Pe parcursul derulării contractului, pentru fiecare lună de livrare, furnizorul emite o factură
de consum prezumat egală cu jumătate din contravaloarea cantităţii de energie electrică
consumată de către acesta în ultima lună facturată complet potrivit prezentului contract sau
contractului anterior;
În cazul inexistenţei unui istoric de consum, cantitatea de energie electrică luată în calcul la
emiterea facturii de consum prezumat este cea contractată de consumator;
Emiterea facturii se face în prima decadă a lunii de livrare, aceasta fiind modalitatea
”standard” de facturare.
Consumatorul va plăti factura emisă potrivit alin. (3) în termen de 15 zile calendaristice de la
data primirii sale.
Consumatorul care în ultimul an calendaristic nu a denunţat unilateral sau nu a generat din
culpa lor rezilierea unui contract cu SC Electrificare CFR SA, poate opta la semnarea
contractului pentru modalitatea de plată ”în avans”, caz în care nu va mai constitui garanţii de
plată. În acest caz furnizorul emite o factură de avans până la data de 15 a lunii anterioare celei
contractuale. Consumatorul va plăti factura emisă cu trei zile înainte de începerea lunii
contractuale. Factura de avans este egală cu cel puţin ¾ (trei sferturi) din contravaloarea cantităţii
de energie electrică consumată de către acesta în ultima lună facturată complet.
În luna următoare celei contractuale, furnizorul emite o factură de regularizare parţială
reprezentând:
a. diferenţa dintre contravaloarea parţială a consumului de energie electrică pe luna
contractuală calculată potrivit contractului şi contravaloarea facturii de consum prezumat
în cazul consumatorilor care au optat pentru modalitatea de plată standard;
b. diferenţa dintre contravaloarea parţială a consumului de energie electrică pe luna
contractuală calculată potrivit contractului şi contravaloarea facturii de avans în cazul
consumatorilor care au optat pentru modalitatea de plată în avans.
Factura va fi însoţită de o notă de calcul care detaliază contravaloarea energiei electrice, a
preţului de livrare şi a cantităţii de energie electrică.
După decontarea de către furnizorii serviciilor conexe consumului de energie electrică a
tuturor cheltuielilor impuse de reglementările în vigoare, furnizorul emite o factură de
regularizare finală reprezentând diferenţa dintre contravaloarea totală finală a energiei electrice
pe luna contractuală şi contravaloarea facturii emise anterior potrivit art. 2.
Factura va fi însoţită de o notă de calcul care detaliază contravaloarea energiei electrice,
a preţului de livrare şi a cantităţii de energie electrică.
Facturile emise în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) şi (5) respectiv art. 2. şi art.
3, vor fi transmise Consumatorului în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1), (3) şi (28)
din Codul Fiscal.
Consumatorul plăteşte facturile emise conform art. 2. şi art. 3. în termen de 15 zile
calendaristice de la data primirii lor.
Dacă ziua limită de plată determinată conform alin. (1) nu este o zi financiară, atunci
ziua limită de plată se consideră următoarea zi financiară.
(3) Factura se consideră achitată de către consumator la data la care plata apare ca efectuată în
extrasul bancar al consumatorului, ori data intrării numerarului în casieria furnizorului.
În cazul în care o sumă facturată de către furnizor este contestată integral sau în parte de
către consumator, acesta va înainta o notă scrisă furnizorului cuprinzând obiecţiile sale, în
termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii facturii, şi va plăti suma rămasă necontestată până
la termenul limită de plată.

Obiecţiile Consumatorului privind valorile facturate prezentate în nota scrisă se vor
concilia între părţi în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii pretenţiilor formulate de către
Consumator.
Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre
judecătorească a fi datorate de Consumator, acesta va plăti pe lângă suma datorată, o penalitate
calculată conform prevederilor în anexa nr. 8.
În cazul în care în urma contestaţiei s-a stabilit reducerea valorilor facturate,
Consumatorului i se restituie eventualele sume şi penalităţi aferente calculate potrivit cu anexa
nr. 8, deja plătite, corespunzătoare reducerii respective.
În acest caz, Furnizorul va emite o factură de stornare (în roşu) pentru valoarea cu care
factura iniţială a fost redusă.
Nu se percep penalizări pentru diferenţa dintre sumele contestate şi cele stabilite pe cale
amiabilă sau de către instanţele competente.
Consumatorul optează pentru varianta de plată:
1) Plata în avans (conform art. 1 alin. (5) din Anexa curentă)
2) Plata standard (conform art. 1 alin. (1) – (4) din Anexa curentă)

