
Îți explicăm factura de gaze naturale
pas cu pas

1.Folosind acest cod de bare poți să plătești
factura Cis Gaz la partenerii de plată (PayPoint)
sau la bancă (OTP BANK, CEC... )

2. Aici sunt trecute datele tale personale precum
nume, prenume, adresă, etc.
3. Acestea sunt datele societății noastre, inclusiv
datele la care ne poți contacta.

4. În această secțiune vei găsi numărul facturii,
data emiterii, data scadenței (data până la care
trebuie să o achiți) și totalul de plată al acesteia.

cod abonat reprezintă codul de identificare
al dumneavoastră în sistemul Cis Gaz.
cod loc consum (CLC) reprezintă o codificare
la nivel național al tuturor locurilor de
consum în funcție de distribuitorul local
concesionar în zonă și județ/localitate.
categoria de consum reprezintă categoria de
client diferențiat în funcție de consumul
anual de gaze naturale pornind de la care se
stabilește de către ANRE tariful de distribuție
a gazelor naturale.

5. Această secțiune este dedicată datelor de
identificare ale locului de consum, respectiv
detalii tehnice cu privire la termenele de
valabilitate ale verificării tehnice periodice și a
reviziei instalației de utilizare a gazelor naturale.

6. Din nou, aici vei găsi totalul facturii curente
dar și detalii legate de facturile tale neachitate
precum și plăți în avans, dacă este cazul.

cantitatea în mc este obținută prin diferența
între indexul nou (indexul
citit/estimat/autocitit la sfârșitul perioadei de
consum) și indexul vechi (indexul
citit/estimat/autocitit la începutul perioadei
de consum).
PCS (putere calorică superioară) este un
parametru de calitate al gazelor naturale
diferit în funcție de sursa de proveniență a
acestora și reprezintă cantitatea de căldură
care se eliberează prin arderea completă în
aer a unei cantități specificate de gaz.
Determinarea PCS este efectuată de către
operatorul Sistemului Național de Transport
și sau de către producător/importator, prin
efectuarea analizelor cromatografice. 
KWh reprezintă cantitatea de energie
obținută în urma înmulțirii cantității
exprimată în mc cu PCS.

7. În această secțiune vei găsi informații în
legătură cu perioada de consum facturată, date
privind indexul precum și cantitatea de gaze
naturale consumată exprimată atât în mc cât și
în KWh.

8. Aici vei găsi serviciile facturate de Cis Gaz
precum și deducerile acordate în acord cu
legislația în vigoare - OUG 118/2021 sub forma
compensării și/sau plafonării obținute în urma
înmulțirii cantității exprimate în KWh cu tarifele
negociate/reducerile/compensările acordate.
Vezi ultima pagină pentru mai multe informații.

9. Încă un cod de bare cu care poți să plătești
factura Cis Gaz la partenerii de plată sau la bancă.

10. Valoarea totală de plată a serviciilor facturate
fără TVA, respectiv totalul TVA-ului.
11. Formula de calcul pentru transformarea
cantității de gaze naturale consumată din mc în
KWh precum și informații legate de cota TVA
aplicată conform Codului fiscal etc.

12. Totalul de plată al serviciilor facturate cu TVA
inclus.
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13. Aici găsești informații despre termenul de
transmitere a facturii lunare.

14. Aici găsești informații despre modalitățile
de plată și conturile Cis Gaz deschise la
băncile din România pentru plata facturii de
gaze naturale 
15. În această secțiune îți oferim informații
despre cadrul legislativ care reglementează
obligația clientului de a efectua Verificarea și
revizia tehnică a instalaților de utilizare a
gazelor naturale și modalitatea prin care
puteți alege un operator economic autorizat
pentru efectuarea verificării/reviziei.
Totodată, aici regăsești formula de calcul a
prețului total de furnizare detaliată în funcție
de categoria de consumator și zona de
distribuție.

