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GETICA 95 COM SRL- in insolventa; in insolvency; en procédure collective
CIF:RO 7562758 REG. COMERȚULUI J10/689/1995
RÂMNICU SĂRAT, STR. DOROBANȚI NR. 20, JUD BUZĂU

GHID INTERPRETARE FACTURĂ ENERGIE ELECTRICĂ

1

Datele de identificare ale facturii (număr și serie)

2

Data emitere: data la care se întocmește factura
Data scadentă: data limită a termenului de plată

3

Date indentificare furnizor (denumire, date fiscale, adresă, date de contact, adresă
web)

4

Date indentificare consumator (Nume/Denumire, CUI/Cod Numeric Personal,
Adresă de domiciliu/Adresă sediu, Contul bancar, Banca unde este deschis contul
bancar)

5

Denumirea produsului furnizat și facturat: energie electrică
Grup de facturare: este folosit în situația în care consumatorul are mai multe locuri
de consum pe care le dorește grupate pe categorii. În situația contrară, se
menționează numele consumatorului
Numărul contractului încheiat
Perioadă de facturare: perioada în care a fost înregistrat consumul facturat
Tipul de factură: factură de regularizare în urma primirii datelor înregistrate de
contor

6

Consum energie electrică: cantitatea de energie masurată în perioada la care face
referire factura
Energie electrică de facturat: Valoarea energiei electrice active facturate
Valoarea accizei facturate fara TVA
Valoarea TVA în vigoare în procent și în valoare absolută
Sold anterior: valoarea neachitată din factura/facturile precedente la data emiterii
facturii curente
Total factură curentă: valoarea consumului curent de energie electrică
Sold total la data emiterii: totalul de plată la data emiterii facturii (sold anterior +
total factură curentă)
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7

Adresele de poștă electronică pentru transmiterea anumitor informații( autocitiri și
sesizări)

8

Datele conturilor bancare unde se pot efectua plațile pentru facturile de energie
electrică

9

Aici se regasesc informații cu privire la defalcarea valorilor din factură în valoare
absolută și în procent din totalul facturii

10

11

12

Aici se regăsesc informațiile referitoare la detaliile și prețul pentru fiecare
componentă în parte, raportată la consumul total de energie din perioada facturată,
repectiv unitatea de masură, cantitatea, prețul, valoarea fără TVA și TVA-ul.
Tot aici se regăsește și valoarea compensărilor și plafonărilor aplicate conform
legislației în vigoare. Acestea sunt menționate pe linii distincte în factură
Totalul de plată pentru factura curentă
Facturi neachitate: valoarea neachitată din factura/facturile precedente la data
emiterii facturii curente
Graficul prin care se poate observa de la o lună la alta cantitatea de energie
facturată
Aici se regăsesc informațiile legate de tarifele reglementate de distribuție aplicabile
la momentul emiterii facturii, în funcție de zona de distribuție aferentă locului de
consum și nivelul de tensiune, tarifele de transport a energiei electrice, certificate
verzi, acciză și contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficiență, precum și
informații referitoare la legislația în baza cărora sunt aplicate acestea.
Pentru protecția consumatorului, tot aici se regăsesc informații cu privire la
schimbarea furnizorului, precum și un avertisment legat de funcționarea și accesul
la echipamentele de măsurare, termenele de realimentare în caz de întrerupere a
energiei electrice, conform legislației în vigoare.

13

Drepturile consumatorului în caz de dispută cu furnizorul

14

Contacte utile în relația cu Getica 95
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15

16

17

Aici se regasesc informații referitoare la rezolvarea situațiilor de dispută,
modalitatea de achitare a facturilor, datele de contact ale operatorilor de distribuție
pentru informare sau raportare de întreruperi accidentale în alimentarea cu energie
electrică, precum și adresele web unde se pot verifica întreruperile programate din
zona locului de consum.
Tot aici se regăsesc informații referitoare la perioada transmiterii indexului
autocitit.
În această secțiune poate fi consultată Eticheta Energiei Electrice, furnizată de catre
Getica 95 consumatorilor săi. În conformitate cu prevederile Ordinului 61/2016 al
Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, sistemul
de etichetare a energiei electrice are ca scop realizarea unui nivel ridicat de
informare a consumatorilor prin creșterea transparenței pe piața de energie
electrică, reducerea impactului sectorului energiei electrice asupra mediului
înconjurător prin promovarea surselor regenerabile de energie și a tehnologiilor
curate si implementarea prevederilor legislației comunitare specifice.
În această secțiune se regăsesc detaliile referitoare la datele de identificare ale
locului de consum: adresă, cod loc de consum (care abreviat în funcție de zona de
distribuție îl regăsiți sub denumirea de CLC, NLC, POD), nivelul de tensiune,
cantitatea de energie electrică consumată, valoarea tarifelor aplicate, precum și
totalul de plată aferent locului de consum.
Tot în această secțiune, se regăsesc informații privind determinarea consumului
facturat (estimat sau măsurat), seria contorului și valoarea constantei***, indecșii
inițiali și finali, eventuale pierderi în contori, cantitatea de energie rezultată,
precum și cantitatea de energie reactivă masurată.
In situația în care un consumator are mai multe locuri de consum, aceste informații
vor fi prezentate pentru fiecare în parte.
***Constanta contorului este valoarea ce exprimă relația dintre energia înregistrată de contor și
valoarea corespunzatoare dată de ieșirea de control. Aceasta este un parametru tehnic specific
fiecărui aparat de masura în parte.

18

În această secțiune se regăsesc detalii referitoare la valoarea penalităților de plată
contractuale, în situația în care consumatorul întârzie la plata facturilor
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