
Ghid explicativ pentru
factura de energie electrică

Furnizor energie electrică: Mazarine Energy Romania SRL
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• Datele de identificare ale 
furnizorului
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• Detalii despre factură
• Serie factură

• Data emiterii

• Data scadentă

• Detalii despre client
• Nume și Prenume

• Adresă
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• Adresa de corespondență a 
clientului

• Alte informații

• Tip factură (Estimat, Măsurat, 
Autocitit)

• Punct de consum(ex. locuință, 
casă de vacanță, etc)

• Adresa locului de consum

• Cod client Mazarine

• Cod PoD (cod loc consum)

• Număr de contract
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• Contact

• Pentru informații legate de 
activitatea de furnizare a 
Mazarine Energy Romania SRL

• Distribuitorul  de energie 
electrică din zona 
dumneavoastră de distribuție

• Alte informații
• Cota de TVA aplicată prețurilor și 

tarifelor reglementate, precum și 
a altor componente prevăzute 
de legislație

• Perioada de facturare

• Referință internă (informație 
utilă Mazarine Energy Romania)
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• Tabel centralizator cu prețuri 

și tarife
• Unitate de măsură, cantitate, 

preț unitar, valoare și valoare 
TVA pentru următoarele 
componente:

• Preț energie electrică activă

• Tarif reglementat extragere 
energie electrică din rețea

• Tarif reglementat servicii de 
sistem;

• Tarif reglementat introducere 
energie electrică în rețea;

• Tarife reglementate de 
distribuție energie electrică;

• Contravaloare Certificate 
Verzi;

• Tarif reglementat contribuție 
cogenerare de înaltă eficiență;

• Acciza, conform Codului Fiscal

Exemplu de compensare în factură – OUG 118/2021

Exemplu de supliment energie electrică în factură – Legea 226/2021
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• Informații privind factura 

curentă

• Situație privind soldul la data 
emiterii facturii curente

• Cod de bare valabil în 
unitățile Poștei Române

• Termenul scadent al facturii
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• Informații si opțiuni privind 

autocitire index
• Perioada transmitere index

• Posibilitate transmitere index 
prin SMS sau WhatsApp

• Direct în contul de client
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• Informații generale

• Modalități de plată

• Solicitări, plângeri și reclamații

• Litigii

• Schimbarea furnizorului

• Termen de plată

• Citirea contorului
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