Informații privind plafonarea prețului la gaze naturale
în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023
Stimate client,
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de
energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 274/22.03.2022, vă aducem la cunoștință următoarele:
Pentru consumul de gaze naturale realizat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, prețul
contractual se plafonează până la următoarele valori maxime:
o CLIENȚII CASNICI: 260,50 lei/MWh, fără TVA, respectiv 310 lei/MWh, cu TVA inclus,
conform art. 1, alin. (2), lit. a) din O.U.G. nr. 27/2022.
o CLIENȚII NONCASNICI: 310,92 lei/MWh, fără TVA, respectiv 370 lei/MWh, cu TVA
inclus, conform art. 1, alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 27/2022.
PREȚUL FINAL FACTURAT este prețul plătit de către client pentru consumul înregistrat în luna
respectivă, chiar dacă prețul contractual este mai mare.
În cazul în care, prețul contractual este mai mic decât valorile plafonate sus-menționate, se va aplica
prețul contractual, conform art. 2, alin. (2) din O.U.G. nr. 27/2022.
PREȚUL FINAL FACTURAT este format din următoarele componente:
✓ componenta de achiziție – stabilită lunar, conform art. 3 din O.U.G. nr. 27/2022;
✓ componenta de furnizare – în valoare de 12 lei/MWh, ce reprezintă costul Gaz Est pentru
activitatea de furnizare a gazelor naturale, conform art. 4 din O.U.G. nr. 27/2022;
✓ tarifele reglementate (de distribuție, transport și înmagazinare) – stabilite conform
reglementărilor ANRE;
✓ TVA – 19% din prețul final
PREȚUL FINAL FACTURAT va fi calculat pentru fiecare lună din perioada de aplicare a
prevederilor ordonanței în funcție de costul mediu de achiziție a gazelor naturale, cost ce poate să
varieze de la lună la lună, în funcție de sursele de achiziție (producție internă, import, înmagazinare),
însă nu va putea depăși valoarea prețului plafonat la gaze naturale pentru fiecare categorie de clienți
finali.
Toate componentele prețului final facturat vor fi precizate distinct pe factura aferentă lunii de
consum.
Pentru mai multe informații privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de gaze naturale, consultați textul
integral al O.U.G. nr. 27/2022 pe pagina noastră de internet www.gazest.ro, secțiunea Legislație – Ordine.

