Factură fiscală seria 22MI nr. 06326391 din data de 06.04.2022

FURNIZOR Enel Energie Muntenia SA
Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 5, Camera 5.3, sector 3,
Bucuresti, cod poștal 030667
CIF RO24387371 Nr. înreg. J40/14506/2008
Capital social subscris şi vărsat 37.004.350 lei
*Cod IBAN RO52CITI0000000725076002,
Operator de date cu caracter personal nr. 10585
Prin Punct Enel
Soseaua Pipera, nr. 42, bl. Globalworth Plaza, et. mezanin, sector 2,
Bucuresti
Program L - V 09:00 - 17:00

Centru informaţii clienţi
Program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00,
Info Enel, apel cu tarif normal: 021 9977.
E-mail contacteem.ro@enel.com, www.enel.ro
Tel. deranjamente 0800 070 888
Tel. pentru comunicare index autocitit, apel gratuit: 0800 07 08 09
Perioadă de comunicare index autocitit: 26.04.2022-05.05.2022
Perioadă emitere factură: lunar

Adresa de corespondenţă
Strada Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. C, ap. AP 43, sector 1, Bucuresti, cod
poștal 013162
Client UNGUREANU M

Client: UNGUREANU M
Adresa: Strada Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. C, ap. AP 43, sector 1,
Bucuresti, cod poștal 013162
Cod Client: C10072132
Cod (furnizor): 0300
Număr/dată contract 1008-1073186-1/06.11.1983

Cod plata: 100723160
ID factură: 20005427207
Perioadă de facturare:
27.02.2022-27.03.2022
Mod stabilire index:
Regularizare
Dată scadenţă:
21.04.2022

1
2
3
4
5
6
7
8

Produse
Valoare facturata fara TVA (conform "Detalii factura")
Total baza de impozitare TVA
TVA 19% (3=2*19%)
Total scheme de sprijin
VALOARE FACTURA CURENTA (5=1+3+4) (conform "Detalii factura")
Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit)
Total de plata (7=5+6)
CONSUM ENERGIE ACTIVA
(Detaliile facturii se regăsesc în pagina/paginile următoare)

UM
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

Valoare
40,39
40,39
7,67
-5,23
42,83
0,00
42,83

kWh

63,00

Neachitarea facturii în termen de 30 zile de la data scadenţei are drept consecinţă perceperea dobanzilor penalizatoare începând cu prima zi după data
scadenţei facturii şi până la data achitării acesteia şi întreruperea alimentării cu energie electrică conform preavizului comunicat de furnizor clientului final,
dar nu mai devreme de a 50 a zi de la data scadenţei.
Comparator oferte de furnizare energie electrică www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife
Alte informatii/Detalieri:
Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi soluţiona împreună cu noi, în baza procedurii de
soluţionare internă pe care o găsiţi publicată pe site-ul Enel. În caz de neînţelegeri precontractuale şi/sau de neînţelegeri în derularea contractului,
nesoluţionate împreună cu furnizorul de energie electrică, vă puteţi adresa ANRE conform Ord. ANRE nr. 128/2020, cu modificarile din Ord. 174/2020, Ord.
61/2013 sau instanţelor competente.
*Pentru plata facturilor puteţi alege, în funcţie de preferinţele dumneavoastră, una dintre modalitaţile de plată disponibile pe verso sau pe www.enel.ro,
inclusiv acest cont bancar.
Pentru efectuarea şi alocarea corectă a plății, vă rugam folosiţi codul de plată și ID-ul facturii.
În cazul plăţii facturilor restante, este suficientă folosirea codului de plată.
021 9977* - din 15 aprilie 2020, acesta este noul numar de telefon InfoEnel la care ne poti apela din Romania pentru orice informatie comerciala, program
L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00 ; +40372 436 436 - numar apelabil din strainatate.
Pentru transmiterea indexului autocitit, ramane valabil numarul gratuit 0800070809.
*numar cu tarif normal din orice retea

Scanați acest cod dacă doriți să achitați factura curentă în valoare de
42,83 Lei

j7G=+I

=dk

2000542720700000000428306042210072316018
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Adresa loc consum Strada Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. C, ap. AP 43, sector 1, Bucuresti, cod poștal 013162, cod loc consum 5004128721, pret
serviciu universal casnic, nivel tensiune punct delimitare JT, perioada de comunicare index autocitit 26.04.2022-05.05.2022, citire de regularizare
16.08.2022 - 25.08.2022.
Cod punct de măsură RO001E100723160, nivel tensiune punct măsură JT, cod eneltel: 100723160.
Index vechi/
Index nou/
Factor Cantitate
Consum
Cantitate
Nr.
Specificaţie
Perioadă facturată
UM
Const.
mod
mod
Corecţii
de
de
mediu
măsurată
zile
stabilire
stabilire
putere facturat
(kWh/zi)
Serie contor: 001000621719110 Tip contor: ENERLUX P, 5/80A, 230V
Energie activa

Nr.crt

27.02.22 - 27.03.22

kWh

1

Denumire servicii facturate

1

Energie activa total*

2

Energie activa facturata anterior**

8765/
autocitire

Perioada de
facturare
27.02.22 - 27.03.22

8828/
autocitire

63,00

Cantitate
facturată

U.M.

