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MUNICIPIUL BACAU
Calea MARASESTI 6 
600017, BACAU, Județul Bacău

MUNICIPIUL BACAU
CUI/CIF: 27824497

Nr. Plic: 522

17532000804666
Piața Sud Piața Sud

Factură fiscală
Serie Tip factură Număr factură Dată emitere Dată scadență Cod încasare

MS EON regularizare 10124380681 1 07.01.2021 16.02.2021 1 2102951331

Produse facturate Perioadă 
facturare

Cantitate u.m. Preț unitar 
fără TVA 

[Lei/u.m.]

Valoare fără 
TVA [Lei]

Valoare TVA 
(19%) [Lei]

Gaze naturale 01.12.20-
31.12.20

39.107,205 kWh 0,14136 5.528,19 1.050,36

Capacitate 
rezervată(CAP)

01.12.20-
31.12.20

0,000 kWh / 
744 ore oră

0,00356

Acciză gaze naturale 01.12.20-
31.12.20

140,786 GJ 1,6300 229,48 43,60

Total factură curentă 5.757,67 1.093,96

Total factură curentă cu TVA [Lei] 6.851,63

Valoare acciză gaze naturale din total factură [Lei] 273,08

Vă rugăm să achitați suma de 6.851,63 Lei până la data de 16.02.2021.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termenele prevăzute în contractul de 
furnizare conduce la întreruperea furnizării de gaze naturale și la perceperea de 
penalități de întârziere.

Date contor

* Mod calcul: Energia gazelor naturale [kWhJ = Volumul de gaze naturale consumate [mc] x Puterea calorifică superioară (kWh/mc]

Serie contor Perioadă 
de citire

Index 
vechi

Index 
nou

Consum 
[mc]

Pcs Consum* 
[kWhl

3403.860595/2019 01.12.20-
31.12.20

276.262 279.907 3.645 10,729 39.107,205

Facturi în sold
Facturi în sold Număr factură Dată emitere Dată scadență Valoare cu TVA [Lei]

Factură curentă 10124380681 07.01.2021 16.02.2021 6.851,63

Factură restantă 10123909123 10.03.2020 21.04.2020 2,31

jSold total [Lei] •: L''-'L >

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la 
data de 06.01.2021. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile. Dacă 
ați achitat deja facturile restante, nu luați în considerare această notă.

Vă mulțumim!

E.ON Energie România S.A. 
Pandurilor 42, Et. 2 
540554, Tîrgu Mureș

O
Departament Vânzări Est 
Ștefan cel Mare 22 
600359, Bacău
Jud. Bacău

V»
T 0234 20 52 25
F 0234 20 52 55

□

eon.ro

B
COD IBAN:
R067BRDE270SV21799802700 
BRD
R032INGB0011000020648920 
INGBANK
R014TREZ4765069XXX007593 
CONT TREZORERIE

fi

Număr situații de urgență
T 0265 200 928

Adresă loc de consum:
600155 BACAU Aleea ■

GHIOCEILOR, nr. 12 ■

Cod partener:

CLC:

5003145698B

Cod loc de consum:

21-106165-PBC Prim. Hun. Bacau 26.01.2021

Sediul Central: Tîrgu Mureș, Județul Mureș, CIF: R022043010, J26/1194/2007. Capital social subscris și vărsat: 184.781.415,00 Lei 

Președintele Consiliului de Administrație; Cătălin lordache Director General: Cătălin lordache, Claudia Griech (Director General Adj.)
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Informații utile
începând cu data de 1 iulie 2019 se modifică încadrarea clienților pe 
categorii în funcție de consumul anual de gaze naturale, în 
conformitate cu prevederile Ordinului ANRE 217/2018.
Tot cu această dată au fost aprobate tarifele reglementate pentru 
serviciile de distribuție.

Categorii de clienți în funcție de consumul anual de gaze naturale

Minim [MWh] Maxim [MWh]

C.l <=280

C.2 > 280 <=2.800

C.3 > 2.800 <= 28.000

C.4 > 28.000 <= 280.000

C.5 > 280.000

La achitarea facturilor prin ordin de plată vă 
rugăm să completați corect codul de încasare, 
numărul facturii și contul bancar.

