
FURNIZOR: Enel Energie Muntenia SA

Factură piață concurențială
Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 5, Camera 5.3, sector
3, Bucuresti, cod poștal 030667
Cod TVA/CIF: RO24387371
Nr. ord. reg. com.: J40/14506/2008
Cap. social subscris și vărsat: 37.004.350 lei
Cont: RO28TREZ7005069XXX002183
Banca: TREZORERIA MUNCIPIULUI BUCURESTI
Operator de date cu caracter personal nr. 10585

GRADINITA NR.160

Aleea Perisoru, nr. 9, sector 3, Bucuresti, cod poștal 032551

DETALII NECESARE PLATII DATE FACTURA COD CLIENT: C10880600

ID FACTURA
42001594138
COD PLATA
108448735

TOTAL DE PLATA

2.517,66 lei
Furnizare energie electrica

Serie şi număr: 20MI00857806

Data emitere factură: 16.01.2020

Data scadentă: 17.02.2020

Tip factură: Regularizare +
Estimare

Adresa sediu social: Aleea Perisoru, nr. 9, sector
3, Bucuresti, cod poștal 032551
Cod  TVA/CIF: 4400921
Cont: RO95TREZ70324650220XXXXX
Banca: TREZORERIA STATULUI

Perioada de facturare: 06.11.2019 - 31.12.2019

SINTEZA FACTURA

Total de plată factură curentă: 2.517,66 lei MULTUMIM

Plăţile sunt efectuate la zi, nu aveţi
facturi restante.

CONTACTE UTILE

www.enel.ro

www.my.enel.ro

Call center comercial:
0800 07 07 01

Cod etic: www.enel.ro

Descopera cel mai
apropiat Punct Enel pe
www.enel.ro
Semnalare intreruperi:
0800 070 888
Adresa de corespondenta:
Bucuresti, Sector 3, bd.
Mircea Voda, nr. 30, etaj 5,
camera 5.3, cod postal
030667

NECLARITĂȚI?

Dacă sunt informaţii neclare in
noua factură, vizitaţi www.enel.ro,
secţiunea ghid nou factura.

DETALII FISCALE

Energie electrica de facturat 2.106,09 lei

Acciza de facturat 9,59 lei

Total baza de impozitare TVA 2.115,68 lei

TVA 19% 401,98 lei

Total de plata factura curenta 2.517,66 lei

Total de plata facturi restante 0,00 lei

Sold total la data emiterii facturii 16.01.2020 2.517,66 lei

MESAJE

Pentru că la Enel lucrurile sunt simple, îţi prezentăm un nou element introdus pe factura ta, respectiv codul de plată aflat pe prima pagină, la
secțiunea “Detalii necesare plății”.
Pentru efectuarea și alocarea corectă a plății facturii, folosește codul de plată și ID-ul acesteia sau doar codul de plată când dorești numai plata
soldului restant.

4200159413800000025176616012010844873531

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi factura curentă în valoare de
2.517,66 lei
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Componente reglementate 1.442,20 lei

Componente negociate 1.075,46 lei



TOTAL FACTURARE LOCURI DE CONSUM

CANTITATE UM VALOARE
FĂRĂ TVA LEI

VALOARE
TVA LEI

Total energie in perioada de facturare 3.930,00 kWh 1.799,13 341,85

Contributie pentru cogenerare 3.930,00 kWh 74,15 14,09

Certificate verzi 3,930 MWh 232,81 44,23

Acciza energie 3,930 MWh 9,59 1,82

Total baza de impozitare TVA 2.115,68

din care cogenerare 74,15

din care certificate verzi 232,81

din care acciza 9,59

TVA 19% 401,98

Total de plata factura curenta 2.115,68 401,98

Total de plata facturi restante 0,00

Sold total la data emiterii facturii 16.01.2020 2.517,66 lei

INFORMATII SUPLIMENTARE

Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi
soluţiona impreună cu noi, în baza procedurii de soluţionare interna 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. 35/2013, Ord. 61/2013 sau
instanţelor competente.

IMPORTANT!

Vă rugăm să nu permiteţi accesul unor persoane neautorizate la echipamentul de măsurare a energiei
electrice! Efectuarea de intervenţii, modificări neautorizate la contorul electronic este strict interzisă, potrivit
legii şi contractului dvs. de furnizare a energiei electrice, faptă constituind infracţiune, pedepsită conform
dispoziţiilor Legii nr. 123/2012, cu completarile şi modificările ulterioare. Totodată, accesul fără drept la un
sistem informatic, în speţă contorul electronic, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor
Codului Penal.

NIVEL ACCIZA

Energie utilizata in scop comercial
2,44 lei/MWh; energie utilizată în
scop necomercial 4,89 lei/MWh.

COMPONENTE
PREŢ UNITAR
CERTIFICATE VERZI:

Cota obligatorie estimata de
achizitie certificate verzi pentru
perioada ianuarie 2020 -
decembrie 2020: 0,45061
CV/MWh. Pret mediu ponderat
calculat valabil incepand cu
01.02.2019: 136,8129 lei/CV.

