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lnformare privind actualizarea plafonarii prețurilor pentru energie energie electrică și gaze naturale 

Stimate Client, 

Prin prezenta îți aducem la cunoștință faptul că, în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, clienții Energia Gas & Power 

SRL vor beneficia, daca respect dispozițiile legale, de măsurile dedicate pieței energiei și gazelor naturale prevăzute de 

O.U.G. nr. 27/2022.  

Beneficiile vor fi aplicate începând cu prima factură ce va conține consumul lunii aprilie 2022. 

în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, preţul final facturat de către furnizorii de energie electrică si gaze naturale 

este: 

- pentru energie electrica: 

• Consum mediu lunar ≤ 100 kWh (inclusiv) – maxim 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus 

• Consum mediu lunar 100 kWh- 300 kWh (inclusive) – maxim 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus 

• maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici 

- pentru gaze naturale: 

• maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici; 

• b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale 

realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh 

Prețul final de mai sus se aplică şi în cazul în care locul tău de consum a fost racordat începând cu data de 1 ianuarie 

2022.Pentru clienții casnici care au avut un consum mediu lunar de energie electrică pe anul 2021 de peste 300 kWh, se 

va aplica un preț final ce va fi calculat lunar ca sumă a elementelor componente stabilite conform art. 5 din O.U.G nr. 

27/2022. 

Dacă prețul din contractul tău este mai mic decât prețul final mentionat anterior, iar consumul se încadrează în limitele 

plafonate, se aplică prețul din contract (doar în perioada de valabilitate a condițiilor economice în vigoare). De la 

31.03.2023 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. 

Pentru a putea implementa în sistemul informatic modificările necesare aplicării dispozitiilor legale este posibil ca 

facturile conținând consumul lunii aprilie, 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. 

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 09:00- 20:00 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 

http://www.e-nergiagp.com/

