Ghid explicativ privind elementele componente ale facturii de gaze naturale

Cod client - cod de identificare a titularului contractului de furnizare
Codul locului de consum(CLC) - cod unic atribuit de operatorul de distributie fiecarui
loc de consum din zona proprie licentei de operare
E(kWh) = Volum (mc) x Pcs (kWh/mc) - transformarea cantitatii de gaze naturale din
metri cubi in kWh, in care:
E (kWh) - energia gazelor naturale
PCS (kWh/mc) - putere calorifica superioara masurata lunar. Este calculata
de operatorul sistemului de transport Transgaz SA si se determină ca medie
ponderată a puterilor calorifice superioare aferente fiecărui punct de livrare
prin care se alimentează ZCG.
Volum (mc) – citit lunar de operatorul de distributie; se determina ca diferenta
intre indexul nou si cel al lunii anterioare
Furnizare gaze naturale - ansamblu de activitati si operatiuni desfasurate de furnizor
pentru sau in legatura cu asigurarea cantitatilor de gaze naturale, exprimate in unitati de
energie, la locul de consum
Pret unitar(lei/kWh) - contravaloarea serviciului de furnizare gaze naturale raportata la
unitatea de energie; include totalitatea costurilor aferente furnizarii gazelor naturale
(pretul pentru gazele naturale, pretul de transport, tarife de inmagazinare si distributie,
precum si alte costuri in afara costului unitar al gazelor naturale). Este conform Oferteitip aflata in perioada de valabilitate
Elementele din factura cu privire la aplicarea OUG 118/2021 sunt urmatoarele:
-

-

-

Reducerea de pret pentru plafonare conform OUG 118/2021 art. 6 alin (1) lit. b.
S-a calculat ca diferenta dintre pretul de furnizare conform Ofertei si pretul maxim
plafonat in valoare de 0,3109lei/kWh fara TVA, respective 0,37lei/kWh cu TVA
Compensarea conform Legii 259/2021 art. 1 alin 2 lit. a este o suma trecuta cu
semnul “minus” dupa “Total factura” si se calculeaza pentru clientii casnici cu
cantiatea consumata(kWh) cuprinsa intre cotele de referinta lunare (minim 7kWh/zi ,
maxim 2762,51kWh pentru luna ianuarie 2022). Valoarea unitara a fost calculata
prin aplicarea procentului de 33% asupra pretului maxim de furnizare, adica
0,250lei/kWh, rezultand 0,0825lei/kWh. Suma compensata = cantitatea consumata
(kWh) x 0,0825lei/kWh
Ajutor de incalzire consummator vulnerabil conform Legii 226/2021 este o suma
trecuta cu semnul minus dupa “Total factura” pentru clientii eligibili , conform
centralizator intocmit de organele locale.