63,00

Preţ unitar
fără TVA
(lei/U.M.)

63,00

29

Valoare fară
TVA (lei)
33,87

2,17

Valoare
TVA
(lei)
6,44

3

Energie activa factura curenta (3=1+2)***

27.02.22 - 27.03.22

63,00

33,87

6,44

4

Energie activa pret SU casnic factura curenta

27.02.22 - 27.03.22

63,00

kWh

1,056960

66,59

12,65

5

Contributie pentru cogenerare factura curenta

27.02.22 - 27.03.22

63,00

kWh

0,025540

1,61

0,31

6

Certificate verzi factura curenta

27.02.22 - 27.03.22

0,063

MWh

72,5369516

4,57

0,87

7

Acciza

27.02.22 - 27.03.22

0,063

MWh

5,420000

0,34

0,06

8

Plafonare pret final facturat (OUG nr.
118/2021, la zi)

27.02.22 - 27.03.22

63,00

kWh

0,488190

-30,76

-5,84

9

Plafonare energie activa (OUG nr. 118/2021, la
zi)

27.02.22 - 27.03.22

63,00

kWh

0,031110

-1,96

-0,37

10

Compensare acordata (OUG nr. 118/2021, la
zi)

27.02.22 - 27.03.22

63,00

kWh

0,082980

-5,23

11

Total energie activa consumata (11= 3+ 5+ 6+
7)

27.02.22 - 27.03.22

12

TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA/LOC
CONSUM (12=10+11)

35,16

13

TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA/LOC
CONSUM CU TVA [13=12+ TVA]

42,83

14

Energie activa facturata in perioada similara a
anului precedent

40,39

67,00

7,68

kWh

Conform Legii nr. 259/2021, pentru perioada Noiembrie 2021- Ianuarie 2022, prețul final facturat a fost plafonat la valoarea de 1 leu/kWh din care
componenta de preț a energiei electrice a fost in valoare maximă de 0.525 lei/kWh.
Conform OUG nr 118/2021, la zi, în perioada Februarie 2022- Martie 2022, prețul final facturat va fi plafonat la valoarea de 0.8 lei/kWh, din care
componenta de preț a energiei electrice va fi in valoare maximă de 0.336 lei/kWh.
Temei legal contribuţie cogenerare: Ord.ANRE 111/2021; Temei legal certificate verzi: L134/2012, L184/2018; OUG 24/2017; Ord.ANRE 187/2018;
33/2019, 18, 237/2020, 9/2021; Temei legal preț serviciu universal (SU) clienţi casnici și preț energie electrică clienti noncasnici: preţ SU și preţ non SU
determinate de furnizor pe criterii concurentiale: Ord. ANRE nr.171, 241/2020, 5/2021; Temei legal preț de ultimă instanță clienţi casnici și clienti
noncasnic: Ord. ANRE nr.171, 241/2020, 5/2021; Acciză unitară consum comercial/necomercial: L227/2015, energie utilizată în scop comercial 2,61
lei/MWh; energie utilizată în scop necomercial 5,23 lei/MWh, Temei legal tarife reglementate: Ord.ANRE 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222/2020; 10/2021. Tarif transport TL: 25,57 lei/MWh; Tarif transport TG: 2,53 lei/MWh; Tarif servicii de sistem 9,32 lei/MWh; Tarif distribuţie 202,23
lei/MWh. Alte reglementări: Ord.ANRE 88, 177/2015; 76/2016; 6/2017; 218/2018; 234, 235/2019; 188, 190, 224, 242/2020; 6, 46, 50, 82/2021; Deciziile
ANRE 2120, 2121/2020; L226/2021; Scheme de sprijin – L259/2021
Cota obligatorie estimata de achizitie certificate verzi pentru perioada ianuarie 2022 - decembrie 2022: 0,5014313 CV/MWh.
Pret mediu ponderat calculat valabil incepand cu 01.02.2022: 144,6598 lei/CV.
p = Ccv*pmpPCSV [lei/MWh] unde:
p reprezinta pretul unitar, in lei/MWh;
Ccv reprezinta cota obligatorie estimata de achizitie de CV, in CV/MWh;
pmpPCSCV reprezinta pretul mediu ponderat al tranzactiilor incheiate pe piata centralizata anonima spot de CV din luna anterioara, publicat pe PCSCV de
OPCV pe site-ul propriu, aplicabil in intervalul de facturare, in lei/CV.
Începând cu data de 01.01.2021, pentru consumul de energie activă, furnizorul de ultimă instanță aplică prețul pentru serviciu universal (SU) determinat de
furnizor pe criterii concurentiale. Puteți găsi prețul pentru SU în vigoare la www.enel.ro.
* Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferenţă, între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.
** Energie electrică activă facturată în perioada cuprinsă între ultimele două citiri consecutive ale contorului pe baza unor valori estimate de consum,
stabilite conform contractului.
*** Consum facturat pentru perioada cuprinsă în ultimele două citiri consecutive ale contorului, stabilit ca diferenţă între consumul efectiv realizat de energie
electrică activă şi energia electrică activă facturată pe baza valorilor estimate de consum.
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MODALITĂȚI DE PLATĂ ENEL ENERGIE MUNTENIA
DIRECT DEBIT*

