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lnformare privind actualizarea plafonarii prețurilor și compensarii facturilor de energie energie electrică și
gaze naturale pentru clienții casnici
Stimate Client,
Ca si pana acum, schema de sprijin este valabilă în perioada 01.11.2021 - 31.03.2022, fiind aplicabilă automat
pentru clienții casnici și distinctă de ajutorul pentru încălzire, acordat conform Legii nr. 226/2021, actualizata
prin OUG nr. 3/2022.
Factura ta de energie/gaze naturale va avea aceeasi structura in care va aparea cantitatea de energie înmulțită
cu prețul din contract. În plus, vei vedea suplimentar și o valoare cu minus, iar aceasta are rolul de a reduce
factura la o valoare calculată în baza prețului redus conform OUG nr. 118/2021 completată și modificată de OUG
nr. 3/2022. Valoarea totală a compensării se scade din valoarea totală a facturii tale pentru energie
electrică/gaze naturale. Această valoare este indicată separat pe facturile transmise.
Conform OUG 3/2022, se completeaza prevederile Legii 259/2021 (comunicate anterior) dupa cum urmeaza:
•

Limita maximă a consumului pentru perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru clienţii
casnici, este:
a) 1.900 kWh energie electrică, alocat în tranşe lunare;
Luna şi anul
Consum zilnic de referinţă (kWh)
Consum zilnic de referinţă cu abatere
maximă
de 10% (kWh)

Noiembrie
2021
(30 de zile)
9,93 kWh

Decembrie
2021
(31 de zile)
9,93 kWh

Ianuarie
2022
(31 de zile)
9,93 kWh

Februarie
2022
(28 de zile)
16,72 kWh

10,92 kWh

10,92 kWh

10,92 kWh

18,39 kWh

Martie 2022
(31 de zile)
16,72 kWh
18,39 kWh

307,83 kWh
518,32 kWh
468,16 kWh
(338,61
(570,09
(514,97 kWh)
kWh)
kWh)
b) echivalentul în kWh a 1.200 m3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per m3, alocat în
tranşe lunare.
Consum lunar maxim (kWh) (+ maxim 10%)

Luna şi anul

297,9 kWh
(327,69 kWh)

Noiembrie
2021
54,97 kWh

307,83 kWh
(338,61 kWh)

Consum zilnic de referinţă (kWh)
Consum mediu lunar (kWh), inclusiv abatere
1649,05 kWh
de 10%
Consum mediu lunar (mc), inclusiv abatere de
155,57 mc
10%

Decembrie
2021
77,6 kWh
2405,61 kWh
226,94 mc

Ianuarie
Februarie
Martie 2022
2022
2022
89,11 kWh 132,94 kWh 111,37 kWh
2762,51
3452,49
3722,40 kWh
kWh
kWh
260,61 mc

351,17 mc

325,71 mc"

În vederea regularizării sumelor aferente schemei de sprijin, operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze
naturale au obligaţia ca, în perioada aprilie-iunie 2022, suplimentar faţă de citirile stabilite conform
reglementărilor în vigoare, să efectueze citirea indexului contorului la clienţii casnici şi să transmită furnizorilor
de energie electrică/gaze naturale datele de măsurare ale acestora, în vederea aplicării schemei de sprijin
tuturor clienţilor casnici care se încadrează în limitele de consum

•

Pentru consumul realizat în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022, preţurile la energie electrică şi gaze
naturale se plafonează, pentru clienţii casnici, după cum urmează:
a) preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 0,8 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta
de preţ a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,336 lei/kWh;
b) preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,31 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta
de preţ a gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,200 lei/kWh.

Atentie! Clientul final poate beneficia de plafonare, de compensare, de ambele sau de niciuna ,
in functie de criteriile indeplinite.
Pentru a putea implementa în sistemul informatic modificările necesare aplicării compensațiilor și plafonării
prețurilor la prețul energiei electrice și gazelor naturale este posibil ca facturile conținând consumul lunii
februarie, să fie emise cu întârziere. Facturile emise vor pune la dispoziția clientului același număr de zile de la
data emiterii pentru achitare ca și până acum.
De la 01.04.2022 încetează durata de aplicabilitate a acestor măsuri, si se vor aplica condițiile și termenii
contractului de furnizare energie încheiat anterior cu Societatea Energia Gas & Power SRL.
Documentul legislativ poate fi consultat pe site-ul Energia Gas & Power (www.e-nergiagp.com) la secțiunea
Legislație. Puteți obține informații și detalii suplimentare la numărul 021.9334, luni-vineri, în intervalul 09:0020:00 sau la adresa de e-mail: office.ro@e-nergiagp.com.
Sperăm într-o colaborare contractuală cât mai bună, bazată pe încredere și transparență!

Vă mulțumim,
ECHIPA ENERGIA GAS & POWER SRL

