Ghid explicativ privind elementele componente ale facturii de gaze naturale.
Dragi consumatori !
Pe facturile de gaze naturale emise de MVM Future Energy Technology veti gasi urmatoarele
elemente importante, despre care va rugam sa retineti urmatoarele:
Pe prima pagina, In partea de sus sunt trecute datele noastre (ale furnizorului), respectiv datele de
identificare ale dvs., adica a clientului.
Mai jos (incadrata intre doua linii orizontale) urmeaza date esentiale privind factura:
-

Data emiterii
Data scadentei (pana la ce data trebuie sa achitati pentru a evita penalizarile de intarziere)
Perioada de consum la care se refera factura
Nr. facturii (este important sa-l mentionati in documentul de plata pentru a putea repartiza
corect suma platita)
Codul client
Numarul contractului semnat cu dvs.

Dupa aceasta sectiune urmeaza datele privind locul de consum:
-

-

-

Codul locului de consum (denumit si POD) – un sir de 10 caractere care identifica exact
fiecare loc de consum (este un fel de CNP al locului de consum)
Categoria de consum: acesta indica cantitatea de gaze consumate intr-un an de zile. De ex.
C1 inseamna ca aveti un consum intre 0 – 280 MWh pe an. C2 inseamna un consum intre
280 si 2800 MWh pe an, etc.
Tipul facturii: poate sa fie “citire” ceea ce inseamna ca este o factura de regularizare, bazata
pe citirea contorului dvs., sau poate fi “estimare” ceea ce inseamna un consum facturat pe
baza valorile estimate ce au fost trecute lunar in contractul dvs. de furnizare.
Verificarea tehnica: este specificat data la care expira verificarea tehnica (valabila 2 ani),
adica data la care sunteti obligati sa efectuati o noua verificare tehnica a instalatiei de gaz.
Adresa locului de consum (care poate sa fie diferita de adresa dvs. din antetul facturii)

Sectiunea urmatoarea de pe factura reprezinta datele de consum, preturile aplicate si sumele pe
care le aveti de platit.
Aici gasiti urmatoarele elemente:
Perioada de facturare: este perioada de consum la care se refera factura (de regula o luna
calendaristica, dar in cazul regularizarilor – care pot sa cuprinda o perioada mai lunga – perioada
mentionata poate sa aiba valori mai mari (de regula intre 2-6 luni).
U.M. – este unitatea de masura a gazului consumat, in unitati de energie (si asemanator masurarii
energiei electrice, kWh, sau MWh). Contorul dvs. insa masoara m3, de aceea pe pagina 2 a facturii
gasiti un calcul care converteste m3 in MWh, cu formula:

Cant. energie MWh = Cant. m3 x PCS / 1000, unde PCS este Puterea Calorica Superioara, unde PCS
este energia care se elibereaza la arderea unei m3 de gaze naturale.
De ex. daca indecsi (initial si final) sunt: 3195 si 3207, iar PCS este 10,484 kWh/m3, atunci
Cant. Energie consumata = (3207-3195) x 10,484 / 1000 = 12 x 10,484 / 1000 = 125,808/1000 =
0,125808 MWh
Cantitatea de energie consumata: consumul dvs. exprimat in MWh
Pret unitar: pretul unui MWh de gaz/energie consumata, cu toate taxele incluse, fara TVA.
Valoare fara TVA: este produsul intre Cantitatea de energie si Pretul unitar
Valoare TVA: Se calculeaza cu formula Valoare fara TVA x 0,19
Total valoare: = Valoare fara TVA + Valoare TVA
Acciza gaze naturale: este un fel de impozit platit pentru fiecare MWh de gaz consumat. La
consumatorii casnici, in prezent valoarea accizei este 0 (adica nu se aplica).
Costuri echilibrare retea: aceasta valoare (calculata tot pe MWh de gaz consumat) include costurile
furnizorului pentru a echilibra consumul dvs. (adica diferenta – in plus sau in minus - intre consumul
efectiv si consumul prognozat).
Total factura curenta: valoarea cu TVA a facturii curente
Total sold precedent: eventualele diferente de la facturile anterioare (neachitate sau achitate in
avans)
Total de plata: = Total factura curenta + Total sold precedent.
Pe langa cele de mai sus, datorita reglementărilor cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
118/2021 aprobată prin Legea nr. 259/2021, pe factura s-ar putea sa gasiti elemente si randuri noi,
care reprezinta plafonare sau compensatie de pret.
Este important sa stiti ca plafonarea de pret se aplica tuturor consumatorilor ai caror pret de gaze
(din contractul de furnizare) depaseste limita stabilita de lege.
Astfel, daca pretul de gaze naturale (fara taxe incluse) este mai mare de 250 lei, vi-se va acorda o
plafonare a pretului la 250 lei (combinat cu conditia, ca pretul total pe MWh, cu TVA sa nu
depaseasca 370 lei). Aceasta componenta va apare pe factura cu denumirea “Plafonare conf. art. 6,
OUG 118/2021”.
Daca de ex. pretul dvs. contractual este de 400 lei/MWh, si ati consumat 1,3 MWh in luna
noiembrie, pe factura va apare
Produse
facturate