16. Ai o urgență, o sesizare sau dorești o
intervenție? Folosește aceste numere de
telefon.

17. Vrei să iei legătura cu Departamentul
gaze naturale al societății Cis Gaz? Folosește
aceste date de contact.

18. Aici regăsești perioada în care ne poți transmite
indexul autocitit al contorului și modalitățile în care
poți efectua transmiterea, respectiv la adresele de e-
mail: casnici@cisgaz.ro; clienticasnici@cisgaz.ro
sau sunând la: 0735.558.805, 0799.744.373.
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19. Aici vei găsi alte informații utile despre serviciul de
furnizare gaze naturale și un sumar al cadrului
legislativ pe care încercăm să-l expunem cât se poate
de simplu și pe înțelesul tuturor.

Pentru consumatorii aflați în distribuția DISTRGAZ
SUD REȚELE indexul autocitit se va transmite în
perioada de referință indicată la telefon
0800800200 cu menționarea codului de autocitire
menționat pe factură.

mailto:casnici@cisgaz.ro
mailto:clienticasnici@cisgaz.ro


 

Plafonarea prețurilor și compensarea facturilor aferente consumului de 
gaze naturale. Cum se aplică schema de sprijin reglementată de O.U.G. 

nr. 118/2021? 
 
 

CLIENȚI CASNICI 
 
În calitate de client casnic poți beneficia de ambele măsuri de sprijin reglementate de OUG 118/2021 aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 259/2021, modificată prin OUG nr. 2/2022 și OUG nr 3/2022, respectiv: 

- acordarea unei compensații calculată procentual din valoarea componentei preţului gazelor naturale 
din contractul de furnizare al clientului beneficiar și 

- plafonarea prețului final facturat al gazelor naturale,  
dar numai dacă îndeplinești condițiile stabilite în schema de sprijin.  
 
În cazul în care te afli într-o astfel de situație, nu este necesar să ne trimiți niciun document și nici să iei legătura 
cu noi, aplicarea măsurilor de sprijin urmând a fi realizată automat de către noi, în calitate de furnizor, în 
cuprinsul facturii aferente consumului de gaze naturale urmând a se regăsi toate informațiile privind cuantumul 
compensației acordate și mențiunea privind plafonarea prețului final facturat al gazelor naturale. 
 

1. PLAFONAREA PREȚULUI FINAL LA GAZE NATURALE  
 
Plafonarea prețului final facturat al gazelor naturale este aplicabilă numai dacă în contractul pe care l-am 
încheiat cu tine există un preț final al gazelor naturale, inclusiv TVA, mai mare decât prețul plafonat 
reglementat în cuprinsul OUG 118/2021. 

OUG 118/2021 a fost modificată începând cu 01.02.2022 prin OUG nr. 3/2022, astfel că, de la 01.02.2022 fiind 
modificat atât plafonul prețului final facturat al gazelor naturale, cât și plafonul componentei de preţ al gazelor 
naturale. 

Modalitatea de aplicare a măsurii de plafonare a prețului gazelor naturale este următoarea: 

- pentru perioada 1.11.2021-31.01.2021, preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 
0,37 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preţ a gazelor naturale va fi în valoare de maximum 
0,250 lei/kWh.  

- pentru perioada 1.02.2022-31.03.2022 preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 
0,31 lei/kWh, TVA inclus, din care componenta de preţ a gazelor naturale va fi în valoare de maximum 
0,200 lei/kWh. 

Așadar, plafonarea înseamnă stabilirea unui preț final facturat care nu poate depăși următoarele valori: 

1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 0,37 lei/kWh 
1 februarie 2022 – 31 martie 2022 0,31 lei/kWh 

 

Plafonul de 0,37 lei/kWh, respectiv, 0,31 lei/kWh, TVA inclus, reprezintă preţul final facturat având incluse 
componenta de preţ al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, 
costurile de furnizare şi TVA. 

 
2. COMPENSAREA 

 
Compensarea constă în acordarea unei sume unitare, determinată ca produs între valoarea unitară a 
compensației și consumul facturat aferent perioadei de referință a compensației.  

Compensarea facturilor la gaze naturale este aplicabilă numai dacă îndeplinești în mod cumulativ cele 3 criterii 
obligatorii pe perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022: 

1. Limita minimă a consumului zilnic este de 7KWh, iar limita maximă se încadrează în valorile 
menționate în tabelul de mai jos; 



 

2. În contractul de furnizare gaze naturale pe care l-am încheiat cu tine există un preț al gazelor 
naturale mai mare sau egal cu prețul de referință prevăzut de OUG nr 118/2021 de 0,125 lei/KWh 
preț care nu include TVA, taxe şi tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum şi acciza, 
aplicabile la data de 30 octombrie 2021. 