Conturi E.ON Energie România
BRD Târgu Mureș RO 67 BRDE 270S V217 9980 2700

ING Bank Târgu Mureș RO 32 INGB 0011 0000 2064 8920

UniCredit Bank București RO 74 BACX 0000 0037 0162 5006

CreditCoop Cluj-Napoca RO88 CRCO X130 0130 0008 8260

Trezoreria Sibiu RO 14 TREZ 4765 069X XXOO 7593

Prețul final al gazelor naturale include prețul de furnizare 
și tarifele reglementate de transport, de distribuție și de 
înmagazinare subterană. Tarifele reglementate sunt 
stabilite prin ordine/decizii ANRE și nu pot face obiectul 
negocierii.

Clientul are dreptul de a beneficia de un nivel minim de 
calitate a activității de furnizare a serviciilor aferente 
alimentării cu gaze naturale, a cărui nerespectare atrage 
plata de către prestatorul activității/serviciului respectiv a 
unei penalități/compensații, conform standardelor de 
performanță aprobate de ANRE.

Acciză gaze naturale: 0,84 Lei/GJ (utilizare gaze naturale 
în scop comercial); 1,57 LEi/GJ (utilizare gaze naturale în 
scop necomercial)

Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod 
gratuit, cu respectarea condițiilor contractuale. Lista 
operatorilor economici, titulari de licență de furnizare gaze 
naturale este publicată pe pagina de internet a ANRE 
(anre.ro).

Solicitările și reclamațiile pot fi transmise prin 
corespondență la adresele menționate în coloana din 
dreapta de pe fața facturii sau în format electronic pe 
adresa de e-mail a Managerului de Vânzări dedicat.

Soluționarea neînțelegerilor. Litigiile se vor rezolva pe cale 
amiabilă. în caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor 
judecătorești compentente.

Măsurile de eficiență energetică nu înseamnă doar 
economii în bugetul consumatorilor ci și o atitudine 
responsabilă față de folosirea eficientă a resurselor. E.ON 
Energie România susține eficientizarea energetică și 
promovează utilizarea celor mai eficiente tehnologii.

Alte informații publicate de instituții cu atribuții în 
domeniul eficienței energetice: www.anre.ro (ANRE, 
Departamentul pentru eficiență energetică, Șos. 
Cotroceni, nr. 4, Sector 6, București): wvvw.energie.gov.ro 
(Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și 
Mediului de Afaceri, Splaiul Independenței, nr. 202E, 
Sector 6, București).

Suntem mai mult decât un furnizor de energie. Suntem partenerul 
dumneavoastră de încredere care, prin integrarea celor mai noi 
tehnologii și soluții de eficiență energetică, vă ajutăm să alegeți 
opțiunile cele mai potrivite pentru ca afacerea dumneavoastră să 
exceleze.

E.ON CHP Solution - 
costuri mai mici, 

independență mai mare

E.ON CHP Solution - Soluția de producere a 
energiei prin cogenerare sau trigenerare

E.ON Photovoltaic Solution - Soluția de 
producere a energiei electrice din sursă solară

E.ON Lighting Solution - Soluția de iluminat 
inteligent

E.ON Street Lighting - Soluția de iluminat 
stradal

E.ON Drive - Soluția de încărcare pentru 
autovehicule electrice

E.ON R-Power Solution - Soluția de 
compensare a energiei reactive

E.ON Energy Audit - Serviciul de audit 
energetic complex dedicat partenerilor de 
business

E.ON Energy Control - Serviciul de 
management energetic dedicat partenerilor de 
business

E.ON City Energy Control - Serviciul de 
management energetic dedicat 
municipalităților

E.ON Smart View - Serviciul de monitorizare a 
consumurilor dedicat partenerilor de business

Pentru a solicita detalii despre oricare dintre aceste soluții vă rugăm să vă adresați Managerului de vânzări dedicat.
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