
Mai jos am explicat fiecare rubrică pentru ca tu 
să găsești rapid informațiile de care ai nevoie.

Factura de gaze naturale
explicată pas cu pas
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 1. Aici găsești seria și numărul facturii, cât și data în care aceasta a fost emisă.

 2. Contacte utile ale ENGIE Romania.

 3. Aici găsești codul de client și numărul contractului tău de furnizare gaze naturale. Codul de 
client este necesar atunci când îți creezi un cont online. 

 4. Acestea sunt datele tale de identificare și de corespondenţă.

 5. Aici apare consumul tău de gaze naturale exprimat în kWh. Acesta a fost calculat luând în 
considerare consumul tău exprimat în m³ și la care am aplicat puterea calorifică superioară 
(PCS) din zona ta. Mai multe detalii sunt mai jos, la explicația 16. 

 6. Această sumă reprezintă totalul facturii, inclusiv soldurile cu scadenţă depășită și/sau 
eventuale penalităţi.

 7. Aici găsești data până la care trebuie achitată factura.

 8. În această zonă vei găsi detalii despre totalul tău de plată. Astfel, pe lângă valoarea facturii 
curente, aici poți vedea dacă ai sold precedent care fie nu a fost achitat, fie plata acestuia 
nu a fost înregistrată încă în sistem. Tot aici poți găsi penalități în cazul în care ai facturi 
neachitate, conform Codului fiscal și care sunt calculate pornind de la valoarea restantă. 

 9. În această secțiune găsești: a. perioada de facturare/regularizare; b. adresa locului de 
consum la care se furnizează gaze naturale; c. categoria de consum stabilită conform 
consumului tău anual; d. codul instalației; e. codul locului de consum.

 10. Poţi folosi numărul nostru de Call Center oricând ai nevoie de informaţii despre contract, 
factură, ofertele sau serviciile noastre. 

 11. Acesta este numărul operatorului tău de distribuție și la care poți anunța dacă simți miros 
de gaz sau există o întrerupere în alimentarea cu gaz. Numărul poate fi apelat la orice oră. 

 12. Pentru transmiterea indexului autocitit poţi folosi acest număr gratuit de telefon - vei avea 
nevoie și de codul de autocitire. De asemenea, poți transmite indexul folosind contul online 
sau aplicația mobilă. 

 13. Datele de identificare ale ENGIE Romania. 

 14. Codul de bare te ajută să plăteşti factura la partenerii ENGIE de plată comerciali şi bancari.

 15. Indexul poate fi autocitit dacă e transmis de client, citit dacă e transmis de operatorul de 
distribuție sau estimat dacă nu este transmis un index. 

 16. Consumul lunar reprezintă diferența dintre indexul nou și indexul vechi. Întrucât din anul 
2008 facturarea se realizează în kWh (unități de energie), conform legislației în vigoare, iar 
contoarele de gaze naturale înregistrează consumul în m³, este necesar să transformăm m³ 
în kWh cu ajutorul formulei Energia (kWh) = valoarea puterii calorifice superioare (PCS) x 
volumul de gaz consumat (m³).

17. Puterea calorifică superioară a gazelor naturale (PCS) reprezintă energia totală, respectiv 
cantitatea de căldură, degajată prin arderea completă, în aer, a unui metru cub de gaze 
naturale și este exprimată în kWh/m³. 

18. Consumul facturat exprimat în kWh.

19. Aici găsești preţul facturat exprimat în lei/ kWh. 

20. Aici vezi care e totalul de plată pentru serviciile utilizate în perioada facturată.

21. În partea de jos a acestei pagini găsești informații utile privind relația client-furnizor: plata 
facturii, reluarea alimentării, revizii și verificări, schimbare furnizor, cum se calculează 
energia etc.



22. Aici găsești preţul maxim ce poate fi facturat (preţul plafonat conform OUG 27/2022), care 
are valoarea de 310 lei/MWh (cu TVA), respectiv 260,50 lei/MWh (fără TVA). Preţul este 
exprimat în lei/MWh.

 23. Aici găsești preţul calculat în funcţie de costul mediu de achiziţie si al celorlalte 
componente, conform prevederilor din OUG 27/2022, art.2 și art.3. Preţul este exprimat în 
lei/MWh.

24. Aici găsești preţul din contractul tău actual de furnizare gaze naturale. Preţul este exprimat 
în lei/MWh. 

25. Aici găsești Nota informativă privind preţul facturat. Pentru facturarea consumului de 
energie va fi luat în calcul preţul cu valoarea cea mai mică dintre cele 3 preţuri enumerate 
în Anexa de preţ.