TEMEI LEGAL

Tarif ee:Contract Furnizare
EE(CFEE); Ord.ANRE: 33,64/2014;
11,76/2016; 6,12,49/2017;
26,226/2018;
17,194,212,218,222,223,224,
225,226,227,228,229/2019
Accize:L227/2015;Plata cf.CFEE;
CV:L134/2012,L184/2018; OUG
24/2017,Ord.ANRE:
11/2017;38,187,
207/2018,33,235,238/2019

EXPLICAŢII SITUAŢIE SOLD

Sume din regularizări - consum plătit în avans până la data emiterii facturii curente
Total de plată factură curentă - valoare de plată factură curentă
Facturi restante - valoare de plată a facturilor precedente neachitate
Sold client - situaţia finală a soldului la data emiterii facturii curente

Valoarea Sold Client negativă (-) se va folosi pentru plata facturii următoare sau se va restitui la cerere.
Valoarea Sold Client pozitivă (+) reprezintă suma totală de plată la zi (factura curentă + facturi neachitate).
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GRADINITA NR.160 - GRADINITA
Adresa: Aleea Perisoru, nr. 9, sector 3, Bucuresti, cod poștal 032551

Contract nr.: VI2405987
Cod identificare loc consum: 5005121953
Putere avizata: 5 kW
Oferta/Tarif/Nivel tensiune: Enel Confort / Tarif
negociat cu abonament / JT

Perioada de facturare: 06.11.2019 - 31.12.2019
Consum anual estimat: 27.045 kWh

TRANSMITERE INDEX

Numar IVR: 0800 07 07 01
Interval: 22.01.2020-31.01.2020
Citiri de regularizare interval:
04.01.2020 - 31.01.2020

Cod Eneltel /
POD

Serie contor
Const.
grup

Index
vechi

Index
nou

Cantitate UM
Factor
putere

CITIRI SI CANTITATI

Energie activa
06.11.19-09.12.19

108448735/
RO001E108448735

001000015692011 1
203056/

citit
206790/

citit
3.734 kWh

Energie activa
10.12.19-31.12.19

108448735/
RO001E108448735

001000015692011 1
206790/

citit
209206/
estimat

2.416 kWh

Energie reactiva
capacitiva
06.11.19-09.12.19

108448735/
RO001E108448735

001000015692011 1
0/

citit
0/

citit
0 kVARh

Energie reactiva
capacitiva
06.11.19-09.12.19

108448735/
RO001E108448735

001000015692011 0 kVARh 1,00

Energie reactiva
inductiva
06.11.19-09.12.19

108448735/
RO001E108448735

001000015692011 1
0/

citit
0/

citit
0 kVARh

Energie reactiva
inductiva
06.11.19-09.12.19

108448735/
RO001E108448735

001000015692011 0 kVARh 1,00

Cantitate UM
Pret unitar
fara TVA lei

Valoare
fara TVA lei

Valoare
TVA lei

ENERGIE ACTIVA

Energie activa
06.11.19-31.12.19

6.150 kWh 0,269000 1.654,35 314,33

Energie estimata anterior
06.11.19-30.11.19

-2.220 kWh -597,18 -113,46

Abonament
06.11.19-09.12.19

34 Zile 0,590000 20,06 3,81

Abonament
10.12.19-31.12.19

22 Zile 0,590000 12,98 2,47

Abonament estimat
anterior 06.11.19-30.11.19

-25 Zile -14,75 -2,8

Distributie en.el
06.11.19-31.12.19

6.150 kWh 0,151550 932,03 177,09

Distributie en.el estimat
anterior

-2.220 kWh -336,44 -63,92

Tarif de extragere en.el din
retea (TL)
06.11.19-31.12.19

6.150 kWh 0,016520 101,6 19,3

Tarif de extragere en.el din
retea (TL) estimat anterior

-2.220 kWh -36,67 -6,97

Tarif de introducere en.el
in retea (TG)
06.11.19-31.12.19

6.150 kWh 0,001180 7,26 1,38

Tarif de introducere en.el
in retea (TG) estimat
anterior

-2.220 kWh -2,62 -0,5

Servicii sistem
06.11.19-31.12.19

6.150 kWh 0,014890 91,57 17,4
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Cantitate UM
Pret unitar
fara TVA lei

Valoare
fara TVA lei

Valoare
TVA lei

ENERGIE ACTIVA

Servicii sistem estimat
anterior

-2.220 kWh -33,06 -6,28

Certificate verzi
06.11.19-31.12.19

6,15 MWh 59,2399857 364,32 69,22

Certificate verzi estimate
anterior

-2,22 MWh -131,51 -24,99

Acciza 06.11.19-31.12.19 6,15 MWh 2,440000 15,01 2,85

Acciza estimata anterior -2,22 MWh -5,42 -1,03

Cogenerare
06.11.19-28.11.19

2.525 kWh 0,015640 39,49 7,5

Cogenerare
29.11.19-31.12.19

3.625 kWh 0,019320 70,04 13,31

Cogenerare estimata
anterior

-2.220 kWh -35,38 -6,72

ENERGIE REACTIVA

Energie reactiva inductiva
06.11.19-09.12.19

0 kVARh 0,000000 0 0

Energie reactiva capacitiva
06.11.19-09.12.19

0 kVARh 0,000000 0 0

TOTAL LOC DE CONSUM

Total loc de consum 3.930,00 kWh 2.115,68 401,98
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Stimate Client,

