consum =  adresa amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv a subconsumatorilor sai, unde se 
consuma energia electrica furnizata prin una sau mai multe instalatii de alimentare;

 Cod loc de consum = codul incintei sau zonei în care se consumă, printr-o singură instalație de utilizare, energia electrică furnizată
prin una sau mai multe instalații de racordare;

 Serie contor = seria aparatului care înregistrează cantitatea de energie electrică consumată într-un anumit interval de timp;

 Index nou = indexul care corespunde datei de sfârșit a perioadei de facturare;

 Index vechi = indexul care corespunde datei de început a perioadei de facturare;

Unitati de masura = standardul de măsurare al cantității de energie consumată;

 Constanta contor = valoare care exprimă relația dintre energia înregistrată de contor și valoarea indicată de dispozitivul de 
verificare; 

 Cantitati energie masurata = energia consumata si inregistrata de contor la momentul citirii acestuia;

 Unitate de  masura a tarifului de  energie electrica facturata = valoarea in lei  pentru 1 MWh consumat;

• Pret unitar energie electrica facturata = valoarea cantitatii de energie consumata de client determinata prin diferenta indexilor 
inmultita cu constanta contorului;

• Valoare fara TVA  = valoarea cantității de energie, pe care consumatorul trebuie să o achite (exclusiv TVA);

IENERGY

DEFINIREA ELEMENTELOR DIN ANEXA LA FACTURA DE ENERGIE ELECTRICA  
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IENERGY

PRECIZARI REFERITOARE LA MODUL DE CALCULAL FACTURII DE ENERGIE ELECTRICA

• Energie activa = cantitatea de energie consumata intr-o unitate de timp;
• Energie reactiva = o formă de energie suplimentară care serveşte pentru producerea şi întreținerea câmpurilor magnetice şi care este 

consumată, pe lângă energia electrică 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;

• 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;

• 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.

• Pret = valoare, diferențiată pe tipuri de tarife și niveluri de tensiune, pentru unitatea de măsură a cantității de energie electrică activă și reactivă
• Acciza=  taxă specială aplicată consumului de energie electrică, destinată bugetului de stat;
• Certificate verzi = Certificatul verde este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantități de energie electrică, 

este tranzacționat între producătorii și furnizorii de energie electrică și este facturat consumatorilor de energie electrică. 
• Contributia pentru cogenerare = Pentru creșterea eficienței energetice la producere, a fost introdusă o schemă de sprijin pentru producerea

energiei electrice în cogenerarea de înaltă eficiență, socializată la nivelul clienților finali și care se regăsește în factură sub forma contribuției
pentru cogenerare.

• Tarife de transport si servicii de sistem = tarif pentru serviciul de sistem aprobat prin Ordin ANRE;
• Tarif distributie energie electrica =  tarif aprobat de ANRE;
• Tarif mediu de introducere in rețea TG = aprobat prin Ordin ANRE;
• Tarif zonal pentru extragerea de energie electrica din rețea TL specific zonei = tarif aprobat prin Ordin ANRE;



IENERGY

PRECIZARI REFERITOARE LA PLATA FACTURII DE ENERGIE ELECTRICA

Condiții și termene de plată:

1. In primele 8 zile financiare ale lunii următoare celei contractuale, vânzătorul va emite către cumpărator factura
pentru furnizarea energiei electrice aferentă lunii contractuale;
2. Plata facturii se va efectua în termen de 15 de zile calendaristice de la emitere;
3. Plata facturii se face prin transfer bancar , fila CEC  sau depunere in numerar la Banca Transilvania in contul
Industrial Energy SA;
4. Plata facturii va fi efectuata in lei, conform legislatiei, in contul vanzatorului. Se considera drept data de 
efectuare a platii data la care suma platita apare in extrasul de cont al cumparatorului.



