
Ghid explicativ privind elementele componente
ale facturii de energie electrică și gaze naturale



Stimate client,

Nova este preocupată în permanență în oferirea unor servicii de 
calitate clienților săi, precum și în oferirea unei informări transparente 
cu privire la activitatea de furnizare energie electrică/gaze naturale.

Prezentul Ghid a fost întocmit pentru a veni în sprijinul dvs., prin 
oferirea unor informații ușor de înțeles despre elementele din factura 
de energie electrică/gaze naturale.
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1. Factura de energie electrică
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1. datele de identificare şi de contact ale furnizorului;

2. datele de contact ale punctului unic de contact/punctelor 
de informare regională/locală ale furnizorului;

3. datele de identificare ale clientului final, adresa locului de 
consum şi adresa de facturare, în cazul în care aceasta este 
diferită faţă de adresa locului de consum;

4. codul de identificare a locului de consum;

5. numărul şi data emiterii facturii;

6. data scadentă a plăţii;

7. perioada de facturare;

8. cantitatea de energie electrică facturată;

9. unităţile de măsură şi preţurile aplicate pentru fiecare
mărime de facturat;

10. preţul energiei electrice, exprimat în lei/kWh sau lei/MWh;

11. componentele incluse în preţul unitar pentru furnizarea 
energiei electrice;

12. cod de bare;

13. numar contract;

14. intervalul de timp pentru citirea indexului contorului
de către reprezentantul OR;

15. compensare, plafonare cf. OUG 118/2021;

16. valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat -
Pret unitar in lei/MWh;

17. certificate verzi, contribuţia pentru cogenerarea de 
înaltă eficienţă, TVA, acciza şi alte taxe prevăzute de 
legislaţia în vigoare;
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compensare, plafonare cf. OUG 118/2021;

precizarea referinţei cu privire la locul unde poate fi 
găsită o descriere detaliată a tarifelor reglementate;

penalităţi de întârziere specificate în contract pentru 
întârzierea la plată a facturii – rând separat, dacă este 
cazul;

valoarea totală de plată, inclusiv cu TVA și obligaţii de 
plată neachitate, dacă este cazul;

precizarea că factura emisa este o factură electronică;
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modalităţi de plată a facturii;

informaţii privind posibilitatea schimbării furnizorului; 

informaţii privind drepturile clienţilor finali în ceea ce priveşte 
soluţionarea alternativă a litigiilor, inclusiv datele de contact ale 
entităţii responsabile; 

Informații privind termenul de plată al facturilor și posibilitatea de 
percepere de penalități penalităţi de întârziere specificate în contract 
pentru întârzierea la plată a facturii;

măsuri de eficiență energetică;

informații privind standardele de furnizare și distribuție aplicabile;

Informații referitoare la clientul vulnerabil;

Informații privind certificatele verzi;

numărul de telefon pus la dispoziţie de către OR la care este racordat
locul de consum la care clientul final poate sesiza direct OR 
întreruperile în alimentarea cu energie electrică;

intervalul de timp şi modalitatea prin care clientul poate transmite
indexul autocitit;
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codul de identificare a locului de consum;

indexul grupului de măsurare folosit la începutul şi 
sfârşitul perioadei de facturare pentru determinarea
cantităţii de energie electrică; în cazul clientului final la 
care intervalul de citire de către OR este mai mare 
decât perioada de facturare se va preciza modul prin 
care a fost determinat indexul, respectiv citire de către 
OR/autocitire de către clientul final/estimare pe baza 
convenţiei de consum/istoric de consum;

nivel tensiune loc de consum

Informații cantitați de energie electrică activă și
reactivă facturate

Serie contor
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2. Factura de gaze naturale
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1. datele de identificare şi de contact ale furnizorului;

2. datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum şi adresa de 
facturare, în cazul în care aceasta este diferită faţă de adresa locului de 
consum;

3. codul de client atribuit de furnizor;

4. codul locului de consum atribuit de operator – CLC;

5. numărul şi data emiterii facturii;

6. termenul scadent de plată;

7. data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare;

8. denumirea produselor/serviciilor facturate, după caz, şi unităţile de măsură ale 
acestora;

9. pretul actual, preţul unitar pentru furnizarea gazelor naturale, exprimat în 
lei/MWh sau în submultiplu lei/kWh, şi preţul unitar/ tarifele/taxele
aplicat/aplicate pentru fiecare produs/serviciu care este facturat distinct pe 
lângă furnizarea gazelor naturale, nefiind inclus în preţul unitar pentru 
aceasta, după caz;

10. valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat;

11. valoarea totală de plată (cu TVA);

12. valoarea TVA;

13. numărul de telefon pus la dispoziţie de operator pentru sesizarea situaţiilor de 
urgenţă privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului 
final sau ale operatorului;

