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 Aici găsiți informații despre furnizorul GAZ EST S.A.: 

adresa sediului nostru, datele de înregistrare la Registrul 

Comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social, adresa 

de email si conturi bancare. 

 

 Aici găsiți informații despre titularul facturii, beneficiar al 

serviciilor Gaz Est: 

✓ numele și prenumele clientului casnic / denumirea clientului 

noncasnic; 

✓ date de înregistrare în cazul clienților noncasnici (nr. ORC și 

CUI); 

✓ adresa la care este trimisă factura și datele de identificare 

ale locului de consum. Fiecare loc de consum are un cod unic 

de identificare (cod loc consum).  

✓ fiecărui abonat îi este atribuit un cod de abonat folosit 

pentru autocitirea aparatului de măsurare a consumului; 

✓ sectorul de facturare/sectorul de citire sunt date de 

reperare a adresei, utilizate de către personalul Gaz Est în 

vederea distribuirii facturii; 

✓ categoria de consum, conform încadrării stabilite de către 

operatorul de distribuție, în funcție de consumul anual 

înregistrat. 

 

 Aici găsiți datele de identificare ale facturii: 

✓ serie, număr, data facturii, data scadentă, numărul și data 

contractului de furnizare gaze naturale; 

✓ detaliile necesare plății, folosite pentru identificarea 

clientului (ID client) și a facturii (ID factură) 
 

 
Cod de bare utilizat pentru plata facturii la bancomate, 

multifuncționale bancare, terminale PayPoint și un-doi Centru de plăți  
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 Aici găsiți informații despre componentele facturii, 
conform legislației în vigoare: 
✓ U.M. reprezintă unitatea de măsură , în cazul consumului de gaze 

naturale este MWh; 
✓ cantitatea de gaze naturale facturată (exprimată în MWh); 
✓ prețul unitar, exprimat în lei/MWh, fără TVA, reprezentând prețul 

final conform ofertei-tip /condițiilor comerciale negociate și 
acceptate de către clientul final; 

✓ valoarea facturată (VF), exprimată în lei; 
✓ valoare TVA, reprezentând 19% din VF. 
 
Ca urmare a noilor reglementări privind schemele de ajutor financiar 
prin compensarea și plafonarea facturilor de gaze naturale în perioada 
noiembrie 2021 – martie 2022 (cf. OUG 118/2021 și OUG 3/2022, Legea 
nr. 259/2021 și Legea nr. 226/2021), pe factură veți regăsi distinct 
valorile care se vor scădea din valoarea facturată, respectiv:  

→ valoarea compensației 
→ valoarea suplimentului de gaz și/sau  
→ valoarea ajutorului pentru încălzire 

 
Din totalul facturii, se scade soldul restant pentru consumul de gaz 
și/sau soldul restant pentru serviciile prestate, rezultând TOTALUL DE 
PLATĂ la data facturii.  
 

 Aici găsiți informații privind situația de consum: 
✓ perioada de consum facturată; 
✓ seria contorului aferent punctului de consum pentru care este 

emisă factura; 
✓ codul abonatului și codul locului de consum vizat; 
✓ data citirii anterioare și data citirii curente efectuate de către 

operatorul de distribuție sau de către clientul final prin autocitire; 
✓ indexul vechi și indexul nou ale aparatului de măsurare, precum 

și cantitatea consumată (valori exprimate în mc); 
✓ puterea calorifică superioară (PCS) exprimată în MWh/mc. 

Aceasta este calculată pentru fiecare sistem de distribuție în parte, fiind 
comunicată zilnic de SNTGN Transgaz SA. Regăsiți puterea calorifică 
medie ponderată folosită pentru calcularea facturii pe 
https://gazest.ro/puteri-calorifice.html . 

 
 

https://gazest.ro/puteri-calorifice.html
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Pe spatele facturii, regăsiți numeroase informații utile privind: 

✓ modalități de citire a consumului de gaze naturale; 

✓ calculul consumului de energie facturat și al valorii 

facturii; 

✓ componentele prețului final; 

✓ modalitățile de plată a facturii puse la dispoziția 

clienților Gaz Est; 

✓ conturile bancare ale furnizorului Gaz Est S.A. 

✓ informații privind transmiterea indexului autocitit și 

profilul de consum estimat; 

✓ obligațiile clientului final privind plata facturii; 

✓ dreptul furnizorului de a întrerupe furnizarea gazelor 

naturale în cazul neîndeplinirii obligației de plată; 

✓ avantajele creării unui cont de client pe pagina 

www.gazest.ro; 

✓ dreptul clientului de a depune o plângere legată de 

furnizarea de gaze naturale; 

✓ obligațiile consumatorului privind efectuarea 

verificării tehnice și a reviziei tehnice a instalației de 

utilizare; 

✓ date de contact pentru situații de urgență, disponibile 

non-stop pentru clienții Gaz Est; 

✓ alte informații considerate  

 

http://www.gazest.ro/

