GHID EXPLICATIV PRIVIND ELEMENTELE COMPONENTE ALE FACTURII DE GAZE NATURALE

Pe factura pe care fiecare client o primește sunt evidențiate în mod clar și distinct, atât elementele
care stau la baza calculării valorii consumului de gaze naturale, cât și elementele necesare efectuării plății
acestei valori.
Astfel, în tabelul superior se regăsesc:
1. Contacte utile ale S.C. DESIGN PROIECT S.R.L.
2. Numele și adresa clientului
3. Seria și data facturii în care aceasta a fost emisă
4. Numărul de contract încheiat cu societatea noastră
5. Cantitatea de gaze naturale consumate, transformată în unități de energie
6. Prețul unitar (în care sunt incluse tarifele de distribuție, transport și înmagazinare)
7. Valoarea fără TVA
8. Valoarea TVA
9. Diferență plafonare preț gaz (conform prevederilor OUG 118/2021)
10. Compensare gaz (conform prevederilor OUG 118/2021)
11. Total factură curentă
12. Rest de plată
13. Sold precedent
14. Total de plată
15. Data scadentă
În tabelul inferior se regăsesc:
16. Seria contorului
17. Codul de abonat (care se va înscrie pe Ordinul de plată, în cazul efectuării plății on-line)
18. Codul locului de consum (rămâne același pe întreaga perioadă de existență a racordului
de gaz)
19. Indexul vechi ( până la care s-a calculat factura lunii precedente)
20. Indexul nou ( până la care se va calcula factura lunii curente)
21. Cantitatea de gaz (consumată în luna curentă – în mc)
22. Puterea calorifică superioară (transmisă de TRANSGAZ, pentru zona din care face
parte locul de consum).
23. – Operatorii de distribuție gaze naturale primesc valoarea P.C.S-ului, care variază lunar
și se aplică în formula de calcul prin transformarea unităților volumetrice de gaze (mc)
în unități de energie (kWh). Pentru determinarea unităților de energie se folosește

următoarea formulă de calcul: Energia gazelor naturale (kWh) = Volumul de gaze
naturale consumate (mc) x Puterea calorifică superioară (kWh-mc).
24. - 25. Codurile de bare utile pentru plata la partenerii comerciali ai S.C. DESIGN
PROIECT S.R.L.
Conform prevederilor OUG 118/2021, prețul gazului este plafonat la valoarea de 370 lei/MWh (cu
TVA inclus), 310,92 lei/MWh (fără TVA).
Prețul contractual fiind mai mare decât cel plafonat, se scade valoarea corespunzătoare de 89,08
lei/MWh.
Prin OUG 118/2021 și OUG 3/26.01.2022 se impune compensarea prețului gazelor naturale în
măsura în care consumul se încadrează în limitele cuprinse în tabelul de mai jos, iar valoarea compensării
reprezintă 33% din prețul contractual (din care sunt excluse tarifele de distribuție, transport și
înmagazinare)

Decembrie
Ianuarie
Februarie
Noiembrie 2021
Luna și anul
2021
2022
2022
Consum zilnic de referință
54,97 kWh
77,6 kWh
89,11 kWh 132,94 kWh
(kWh)
Consum
mediu
lunar
(kWh), inclusiv abatere de 1649,05 kWh
2405,61 kWh 2762,51 kWh 3722,40 kWh
10%
Consum mediu lunar (mc),
155,57 mc
226,94 mc
260,61 mc
351,17 mc
inclusiv abatere de 10%

Martie 2022
111,37 kWh
3452,49 kWh
325,71 mc