3. Consumul din perioada sezonului rece (01.11.2021-31.03.2022) se încadrează în limita maximă de 
consum de 11.660 KWh (echivalent al 1.100 mc), alocat în tranșe lunare conform tabelului de mai 
jos. 

 

 
Luna si anul 

Noiembrie 
2021  

Decembrie 
2021 

Ianuarie 
2022 

Februarie** 
2022 

Martie** 
2022 

30 zile 31 zile 31 zile 28 zile 31 zile 

Consum zilnic de referinta* - (KWh) 54,97 77,60 89,11 132,94 111,37 

Consum zilnic minim - (KWh) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Consum lunar minim - (KWh) 210,00 217,00 217,00 196,00 217,00 

Consum mediu lunar  (inclusiv abatere de 
10%) - (KWh) 1.649,05 2.405,61 2.762,51 3722,40  3452,49 

Consum mediu lunar (inclusiv abatere de 
10%) - (mc) 155,57 226,94 260,61 351,17 325,71 

 

*Valoarea consumului zilnic de referinţă este determinată ca raport între consumul mediu lunar (calculat din 
consumul maxim de referinţă al perioadei de 1.200 m3 transformaţi în MWh, adică 10,6 MWh plus o abatere 
maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total de 1.320 m3 transformaţi în MWh, adică 
13.992 MWh) şi numărul de zile aferent fiecărei luni din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. 

**Pentru lunile Februarie 2022 si Martie 2022 valorile de referință au fost actualizate conform OUG nr. 
3/26.01.2022. 
 

Valoarea compensatiei acordate este de: 
• cel mult 33% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare pentru 

perioada Noiembrie 2021 – Ianuarie 2022. 
• cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare pentru 

perioada Februarie 2022 – Martie 2022 
 
Valoarea totala a compensarii se scade din totalul de plata al facturii de gaze naturale. 
 
Atenție!!! 

- Asigură-te că la nivelul fiecărei luni din perioada aplicării schemei de sprijin, în intervalul 01.11.2021 – 
31.03.2022, consumul de gaze naturale se încadrează în limitele mai sus menționate. 

- Dacă consumul este în afara valorilor de referință, nu se acordă compensare pe luna sau perioada de 
consum din luna aferentă facturării! 

- La încetarea aplicării schemei de compensare, va fi emisă o factură de regularizare în baza indexului 
primit de la operatorul sistemului de distribuție,  factura care va conţine, după caz, şi o recuperare a 
sumelor acordate dacă se constată că limita de consum a fost depășită, nefiind astfel respectate 
conditiile de acordare a compensației. 

În cazul în care în calitate de client casnic beneficiezi de ajutor de încălzire conform Legii 226/2021, compensația 
se acordă dacă aceasta este mai mare decat valoarea ajutorului de încalzire, valoarea compensației fiind 
calculată ca diferenţă între valoarea compensării prevăzută de lege şi valoarea ajutorului de încălzire. 
 
 
 
 
 
 

 



 

ASOCIAȚII DE PROPRIETARI 
 

1. PLAFONAREA 
 
Plafonarea prețului gazelor naturale se aplică asociațiilor de proprietari numai dacă prețul prevăzut în contract 
este mai mare decât prețul plafonat reglementat în cuprinsul OUG 118/2021 prevăzut în tabelul de mai jos. 
 

PREȚUL LA CARE VA FI FACTURAT CONSUMUL CA URMARE A PLAFONĂRII 
1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 0,37 lei/kWh 

1 februarie 2022 – 31 martie 2022 0,31 lei/kWh 
 
Plafonul de 0,37 lei/kWh, respectiv, 0,31 lei/kWh, TVA inclus, reprezintă preţul final facturat având incluse 
componenta de preţ al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, 
costurile de furnizare şi TVA. 

 
2. COMPENSAREA 

 
Condominiile cu încălzire centralizată având drept combustibil gazele naturale care au un singur punct de 
consum ce deserveşte spațiile locative din condominiu beneficiază de compensarea consumului de gaze 
naturale. 

