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Ghid explicativ privind elementele componente ale facturii de gaze naturale 

Factura de energie electrică/gaze naturale explicată pas cu pas  

1. datele de identificare și de contact ale S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – furnizorul tău 

2. datele tale de identificare și de contact – client 

3. seria, numărul și data emiterii facturii 

4. codul de identificare a locului de consum (CLC) 

5. denumirea produselor sau serviciilor facturate: 

- gaze naturale/energie electrică; 

- taxe aplicate în factură (T.V.A., etc.); 

- temeiul legal prin care au fost aprobate/avizate preţurile reglementate; 

6. reduceri acordate conform O.U.G. nr. 118/2021: 

 

 în perioada 1 noiembrie 2021 - 31 ianuarie 2022 se stabileşte o schemă de sprijin ce cuprinde 

următoarele măsuri:  

a) pentru subconsumatorii casnici - acordarea unei compensații unitare în valoare de cel mult 

0.291 lei/kWh, în cazul energiei electrice și în valoare de cel mult 33% din valoarea 

componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, 

în cazul gazelor naturale. Pentru toată perioada de aplicare a măsurilor limita maximă a 

consumului este:  

șe lunare; 

de conversie de 10.6 kWh per m3;  

 

La limitele prevăzute se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului de maximum 10%.  

Compensația pentru subconsumatorii casnici de energie electrică care nu beneficiază de ajutorul 

pentru încălzire se determină ca produs între valoarea unitară a compensației de cel mult 0.291 

lei/kWh și consumul facturat aferent perioadei de acordare, dacă acesta este mai mic sau egal cu 

consumul de referință prevăzut în OUG nr.118/2021. 

 

b) în perioada aplicării prezentei ordonanțe, prețurile la energie electrică și gaze naturale se 

plafonează, pentru subconsumatorii casnici, după cum urmează:  

componenta de preț a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;  

 0,37 lei/kWh, din care 

componenta de preț al gazelor naturale va fi în valoare de maxim 0,250 lei/kWh.  

 

Prețul de referință al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh și include tarifele reglementate pentru 

servicii de rețea, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, 

acciză și TVA, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.  

Preţul de referinţă al gazelor naturale este de 125 lei/MWh şi nu include TVA, taxe și tarife 

reglementate, tarife de înmagazinare, precum și acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021. 
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Plafonarea se determină ca diferență între componenta de preț a energiei electrice de maxim 

0.525 lei/kWh și prețul de achiziție al energiei electrice și se aplică la consumul realizat. 

 

7. unităţile de măsură, cantitățile, preţurile aplicate pentru fiecare unitate de mărime facturată, 

valori de plată; 

8. penalităţi pentru întârziere la plata facturilor; 

9. cantitatea de gaze naturale livrată, PCS pentru transformarea cantității de gaze naturale din mc 

în KWh/MWh – consumul tău din luna curentă; 

10. perioada de facturare energie electrică/gaze naturale; 

11. indexurile contorului pentru perioada de facturare; 

12. termenul scadent de plată – data până la care factura trebuie achitată; 

13. numărul și data contractului tău de furnizare gaze naturale/energie electrică încheiat cu 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A.; 

14. valoarea totală de plată a facturii curente; 

15. datele S.N.G.N. ROMGAZ S.A. unde poți achita factura și număr telefon unde ne poți contacta 

 

Începând cu luna februarie 2022 se aplică prevederile O.U.G. nr.3/2022 pentru modificarea și 

completarea OUG nr.118/2021. 

 

 


