
FACTURA DE 
GAZE NATURALE

 pe înțelesul tău



Seria și Numărul facturii
Data emiterii și data scadenței
Perioada de facturare 
Intervalul de transmitere index autocitit
Datele de identificare Electrica Furnizare S.A. 
Adresa de expediție (locul în care îți trimitem factura) 
Adresa locului de consum (locul pentru care îți furnizăm energie) 
NLC (număr loc consum)
Cod client
Număr contract 
Modalități prin care putem comunica telefonic sau prin e-mail

În partea de sus a facturii vei găsi informații
 cu privire la:

Prima pagină din factura ta

Numărul locului de consum și
codul tău de client sunt date
importante. În baza lor poți
solicita rapid informații în relație
cu contractul tău de gaze
naturale.

Componentele de plată ale produsului deținut

consum gaze naturale - cantitatea dintre indexul vechi și indexul nou
total perioadă precedentă - se referă la perioada facturată
regularizare perioadă precedentă - sume regularizate pentru avansuri achitate
plafonare OUG 118/2021 L259/2021 - reprezintă diferența dintre valoarea calculată a
facturii și valoarea plafonată. Această linie este valabilă doar pentru măsurile aflate în
vigoare în intervalul 01.11.2021 - 31.03.2022
compensare OUG 118/2021 L259/2021  - reprezintă valoarea compensației de care
beneficiezi, în cazul în care întrunești condițiile de eligibilitate. Această linie este
valabilă doar pentru măsurile aflate în vigoare în intervalul 01.11.2021 - 31.03.2022
penalități  gaze naturale se referă la penalități pentru întârzierea la plată a facturilor
și calulate conform contractului

În acest tabel găsești pe scurt detaliile principale de plată ale produsului pe care îl deții de
la Electrica Furnizare:

Trimite indexul tău în intervalul
de timp menționat în acest loc
pentru a evita să ai facturi mari
de regularizare.



Prima pagină din factura ta

În continuare vei găsi informații cu privire la:

soldul anterior se referă la valoarea eventualelor facturi emise anterior,
neachitate la data emiterii facturii curente, la care se adaugă factura curentă  

totalul de plată reprezintă suma care trebuie achitată, calculată în baza
consumului, independent de soldul existent. 

primul cod de bare (cel din stânga) reprezintă soldul total, adică factura
curentă plus valoarea facturilor anterioare restante
al doilea cod de bare (cel din dreapta) reprezintă valoarea facturii curente

Sub tabel găsești sumarizarea informațiilor din factura ta, mai exact căt trebuie să
plătești. Cele mai importante detalii sunt legate de: 

SOLD, unde:

FACTURĂ CURENTĂ, unde:

În partea de jos a facturii găsești codul de bare pentru plata rapidă a facturii, prin
scanare:

My Electrica și factura online

MyElectrica, atât portalul online cât și aplicația, îţi oferă acces la facturile emise şi
plăţile efectuate, posibilitatea plăţii online a facturilor, activarea opţiunii de a primi
facturile în format electronic şi preavizul pe e-mail, transmiterea indexului autocitit
şi a solicitărilor.

Contul se face gratuit și în doar câțiva pași > www.myelectrica.ro



A doua pagină din factura ta

Pe următoarea pagină gasești consumul și serviciile Electrica
Furnizare precum și sistemul de măsurare a gazelor naturale

Consumul de gaze naturale se transmite în metri cubi și se facturează în KWh. În funcție
de zonele de producție sau de punctele în care se realizează importul, gazele naturale au
putere calorifică diferită. 

De exemplu, avem un consum de 50 metri cubi, de la indexul 3100 până la indexul 3150. 
La un PCS (putere calorică superioară) de 10,050 kWh/m3, consumul de GN exprimat în
kWh conform reglemetărilor va fi:
Consum GN [kWh] = Consum GN [m3] x PCS [kWh/m3] = 50 m3 x 10,050 kWh/m3 = 502,500
kWh.
Transformat în GJ vom avea: 
Consum GN [GJ]= Consum GN [kWh] /1000 * 3, 6 GJ/kWh = 1,809 GJ

Conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face aplicând formula:
E = Vb x Hs
unde:
E - energia gazelor naturale - kWh;
Vb - volumul corectat (volumul măsurat în condiţii de bază) - m3;
Hs - puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 15°C - kWh/m3.

….

Valorile PCS vor fi exprimate în MWh/m3 sau GJ/m3, cu 6 zecimale. În cazul transformării din
GJ în MWh va fi luată în considerare relaţia 1 GJ = 0,2777778 MWh

Informație utilă



Bine de știut!

0,37 lei kWh pentru consumul aferent perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 
0,31 lei kWh  pentru consumul aferent perioadei 1 februarie 2022 – 31 martie 2022

PLAFONAREA 
Această măsură de sprijin presupune că prețul final la gaze naturale facturate nu poate depăși
următoarele valori: 

Plafonarea se aplică automat tuturor clienților. În cazul în care prețul din contractul tău de gaze
naturale este mai mic decât valorile plafonate, atunci facturile se vor calcula la acel preț, iar
plafonarea nu se va mai aplica în acest caz.

COMPENSAREA 
Aceasta este o măsură de sprijin ce presupune o valorare în bani regăsită pe facturile de gaze
naturale emise pentru intervalul 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 și care se scade din totalul
de plată al facturii curente. 
Această valoare se determină ca produs între valoarea unitară a compensației (33% pentru
perioada 1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 și, respectiv 40% – pentru perioada 1 februarie
2022 – 31 martie 2022 din valoarea componentei prețului gazului natural) și consumul facturat
aferent perioadei de acordare a compensației, dacă acesta este mai mic sau egal cu consumul
maxim lunar, precum și cu consumul maxim aferent întregii perioade.

Facilități acordate pentru plata facturilor la gaze naturale

Este important de știut că pentru a beneficia de aceste măsuri, nu trebuie să trimiți cereri sau
documente doveditoare. 
Detalii complete despre toate măsurile de sprijin acordate clienților casnici și non casnici de
energie electrică și gaze naturale, precum și condițiile de acordare a cestora se găsesc pe
website electricafurnizare.ro.