14. factura de regularizare;

15. componentele incluse în preţul unitar pentru furnizarea gazelor naturale, cu 
precizarea celor care sunt reglementate sau o referinţă cu privire la locul unde
poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;

16. soldul debitor/creditor la sfârşitul perioadei pentru care se face regularizarea, 
calculat pe baza diferenţei dintre consumul efectiv realizat şi consumul
facturat în intervalul dintre citirile operatorului, respectiv suma pe care clientul 
final o mai are de achitat furnizorului sau suma datorată de furnizor clientului 
final ca urmare a efectuării regularizării, după caz;

17. utilizarea facturii în format electronic;

18. plafonare, compensare cf. OUG 118/2021;

19. număr contract;
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modalităţile de plată a facturii;

modalitatea de conversie a cantităţii de gaze naturale, exprimată în mc, în 
cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh;

informaţii privind dreptul clientului final de a schimba furnizorul, în mod gratuit, cu 
respectarea condiţiilor contractuale, conform procedurii aprobate de ANRE, cu 
precizarea că "Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a 
gazelor naturale" este publicată pe pagina de internet a ANRE;

informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor de către clienţii finali, 
precum şi privind opţiunile pe care le au aceştia în cazul în care nu sunt satisfăcuţi
de modul de soluţionare a plângerii de către furnizor, conform procedurii-cadru
privind obligaţia furnizorilor de soluţionare a plângerilor clienţilor finali, aprobată 
de ANRE;

datele de contact ale centrului de relaţii cu clienţii pus la dispoziţie de furnizor;

informaţii privind măsurile pe care furnizorul are dreptul să le ia, conform 
contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat, în situaţia în care clientul final 
nu achită factura în termenul scadent;

informaţii privind conceptul de eficienţă energetică, respectiv datele de contact 
ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei, de unde clienţii finali pot obţine
informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, 
profilurile de referinţă privind consumul individual şi alte specificaţii tehnice ale 
aparatelor energetice care pot contribui la reducerea consumului.

informaţii privind dreptul clientului final de a beneficia de un nivel minim de 
calitate a activităţii de furnizare şi a serviciilor aferente alimentării cu gaze 
naturale, a cărui nerespectare atrage plata de către prestatorul
activităţii/serviciului respectiv a unei penalităţi/compensaţii clientului final afectat, 
conform standardelor de performanţă aprobate de ANRE;

informaţii privind tipurile de facilităţi puse la dispoziţie de furnizor clienţilor
vulnerabili.

numărul de telefon pus la dispoziţie de operator pentru sesizarea situaţiilor de 
urgenţă privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final 
sau ale operatorului.

intervalul de timp şi modalitatea/modalităţile prin care clientul poate transmite indexul 
echipamentului de măsurare determinat prin autocitire, în cazul clientului final la care 
intervalul de citire de către operator este mai mare decât perioada de facturare 
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valoarea puterii calorifice superioare aferente perioadei de 
facturare/ valoarea puterii calorifice superioare medii aferente
perioadei pentru care se face regularizarea, calculată ca medie
aritmetică a puterilor calorifice superioare pentru fiecare zi din 
perioada de regularizare;

cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă
consumul de gaze naturale facturat/ consumul efectiv de gaze 
naturale realizat în perioada pentru care se face regularizarea;;

cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, aferentă perioadei
de facturare/ consumată efectiv în perioada pentru care se face 
regularizarea;

indexul echipamentului de măsurare folosit la începutul şi sfârşitul
perioadei de facturare pentru determinarea cantităţii de gaze 
naturale, exprimată în mc; în cazul clientului final la care intervalul
de citire de către operator este mai mare decât perioada de 
facturare se va preciza modul prin care a fost determinat indexul, 
respectiv citire de către operator/autocitire de către clientul 
final/estimare pe baza convenţiei de consum;

comparaţii între consumul actual al clientului final şi consumul
corespunzător aceleiaşi perioade a anului anterior, în măsura în 
care aceste informaţii sunt disponibile, preferabil sub formă
grafică;

perioada pentru care se face regularizarea;

indexul echipamentului de măsurare determinat de operator prin 
citire la începutul şi sfârşitul perioadei pentru care se face 
regularizarea.
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Pentru orice informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la 
următoarele date de contact:

• la adresa: Cluj-Napoca, strada Calea Turzii, nr. 217, județ Cluj, cod poștal 40495;
• pe adresa de e-mail: sesizari@novapg.ro;
• fax: 0246.450.399
• prin intermediul contului de client My Account: https://crm.novapg.ro/;
• prin intermediul aplicației Nova Power & Gas, disponibilă în App Store și Google Play;
• telefonic prin apel în Call Center-ul Nova: 021.9246.