După cum cunoașteți deja, în data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind
protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
("Regulamentul"). Astfel, având în vedere și prevederile art. 6.1.3 din Condițiile Generale Contractuale (CGC) la
Contractul de Furnizare Servicii de Asistență, vă informăm cu privire la actualizarea dispozițiilor art. 8 - Prelucrarea
datelor cu caracter personal, astfel:

„8.1.Prestatorul prelucrează datele personale ale Beneficiarului, în temeiul legii, cu bună-credință, în scopuri
legitime, pentru încheierea și executarea contractului de servicii de asistență, respectiv pentru furnizarea serviciilor
descrise în prezentul, colectate prin intermediul Mandatarului ce are calitatea de împuternicit al operatorului Europ
Assistance. Prelucrarea datelor se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului European 2016/679
privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date precum și Legea nr.190/2018 de punere în aplicare a Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Temeiul juridic al prelucrării Datelor personale este reprezentat de: (i) executarea unor măsuri antecontractuale sau
de contractul pe care l-ați încheiat în virtutea căruia se efectuează prelucrarea datelor; (îi) de respectarea unei
obligațîi legale; (iii) consimțământul liber exprimat; (iv) de executarea unui sarcini de interes public sau legată de
exercitarea puterilor publice cu care este investit Operatorul; (v) pentru urmărirea intereselor legitime ale
operatorului sau ale terților (interesele legitime urmărite de operator includ îmbunătățirea serviciilor, prevenirea
actelor de corupție în cadrul organizației, promovarea serviciilor proprii, recuperarea creanțelor restante).

8.2. Datele personale prelucrate sunt: date cu caracter personal din categoria datelor generale, ca de exemplu
nume, prenume, date identificare, adresă loc consum, adresă email, număr telefon, date pe care le prelucrăm în
sistemul informatic în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate și anume pentru executarea și
derularea contractului de furnizare/prestări servicii (după caz).

8.3. În vederea îndeplinirii anumitor obligații legale, îndeplinirii interesului legitim al operatorului, precum și pentru
realizarea scopurilor pentru care au fost colectate datele, Datele Beneficiarului vor putea fi dezvăluite către
autorități publice, organe judiciare, birouri notariale, instituții financiar-bancare, împuterniciți către care Prestatorul a
externalizat furnizarea anumitor servicii și alte categorii de destinatari, din România sau a Uniunii
Europene/Spațiului Economic European, cu instituirea garanțiilor adecvate pentru protejarea datelor acestora.

8.4. Cât privește drepturile persoanelor vizate conform Regulamentului, Beneficiarul dispune de următoarele
drepturi:

- Dreptul la informare – Beneficiarul poate solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor sale
personale;

- Dreptul la rectificare – Beneficiarul poate solicita rectificarea sau completarea datele personale inexacte;

- Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – Beneficiarul poate obține ștergerea datelor, în cazul în
care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

- Dreptul la restrictionarea prelucrării - Beneficiarul poate solicita restrictionarea prelucrării în cazul în care
contestă exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

- Dreptul de opoziție – Beneficiarul poate să se opună prelucrărilor de date care se realizează în temeiul
consimțământului conform art.  6  alin. (1) lit. a) din Regulament;

- Dreptul la portabilitatea datelor - Beneficiarul poate primi, în anumite condiții, datele personale pe care le-a
furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui
operator;

- Dreptul de a depune plângere - Beneficiarul poate depune plângere fata de modalitatea de prelucrare a
datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

- Drepturi de a se opune deciziilor automate: Beneficiarul poate cere și obține intervenția umană cu privire la
respectiva prelucrare, își poate exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poate contesta decizia.
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8.5. Exercitarea drepturilor menționate la art. 8.4 poate fi efectuată de către persoana vizată, prin transmitere unei
solicitări la sediul Prestatorului din Riverside Tower, Splaiul Independentei 291 – 293, sector 6, 060042 București
sau prin e-mail, la: dpo@europ-assistance.hu. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal (RPD) poate
fi contactat la următoarea adresă de e-mail: dpo@europ-assistance.hu.”

Totodată, vă informam și cu privire la actualizarea art. 5.1 din CGC, în sensul că Prestatorul poate să cesioneze
drepturile și obligațiile sale în baza Contractului, cu notificarea Beneficiarului, în condițiile legii, precum și să
subcontracteze, în tot sau în parte, Contractul, caz în care rămâne obligat solidar cu subcontractul față de
Beneficiar cât privește partea de contract subcontractată.

Clauzele contractuale actualizate și consolidate pot fi consultate și pe site-ul www.enel.ro
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