Perioada

U.M

Plafonare conf. art. 6
OUG 118/2021

1.– 30.11.2021 MWh

Cantitate

Pret unitar
Lei/U.M.

Val. fara TVA
Lei

1,3

-150

-195

Mentionam faptul ca aceasta suma se calculeaza si se factureaza fara TVA.
Daca indepliniti anumite conditii, puteti beneficia si de o compensare de pret in perioada 1.11.2021
– 31.03.2022.

Pentru perioada 1.11.2021 – 31.01.2022 trebuie sa va incadrati in urmatoare limite de consum,
pentru a beneficia de compensare:
Limita minimă de consum zilnic trebuie să fie de 7 kWh.
Limita maximă de consum zilnic se regăseşte în tabelul de mai jos, aferentă fiecărei luni:
Noiembrie 2021
1,6491 MWh

Decembrie 2021
2,4056 MWh

Ianuarie 2022
2,7624 MWh

Consumul maxim cumulat pentru perioada 1noiembrie 2021- 31 ianuarie 2022 trebuie să fie de
2,76646 MWh.
Dacă consumul lunar este în afara valorilor de mai sus, nu vi-se acordă compensare pe luna respectiva.
Dacă compensaţia s-a acordat pentru facturile de estimare, iar în urma facturii de regularizare
consumul real este în afara valorilor de mai sus, valoarea compensării va apărea cu plus în factura
(urmatoare) şi suma trebuie achitată (vezi exemplul 4).
Daca va incadrati in limitele de consum specificate mai sus, acordarea compensarii este conditionata
si de pretul dvs. contractual.
Preţul final de referinţă pentru calculul compensaţiei este de 125 lei/MWh şi NU include
componentele reglementate, abonamentele zilnice şi TVA. Astfel, dacă:
• Preţul de furnizare facturat pe MWh este mai mare decât preţul final de referinţă, atunci valoarea
compensării va fi calculată ca minimum dintre:
A. 33% din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare (vezi
exemplul 1)
B. Diferenţa din preţul de furnizare şi preţul de referinţă (vezi exemplul 2)
• Preţul de furnizare facturat pe kWh este mai mic decât preţul final de referinţă, atunci nu se aplică
compensarea. (în exemplul 3)
Valoarea compensării se scade din totalul de plată al facturii.
Exemplul 1: Pretul dvs. este de 400 lei (ca si in exemplul cu plafonarea). In acest caz 33% din pret =
132 lei, si deoarece 400 – 132 = 268 lei este mai mare decat 125 lei (pretul de referinta), vi-se va acorda
compensarea maxima (de 33%), adica 132 lei/MWh pe cantitatea de gaze consumata in luna
respectiva. Daca ati avut un consum de 1,3 MWh, valoarea fara TVA a compensatiei va fi 1,3 x 132 =
171,6 lei. Se factureaza fara TVA.
Exemplul 2: Pretul dvs. este de 170 lei. Deoarece 170 x 33% = 56,1 lei, iar diferenta intre 170 (pretul
contractual) si 125 (pretul de referinta) = 45 lei, pe factura vi-se va acorda o compensare (fixa) de 45
lei pe fiecare MWh de gaz consumat. In cazul unui consum de 1,3 MWh, valoarea compensatiei
facturate va fi de 1,3 x 45 = 58,5 lei fara TVA.
Exemplul 3: Pretul dvs. este de 110 lei/MWh. In acest caz sunteti sub pretul final de referinta, deci
nu vi-se va acorda compensare.
Exemplul 4: In luna noiembrie ati consumat 1,3 MWh si vi s-a acordat o compensare de 150 lei/MWh,
in total 195 lei (ca in exemplul de pe pag. 2), dar ulterior, in luna decembrie a venit o regularizare, din
care rezulta ca in luna noiembrie ati consumat de fapt 1,9 MWh, atunci pe factura de decembrie va
apare urmatorul rand:

