Ghid explicativ al facturilor
de gaze naturale
Din ce este formată factura ta de gaze naturale din piața liberă:
În prima pagină a facturii vei regăsi informații legate de:
1.
Cum și unde ne poți contacta;
1
2.
Contul tău: cod client, contract, cod loc de consum, adresa
2
loc de consum precum și informații despre pachetul ofertat.
3.
Consumul tău: consumul aferent din factură, perioada de
3
transmitere a autocitirii precum și media zilnică a consumului tău;
4
4.
Ai de plătit: regăsești informații legate de data scadentă
a facturii, valoarea acesteia.

În pagina a doua a facturii vei regăsi toate informațiile legate
de modalități de efectuare a plăților precum și drepturile tale
în calitate de consumator.

În pagina a treia a facturii ai detalii despre:
5
5.
Locul de consum, adresa, cod loc de consum, pachetul ofertat,
serie contor, perioada de facturare;
6.
Factura detaliată pe componente pentru care mai jos găsești
6
explicații pentru fiecare componentă;

Componente
Prețul de furnizare gaze naturale este format din:
Preț de achiziție, prețul la care achiziționăm gazele naturale de la producători.
Abonamentul zilnic:
Este un cost al nostru, prin care ne asigurăm că vom putea susține un preț al gazelor naturale
furnizate la un nivel stabil și competitiv pe întreaga durată a relației contractulale.
Taxele de distribuție:
Taxele de distribuție sunt costurile operatorilor de rețea care asigură sistemul de distribuție al
gazelor naturale. Sunt taxe obligatorii stabilite de către reglementator și diferă în funcție de zona
geografică și de categoria de consumator în care te încadrezi.
Taxele de transport:
Taxele de transport sunt costurile aferente serviciilor ce privesc capacitatea de transport și
transportul gazelor naturale. Aceste activități sunt în grija operatorului Transgaz. Sunt reglementate
și obligatorii pentru toți consumatorii.
Componenta de compensare conform OUG 118/2022:
Compensarea facturii de energie este un mecanism de ajutor a consumatorilor casnici de energie
(electricitate și gaze naturale) pentru ca aceștia să fie protejați de creșterile de preț, cauzate în
principal de majorarea prețurilor cu care furnizorii achiziționează energia electrică și gazele naturale
ca marfă de pe piețele angro de tranzacționare. Concret, statul român acordă lunar consumatorilor o
compensație, ce reprezintă o cotă parte din valoarea consumului de gaze naturale, după cum urmează:
de cel mult 40% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al
clientului beneficiar. Se aplică doar celor care se încadrează într-un consum de 1000 m3 în perioada
01.11.2021 - 30.03.2022 (consum lunar maxim 1649,05 kWh (noiem), 2405,61 kWh (dec), 2762,51 kWh
(ian), 3722,40 kWh (feb), 3452,49 kWh (mart)). Prin aplicarea compensației , preţul final achitat de
clientul casnic pentru furnizarea de energie electrică/gaze naturale nu poate scădea sub 125 lei/MWh
(nu include TVA) (include taxe și tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum și acciza)
Componenta de plafonare conform OUG118/2022:
Plafonarea vine în sprijinul consumatorilor casnici de energie și vizează prețul final la energie electrică
și gaze naturale facturat acestora, preț care nu poate depăși următoarele valori:
0,31 lei/kWh, din care componenta de preț a gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,200 lei/kWh
(0,200 nu include TVA);
Include componenta de preț al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza,
tariful de distribuție, costurile de furnizare și TVA.

