
Factură fiscală seria 22MI nr. 07756554 din data de 09.05.2022 
Stornare a facturii nr. 22MI 01289655 data 19.01.2022 

FURNIZOR Enel Energie Muntenia SA 

Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 5, Camera 5.3, sector 3, 
Bucuresti, cod poştal 030667 
CIF R024387371 Nr. Trireg. J40/14506/2008 
Capital social subscris şi vărsat 37.004.350 lei 

Operator de date cu caracter personal nr. 10585 
Prin Punct Enel 
Şos. Giurgiului, nr. 127, bl. 2B, et. parter, sector 4, 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 
Perioadă emitere factură: lunar 

=Perioadă de facturare: 
[01.12 2021-31.12.2021 
Lylod stabilire index: 
[Estimare 
kDată scadenţă: 
31.01.2022 
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Adresa de corespondenţă 
Calea Vitan, nr. 154-158, ap. BIR02, sector 3, Bucuresti, cod poştal 

031303 
Client SD3-SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 SRL 

Client: SD3-SALUBRITATE S1 DEZAPEZIRE S3 SRL 
Adresa: Calea Vitan, nr. 154-158, ap. BIR02, sector 3, Bucuresti, cod 
poştal 031303 
CIF R037804020 

Cod plata: 110713034 
ID factură: 13000865025 

Produse UM Valoare 
1 Valoare facturata fara TVA (conform "Detalii factura") lei 0,00 
2 Total baza de impozitare TVA lei 0,00 
3 TVA 19°/0 (3=2*19%) lei 0,00 
4 VALOARE FACTURA CURENTA (4=1+3) (conform "Detalii factura") lei 0,00 
5 Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit) lei 0,00 
6 Total de plata (6=4+5) lei 0,00 

7 CONSUM ENERGIE ACTIVA 
(Detaliile facturii se regăsesc in pagina/paginile următoare) 

kWh 0,00 

cturii în termen de 30 zile de la data scadenţei are drept consecinţă perceperea dobanzilor penalizatoare incepănd cu prima zi după data 
rii şi pănă la data achitării acesteia şi intreruperea alimentăni cu energie electrică conform preavizului comunicat de furnizor clientului final, 
reme de a 50 a zi de la data scadenţei. 

:rte,defurnizareenergieelectrică www.anre.ro/ro/info-consumaton/comparator-de-tarife 

Alte informatii/Detalieri: 
Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi soluţiona Impreună cu noi, în baza procedurii de 
soluţionare internă pe care o găsiţi publicată pe site-ul Enel. in caz de neinţelegeri precontractuale şi/sau de neTnţelegeri in derularea contractului, 
nesoluţionate Impreună 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, 1n 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 plătii, vă rugam folosiţi codul de plată şi ID-ul facturii. 
in cazul plăţii facturilor restante, este suficientă folosirea codului de plată. 

Pentru transmiterea indexului autocitit, aveţi la dispoziţie numărul gratuit 0800070809. 

*)_uN PLA-1-A 

Conceptul de eficientă energetică este definit de Legea nr.121/2014 privind eficienta energetică ce poate fi consultată pe site www.enel.ro iar lista 
societăţilor prestatoare de servicii energetice poate fi consultată pe www.anre.ro. Totodată, pentru informaţii privind datele de contact ale unor instituţii c 
atribuţii in domeniul energiei accesaţi secţiunea dedicată eficienţei energetice pe www.enel.ro.
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Detalii factură fiscală seria 22MI nr. 07756554 din data de 09.05.2022 

C 
Adresa loc consum Splaiul Unirii, nr. FN, sector 3, Bucuresti, cod poştal 030140, cod loc consum 5003839514, pret nonSU noncasnic, nivel tensiune 

_. ._. __. ...... 

Nr.crt 

_._ _ . . 

Denumire servicii facturate 
Perioada de 

facturare 
Cantitate 
facturată 

U.M. 
Preţ unitar 
fără TVA 
(lei/U.M.) 

Valoare fară 
TVA (lei) 

Valoare 
TVA 
(1e1) 

1 Energie activa total* 01.12.21 - 31.12.21 0,00 0,00 0,00 

2 Energie activa facturata anterior** 

3 Energie activa factura curenta (3=1+2)"*" 01.12.21 - 31.12.21 0,00 0,00 0,00 

4 
Energie activa pret nonSU noncasnic factura 
curenta 

01.12.21 - 31.12.21 0,00 kWh 0,641690 0,00 0,00 

5 Contributie pentru cogenerare factura curenta 01.12.21 - 31.12.21 0,00 kWh 0,025540 0,00 0,00 

6 Certificate verzi factura curenta 01.12.21 -31.12.21 0,000 MWh 64,0659204 0,00 0,00 

7 Acciza 01.12.21 - 31.12.21 0,000 MWh 2,610000 0,00 0,00 

8 Total energie activa consumata ( 8= 3+ 5+ 6+ 01.12.21 - 31.12.21 0,00 0,00 
7) 

9 
TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA/LOC 
CONSUM ( 9= 8) 

0,00 

10 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA/LOC 
CONSUM CU TVA [10= 9+ TVA] 

0,00

11 Energie activa facturata in perioada similara a 
anului precedent 

0,00 kWh 

1 
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, 9,131/2021; Temei legal preţ serviciu universal (SU) clienţi casnici şi preţ energie electrică clienti noncasnici: preţ SU şi preţ non ' 
SU deterrninate de furnizor pe criterii concurentiale: Ord. ANRE nr.171, 241/2020, 5/2021; Temei legal preţ de ultimă instanţă clienţi casnici şi clienti 
noncasnici: Ord. ANRE nr.171, 241/2020, 5/2021; Acciză unitară consum comercial/necomercial: L227/2015, energie utilizată 1n scop comercial 2,61 
lei/MWh; energie utilizată în scop necomercial 5,23 lei/MWh, Temei legal tarife reglementate: Ord.ANRE 118,119,120,121,122,123,124/2021;1 

,27,2.8,29,30,31,32, 33/2022. 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 reglementăn: Ord.ANRE 88, 177/2015; 76/2016; 6/2017; 218/2018; 234, 235/2019; 188, 190, 224, 242/2020; 6, 46, 50, 82,98/2021; 1
Deciziile ANRE 2120, 2121/2020; L226/2021; Scheme de sprijin - L259/2021 

Cota obligatorie estimata de achizitie certificate verzi pentru perioada ianuarie 2021 - decembrie 2021: 0,4505 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. 
incepănd cu data de 01.01.2020, pentru consumul de energie activă, furnizorul de ultimă instanţă aplică preturile determinate de acesta pe criterii 
concurentiale. Puteti găsi preturile finale 1n vigoare la www.enel.ro.
* Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferenţă, intre valorile inregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului. 
**Energie electrică activă facturată în perioada cuprinsă Tntre 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 diferentă intre consumul efectiv realizat de energie 
electrică activă şi energia electrică activă facturată pe baza valorilor estimate de consum. 
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