ONLINE

Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Credit
Europe Bank, Garanti Bank, ING, Leumi, OTP Bank, First Bank,
Raiffeisen Bank,UniCredit Bank, Veneto Banca

Online doar cu Codul de plata pe
plata.enel.ro

*Comision 0% pentru factura Enel. Pentru activarea mandatului de direct debit și verificarea
condițiilor specifice, vărugăm săcontactați banca dumneavoastră.

MYENEL
TRANSFER BANCAR
Banca
Transilvania

IBAN:

RO29

BTRL

RONI

NCS0

0073

9001

BCR

IBAN:

RO98 RNCB

0072

1042

9161

0001

CEC

IBAN:

RO17

CECE

B318

44RO

N254

9940

Citi Bank

IBAN:

RO52

CITI

0000

0007

2507

6002

Credit Europe
IBAN:
Bank

RO77

FNNB

0001

0301

1231

RO02

Garanti Bank IBAN:

RO34

UGBI

0000

3620

0627

7RON

ING Bank

IBAN:

RO28

INGB

0001

0000

0000

3333

Intesa
Sanpaolo
Bank

IBAN:

RO15 WBAN

2511

0000

4150

3217

First Bank

IBAN:

RO47

PIRB

4206

7279

9127

0000

Raiffeisen
Bank

IBAN:

RO69

RZBR

0000

0600

1068

1082

UniCredit
Bank

IBAN:

RO47

BACX

0000

0002

8377

2001

Online cu cont MyEnel pe my.enel.ro sau
din aplicatiile mobile pentru Android &
IOS

INTERNET/MOBILE BANKING
Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR,
BRD, CEC Bank, Citi Bank, Credit
Europe Bank, Garanti Bank, Idea
Bank, ING, Intesa Sanpaolo Bank,
Leumi, First Bank, Raiffeisen Bank,
UniCredit Bank, Veneto Banca
ATM
Banca Transilvania, BCR, BRD,
CEC Bank, Garanti Bank, Idea
Bank, ING, First Bank, UniCredit
Bank
NUMERAR
Banca Centrală Cooperatistă
Creditcoop, BCR, CEC Bank,
Credit Europe Bank, Garanti Bank,
Idea Bank, Paypoint, Qiwi, un-doi
Centru de plăți, UniCredit Bank,
Westaco Express

FACILITĂȚI
INTEROGARE SOLD PE BAZA COD
PLATĂ
PayPoint, Qiwi, un-doi Centru de plăţi,
Westaco Express

COPIA FACTURII
Online cu cod de plată si CNP/CUI titular de contract pe
factura.enel.ro

Enel Energie Muntenia S.A.
Bd. Mircea Vodã, nr. 30,
Cod poştal 030667
Sector 3, Bucuresti
Aceeași energie, alături de tine!
Bine te-am regăsit!
Îți scriem, ca de fiecare dată, când avem informații noi care te-ar putea interesa și care ne privesc deopotrivă.
Cu acest mesaj, te anunțăm că, în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, clienții Enel Energie / Enel Energie
Muntenia vor beneficia, dupa caz, de măsurile dedicate pieței energiei și gazelor naturale prevăzute de O.U.G. nr.
27/2022. Acestea vor fi aplicate începând cu prima factură ce va conține consumul lunii aprilie 2022.
Având în vedere modificările necesare la nivelul sistemului nostru informatic, factura emisă în luna aprilie
va reflecta consumul de energie până la data de 31.03.2022.
În funcție de consumul mediu lunar realizat la locul de consum in anul 2021, pentru clienții casnici (inclusiv pentru
locatarii/proprietarii din condominii, asociații de proprietari, ansambluri rezidențiale, racordate printr-o instalaţie
comună cu un singur contor de măsurare*), sunt prevăzute următoarele preţuri finale conform tranşelor de consum :