Storno Plafonare …. 118/2021 1-30.11.2021

MWh

-1,3

-150

195

adica valoarea facturii de decembrie se mareste cu 195 lei (suma pe care ii returnati ca si plafonare
necuvenita).
Important ! La verificarea acestor calcule trebuie sa aveti in vedere ca pretul unitar din factura
contine componentele reglementate. Deci inainte de verificare aceste componente trebuie eliminate.
De ex. daca pretul contractual este de 400 lei/MWh, pretul unitar (pentru un consumator casnic din
Cluj, cat. C1) va fi de ex. 431,37 lei !
Pe pagina 2 (sau 3) al facturii veti gasi un tabel care va indica perioada de consum la care se refera
factura.
Cant.
mas.
(MWh)

Tip factura

De la

Pana la

Index
vechi
(m3)

Index
nou
(m3)

PCS
(kWh/m3)

Regularizare

01.11.2021

14.11.2021

0.0

0.0

10.482

-0.534582

Regularizare

13.10.2021

31.10.2021

0.0

0.0

10.469

-0.397822

Regularizare

13.10.2021

31.12.2021

147.0

393.0

10.477

2.577342

Regularizare

15.11.2021

30.11.2021

0.0

0.0

10.47

-0.60726

In exemplul de mai sus se vede ca avem de-a face cu o regularizare (o citire) care cuprinde perioada
13.10 – 31.12.2021, si avem trei valori estimate (cu perioadele aferente) care au fost facturate deja,
in lunile precedente (octombrie si noiembrie).
Astfel cantitatea de gaze naturale pe care trebuie sa achitati pentru luna decembrie, ca si diferenta
intre cantitatea cititita si cantitatile estimate pentru aceasta perioada va fi:
2,577342 – 0,534582 – 0,397822 -0,60723 = 1,0377 MWh.
Aceast cantitate veti regasi in primele 3 randuri (obisnuite) ale facturii (Gaze naturale, Acciza, Costuri
echilibrare).
Din cantitatea de 2,577342 MWh consumata in perioada 13.10-31.12 trebuie sa separam consumul
realizat in perioada 1.11-31.12 (ca sa putem aplica OUG118, respectiv sa comparam cu limitele impuse
de lege).
Pentru aceasta calculam asa numitul CMZ (consum mediu zilnic) care va fi = 2,577342 / 80 zile (nr. de
zile intre 13.10 si 31.12) = 0,322167.
Din aceasta valoare zilnica vom obtine consumul pentru perioada 1.11 – 31.12, inmultind CMZ-ul cu
30+31=61 zile. Asadar 0,322167 x 61 = 1,96522 MWh, valoare pe care veti regasi pe factura, atat in
randul plafonarii, cat si in randul compensarii (daca si pretul dvs. se incadreaza in limitele legii).
Va rugam sa observati ca aceasta cantitate de 1,96522 MWh depaseste limita admisa de consum
pentru luna noiembrie, dar (fiind vorba de o perioada de 2 luni), se incadreaza in valoarea cumulata
stipulata de lege pentru noiembrie + decembrie.

