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             Modalitățile de măsurare, facturare, conținutul facturii și mijloacele de plata 
 
 
    1,Modalități de măsurare  
 
Măsurare consumului de energie electrică se face cu contoare monofazate sau trifazate , dupa caz. 

 
     2.Facturarea  
  
Procesul de facturare a energiei electrice constă, în principal, în următoarele activităţi: 
  a) preluarea şi validarea datelor de consum; 
  b) determinarea valorii facturii; 
  c) întocmirea şi emiterea facturilor; 
  d) transmiterea facturilor; 
  e) soluţionare plângerilor privind facturarea. 

 
Facturarea energiei electrice active consumate la locul/locurile de consum care fac obiectul 
Contractului , pe JT/ MT [nivel de tensiune] se face prin aplicarea preţurilor, abonamentului şi 
tarifelor valabile la data semnării Contractului. 

Tarifele reglementate de transport şi distribuţie energie electrică, contravaloarea certificatelor verzi și 
contribuția pentru cogenerearea de înaltă eficiență pot fi modificate pe durata derulării Contractului 
prin ordin ANRE. În situaţia modificării tarifelor reglementate, furnizorul va utiliza pentru facturare 
noile tarife, începând cu momentul intrării lor în vigoare. (Valorile actualizate ale tarifelor 
reglementate se pot vizualiza la adresa: https://novapg.ro/tarife-reglementate-energie-electrica) (**) 
Accizele pentru electricitate se calculeaza in conformitate cu prevederile Codului fiscal (Legea nr. 
227/2015, art. 342 si art. 442) și se actualizează automat.  

Determinarea consumului de energie electrica în caz de înregistrare eronată și în sistem paușal se face 
conform ORDINUL nr. 190 din 28 octombrie 2020. 

Facturarea energiei electrice furnizate la locul de consum al clientului final se realizează de către 
furnizor pe baza consumului de energie electrică aferent perioadei de facturare şi a preţului de 
furnizare prevăzut în contract, valabil în perioada de facturare şi, după caz, pe baza altor mărimi 
utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice. 

Facturile se transmit Clientului de către Furnizor ,astfel:  

a) în format electronic pe o adresă de e-mail comunicată, în scris, de client;  
b) în format tipărit la adresa comunicată de client 
 

     3.Conținutul facturii  
 
 În factura emisă clientului final de către furnizor conform contractului, suplimentar faţă de  
contravaloarea consumului de energie electrică se adaugă şi contravaloarea certificatelor verzi,  a 
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contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă, a accizei, a TVA, precum şi a altor taxe şi impozite 
prezente sau viitoare, stabilite în conformitate cu prevederile actelor normative aplicabile. 
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 3.Modalități de plata  
 
Pentru plata facturilor clientul are la dispoziţie următoarele modalităţi de plată: 
 

 
 
 

 
 
 