IENERGY

INFORMATII CU PRIVIRE LA  COMPENSAREA SI PLAFONAREA FACTURILOR DE ENERGIE ELECTRICA 

Pentru clienții casnici - acordarea unei compensații unitare în valoare de cel mult 0,291 
lei/kWh, în cazul energiei electrice din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în
condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.
Valoarea în lei a compensației pentru un loc de consum se determină ca produs între valoarea
unitară a compensației şi consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensației, 
dacă acesta este mai mic sau egal cu consumul de referință, şi se aplică în fiecare factură emisă
clienților casnici de către furnizorii de energie electrică pentru consumul din perioada
1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022.



IENERGY

EXEMPLU DE CALCUL LA ACORDAREACOMPENSAŢIEI LA ENERGIE ELECTRICĂ

Exemplu de calcul al compensației acordate:
Energie electrică
Emitere factură în data de 25.11.2021 
Perioada de facturare 25.10 - 24.11.2021
Valoarea unitară a compensației 0,291 lei/kWh 
Cazul 1 
Consumul aferent perioadei de facturare 190 kWh 
Perioada de aplicare a compensației este 1 - 24.11.2021 (24 de zile). 
Consum de referință: 10,92 kWh/zi x 24 de zile = 262,08 kWh/perioada de facturare
Consum minim: 1 kWh/zi 
Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 de zile = 24 kWh 
Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației 6,12 kWh/zi x 24 de zile = 146,88 kWh (unde 6,12 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de 
facturare = 190 kWh/31 de zile) 
Se verifică condiția: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensației ≤ Consumul de referință
Condiția este îndeplinită: 24 kWh < 146,88 kWh < 262,08 kWh 
Valoarea maximă a compensației acordate 146,88 kWh x 0,291 lei/kWh = 42,74 lei
Valoarea finală a compensației nu poate reduce prețul final al clientului sub 0,68 lei/kWh cu toate taxele incluse. 



IENERGY

EXPLICATII PRIVIND MODUL DE CALCUL AL ACORDARII COMPENSAŢIEI LA ENERGIE ELECTRICĂ

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:



Pentru consumul realizat în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022, prețurile la 
energie electrică se plafonează, pentru clienții casnici , după cum urmează: 
• prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 0,8 lei/kWh, TVA 

inclus, din care componenta de preț a energiei electrice va fi în valoare de 
maximum 0,336 lei/kWh;

Plafoanele reprezintă prețul final facturat pentru clientul final, având incluse: 
• pentru energie electrică - componenta de preț al energiei electrice, acciza, tarifele

reglementate de transport şi distribuție, serviciile de sistem, certificatele verzi, 
contribuția de cogenerare de înaltă eficiență energetică, costurile de furnizare şi
TVA; 

IENERGY

EXPLICATII PRIVIND PLAFONAREA PRETULUI LA ENERGIA ELECTRICĂ



IENERGY

CUM AFLU DACĂAM PRIMIT COMPENSAREA ȘI PLAFONAREA?

Valoarea totală a compensării se scade din valoarea totală a facturii tale pentru energie electrică. 
Atenție!
Compensarea ți se acordă doar pentru consumul aferent perioadei 01.11.2021 – 31.03.2022 și doar dacă
te încadrezi în tranșele de consum prevăzute în lege. 
Dacă prețul final contractual este mai mic decât prețul final de referință, atunci nu ți se aplică
compensarea.
De asemenea, odată cu încetarea schemei de compensare, va fi emisă o factură de regularizare în baza
indexului primit de la operatorul sistemului de distribuţie. 



EXEMPLU DE 
FACTURA

CONFORM OUG 
118/2021



Denumire consumator, loc de consum, localitate, str. , nr. 