Perioada de aplicare
Componenta
Consum

mediu
2021

01 aprilie 2022 – 31 martie 2023***
Energie electrică

lunar

Preţul final facturat**

≤ 100 kWh
(inclusiv)

100 kWh - 300 kWh
(inclusiv)

maxim 0,68
lei/kWh

maxim 0,80
lei/kWh

Gaze naturale

maxim 0,31 lei/kWh

Prețul final de mai sus se aplică şi în cazul în care locul tău de consum a fost racordat începând cu data de 1
ianuarie 2022.
Pentru clienții casnici care au avut un consum mediu lunar de energie electrică pe anul 2021 de peste 300 kWh, se
va aplica un preț final ce va fi calculat lunar ca sumă a elementelor componente stabilite conform art. 5 din O.U.G
nr. 27/2022.
Dacă prețul din contractul tău este mai mic decât prețul final din tabelul de mai sus, iar consumul se încadrează în
limitele plafonate, se aplică prețul din contract (doar în perioada de valabilitate a condițiilor economice în vigoare).
După expirarea acestora, se va aplica prețul final de mai sus.
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Enel Energie Muntenia S.A.
Bd. Mircea Vodã, nr. 30,
Cod poştal 030667
Sector 3, Bucuresti
Mai multe detalii poți regăsi pe www.enel.ro, secțiunea Noutăți legislative.
Indexul autocitit poate fi transmis pentru a fi înregistrat în sistem, începând cu ora 00:00 a primei zile din interval
până la ora 19:00 a ultimei zile a intervalului alocat, prin oricare dintre variantele de mai jos:
l
l

Direct din contul MyEnel – secțiunea Index
0800 07 08 09 sau 0800 07 07 01 – tasta 1 – serviciul Telecitire

Pentru a ține costurile sub control și pentru o mai bună monitorizare a consumului, îți recomandăm să transmiți în
fiecare lună indexul autocitit, pe baza codului Eneltel, în perioada menționată pe factura ta.

Îți rămânem alături,
Echipa Enel

* Conform modalității de calcul prevăzute de lege
** Prețul final facturat pentru energie electrică include componenta de preţ a energiei active (componenta de
achizitie si componenta de furnizare), acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem,
certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă energetică şi TVA.
** Prețul final facturat pentru gaze naturale include componenta de preț a gazelor naturale (componenta de achizitie
si componenta de furnizare), costul de transport, tariful de înmagazinare, tariful de distribuţie și TVA.
****Valorile prețurilor finale și tranșele de consum vor putea fi modificate prin hotărâre a Guvernului, inițiată în
conformitate cu dispozițiile art. 80 și 180 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările și completările ulterioare, în funcție de evoluțiile înregistrate pe piețele interne și internaționale de
energie electrică și gaze naturale și de evoluția geopolitică din vecinătatea României.
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Enel Energie Muntenia S.A.
Bd. Mircea Vodã, nr. 30,
Cod poştal 030667
Sector 3, Bucuresti
Important pentru tine
Cu acest mesaj te anunțăm că, de la 1 aprilie 2022, implementăm modificări în calendarul de facturare.
Facem asta pentru ca ție, clientul Enel, să îți fie ușor de reținut intervalul în care ești facturat, precum și perioada în
care transmiți indexul lunar.
Răspunsurile de mai jos, pe această temă, îți aduc mai multe detalii:
Cum va fi facturat consumul meu? Începând cu luna aprilie 2022, consumul aferent va fi calculat și
facturat din prima până în ultima zi a lunii calendaristice. Iar de la 1 mai 2022 factura ta se va emite în data
de 6 (șase) a fiecărei luni.
l

Se va schimba intervalul în care voi transmite indexul? Da, totul este mult mai ușor. Începând cu
luna mai 2022 vei transmite indexul aferent consumului tău în ultimele 10 zile ale lunii calendaristice
(indiferent de numărul de zile ale lunii). Această modificare nu schimbă modul în care te-ai obișnuit să
transmiți indexul, rămân valabile aceleași opțiuni.
l

Unde poți găsi pe factură intervalul de transmitere index și perioada de facturare? Dacă ești
client pe Piața Concurențială, aceste noi modificări le regăsești pe pagina 3 a facturii tale. Dacă ai
un contract cu Serviciu Universal, vei regăsi aceste informații pe pagina 2 a facturii.
l

Te asigurăm că acest lucru nu va afecta condițiile comerciale cu care ești obișnuit. Mai exact, pentru plată,
vei avea la dispoziție același număr de zile de la data emiterii facturii și o vei plăti în același mod.
Poți face plăți prin MyEnel (myenel.ro) online fără autentificare (plata.enel.ro) sau prin orice alt canal pus la
dispoziția ta.

Îți rămânem alături,
Echipa Enel
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