
 
 
ENERGIA GAS & POWER S.R.L. 
Nr. Reg. Com.: J40/33/2018 
Cod fiscal: RO32662596 
Sediu: Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, et. 8, sectorul 1, Bucuresti, cod postal 013682 
Nr. înregistrare: 584 / 26.09.2022 
 

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

Stimate Client, 

Prin prezenta îți aducem la cunoștință faptul că noi modificări legislative au intrat în vigoare (Legea 206/11.07.2022 

aplicabilă din data 14.07.2022 si OUG 119/01.09.2022). Ele vin să completeze măsurile dedicate pieței energiei electrice 

și gazelor naturale prevăzute de O.U.G. nr. 27/2022, aplicabile perioadei 1 aprilie 2022 – 31 august 2023.  

Beneficiarii măsurilor de protecție sunt clienții casnici și noncasnici ale căror prețuri de furnizare energie electrică și gaze 

naturale prevăzute de contractele în vigoare sunt mai mari decât cele reglementate de legislație. În cazul în care clienții 

casnici și noncasnici au prețuri contractuale mai mici decât cele prevăzute de noile reglementări, aceștia vor achita 

contravaloarea energiei electrice și a gazelor naturale consumate la prețul din contractul în vigoare pe toată perioada 

de valabilitate a prețului din contract. 

Prețul plafonat de energie electrică pentru clienții casnici se va aplica în funcție de consumul mediu lunar din anul 2021. 

Astfel, prețul final facturat este maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus), în cazul clienților casnici al căror consum mediu 

lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 kWh și 100 kWh inclusiv. 

Pentru energie electrică, prețul final pe care îl vei achita în calitate de client casnic depinde de consumul mediu lunar 

realizat la locul tău de consum în anul 2021, respectiv de consumul lunar pe care îl înregistrezi în intervalul de aplicare 

a schemei de sprijin : 

• maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în 

anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh 

• maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul mediu lunar realizat la locul tău de consum în 

anul 2021 este cuprins între 100,01 kWh și 300 KWh inclusiv 

Acest preț final se aplică doar pentru un consum lunar de maximum 255 kWh, cantitatea de energie electrică ce 

depășește acest prag urmând să fie facturată cu un preț ajustabil lunar, calculat în conformitate cu reglementările în 

vigoare, se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG 27/2022. 

Pentru gazele naturale, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022—31 august 2023, prețul final facturat de 

către furnizorii de gaze naturale este de maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici, indiferent de 

consumul realizat. 

În cazul clienților casnici care nu pot beneficia de prevederile Ordonantei, în funcție de consumul anului 2021, dar al 

căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din tranșele de consum prevăzute mai sus, precum și în 

cazul clienților casnici și noncasnici racordați începând cu data de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna februarie 2023 

facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, 

utilizând prețul final conform tranșei aferente de consum, și facturează consumul înregistrat după data reîncadrării la 

prețul final corespunzător tranșei de consum. În cazul schimbării furnizorului în perioada de aplicare a prevederilor 

prezentei ordonanțe de urgență, regularizarea se face de către furnizorul actual doar pentru perioada aplicării 

contractului de furnizare încheiat cu acesta. 

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

facturile conținând consumul lunii septembrie, 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/