Cod loc consum (LC) :                   Contor - serie ( MT) Index nou Index vechi UM 
constanta

contor cantitate UM pret unitar
valoare lei 
fara TVA         

energie activa MWh

corectii energie activa MWh

total energie activa (inclusiv corectii) MWh lei/MWh

energie reactiva inductiva masurata MVArh

corectii energie reactiva inductiva MVArh

energie rectiva inductiva (inclusiv corectii) MVArh

energie reactiva inductiva facturabila
conform curba sarcina ( cos φ < 0.9 ) MVArh lei/MVArh

energie reactiva inductiva facturabila
conform curba sarcina ( cos φ < 0.65 ) MVArh lei/MVArh 

energie reactiva capacitiva masurata MVArh

energie reactiva capacitiva facturabila
0.65 < cos φ < 0.9 MVArh lei/MVArh 

energie reactiva capacitiva facturabila
conform curba sarcina ( cos φ < 0.65 ) MVArh lei/MVArh 

serviciu transport Tg MWh lei/MWh 

serviciu transport de extragere Tl MWh lei/MWh 

serviciu sistem MWh lei/MWh 

distributie MT MWh lei/MWh 

Contributie pt cogenerare
de inalta eficienta MWh lei/MWh 

Valoare estimata certificate verzi MWh lei/MWh 

Acciza factura curenta MWh lei/MWh 

Compensare conform OUG nr 118/2021 MWh Total  

TVA 

Total de plata 

IENERGY

ANEXA LA FACTURA INDUSTRIAL ENERGY  CONFORM OUG 118/2021



EXEMPLU DE 
FACTURA

CONFORM OUG 
3/2022



Denumire consumator, loc de consum, localitate, str. , nr. 

Cod loc consum (LC) :                   Contor - serie ( MT) Index nou Index vechi UM 
constanta

contor cantitate UM pret unitar
valoare lei 
fara TVA         

energie activa MWh

corectii energie activa MWh

total energie activa (inclusiv corectii) MWh lei/MWh

energie reactiva inductiva masurata MVArh

corectii energie reactiva inductiva MVArh

energie rectiva inductiva (inclusiv corectii) MVArh

energie reactiva inductiva facturabila
conform curba sarcina ( cos φ < 0.9 ) MVArh lei/MVArh

energie reactiva inductiva facturabila
conform curba sarcina ( cos φ < 0.65 ) MVArh lei/MVArh 

energie reactiva capacitiva masurata MVArh

energie reactiva capacitiva facturabila
0.65 < cos φ < 0.9 MVArh lei/MVArh 

energie reactiva capacitiva facturabila
conform curba sarcina ( cos φ < 0.65 ) MVArh lei/MVArh 

serviciu transport Tg MWh lei/MWh 

serviciu transport de extragere Tl MWh lei/MWh 

serviciu sistem MWh lei/MWh 

distributie MT MWh lei/MWh 

Contributie pt cogenerare
de inalta eficienta MWh lei/MWh 

Valoare estimata certificate verzi MWh lei/MWh 

Acciza factura curenta MWh lei/MWh 

Compensare conform OUG nr 3/2022 MWh Total  

TVA 

Total de plata 

IENERGY

ANEXA LA FACTURA INDUSTRIAL ENERGY  CONFORM OUG 3/2022 



IENERGY

LA CE PRET VA FI FACTURAT CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA CLIENTULUI CASNIC ÎN URMA PLAFONĂRII?

Preţul final facturat se plafonează

la cel mult:

1 NOIEMBRIE 2021 – 31 IANUARIE 2022 1 FEBRUARIE 2022 – 31 MARTIE 2022
Energie electrică Energie electrică

1 leu/kWh 0,8 lei/kWh

Clienții care folosesc energia în scop casnic vor beneficia de plafonarea prețului de energie electrică dacă în contractul de
furnizare există un preț mai mare decât prețul plafonat de energie.
Pentru clienții casnici, plafonarea înseamnă stabilirea unui preț final facturat care nu poate depăși următoarele valori:
Prețul final factura pentru pentru energie electrică include componenta de preţ a energiei active, tarifele reglementate de
transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă energetică,
costurile de furnizare şi TVA.