Compensarea facturilor la gaze naturale se aplica numai dacă asociația de proprietari îndeplinește în mod 
cumulativ cele 3 criterii obligatorii pe perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022: 

1. Limita minimă a consumului zilnic este de 7KWh, iar limita maximă se încadrează în valorile menționate 
în tabelul de mai jos; 

2. În contractul de furnizare gaze naturale există un preț al gazelor naturale mai mare sau egal cu prețul 
de referință prevăzut de OUG nr 118/2021 de 0,125 lei/KWh preț care nu include TVA, taxe şi tarife 
reglementate, tarife de înmagazinare, precum şi acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021. 

3. Consumul din perioada sezonului rece (01.11.2021-31.03.2022) se încadrează în limita maximă de 
consum de 11.660 KWh (echivalent al 1.100 mc), alocat în tranșe lunare conform tabelului de mai jos. 

 

 
Luna si anul 

Noiembrie 
2021  

Decembrie 
2021 

Ianuarie 
2022 

Februarie** 
2022 

Martie** 
2022 

30 zile 31 zile 31 zile 28 zile 31 zile 

Consum zilnic de referinta* - (KWh) 54,97 77,60 89,11 132,94 111,37 

Consum zilnic minim - (KWh) 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Consum lunar minim - (KWh) 210,00 217,00 217,00 196,00 217,00 

Consum mediu lunar  (inclusiv abatere de 
10%) - (KWh) 1.649,05 2.405,61 2.762,51 3722,40 3452,49 

Consum mediu lunar (inclusiv abatere de 
10%) - (mc) 155,57 226,94 260,61 351,17 325,71 

 

*Valoarea consumului zilnic de referinţă este determinată ca raport între consumul mediu lunar (calculat din 
consumul maxim de referinţă al perioadei de 1.200 m3 transformaţi în MWh, adică 10,6 MWh plus o abatere 
maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total de 1.320 m3 transformaţi în MWh, adică 
13.992 MWh) şi numărul de zile aferent fiecărei luni din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. În cazul 
condominiilor, consumul zilnic de referință se determină ca produs între consumul zilnic de referință prevăzut 
pentru clienții casnici și numărul de spații locative care fac parte din condominiu. 

**Pentru lunile Februarie 2022 si Martie 2022 valorile de referință au fost actualizate conform OUG nr. 
3/26.01.2022. 
 

 



 

Valoarea compensatiei acordate este de: 
• cel mult 33% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare pentru 

perioada Noiembrie 2021 – Ianuarie 2022. 
• cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare pentru 

perioada Februarie 2022 – Martie 2022 
 

Valoarea totală a compensării se scade din totalul de plată al facturii de gaze naturale. Compensația acordată 
este evidențiată cu semnul „minus” în fiecare factură/anexă a facturii de gaze naturale emisă asociației de 
proprietari/locatari pentru perioada de consum noiembrie 2021-martie 2022.  

Atenție!!! 
- Pentru a beneficia de compensare, reprezentantul administraţiei condominiului sau proprietarii din 

condominiu va/vor depune lunar la furnizorul de gaze naturale modalitatea de repartizare a consumului 
total şi consumul corespunzător fiecărui client casnic din cadrul condominiului. 

- Asigură-te că la nivelul fiecărei luni din perioada aplicării schemei de sprijin, în intervalul 01.11.2021 – 
31.03.2022, consumul de gaze naturale se încadrează în limitele mai sus menționate. 

- Dacă consumul este în afara valorilor de referință, nu se acordă compensare pe luna sau perioada de 
consum din luna aferentă facturării! 

- La încetarea aplicării schemei de compensare, va fi emisă o factură de regularizare în baza indexului 
primit de la operatorul sistemului de distribuție,  factura care va conţine, după caz, şi o recuperare a 
sumelor acordate dacă se constată că limita de consum a fost depășită, nefiind astfel respectate 
conditiile de acordare a compensației. 

 
 

CLIENȚI NONCASNICI 
 
Dacă ești consumator non-casnic, atunci este important să știi că ai la dispoziție două tipuri de facilități 
reglementate de OUG nr. 118/2021: 

- plafonarea prețului final facturat al gazelor naturale - aplicabilă în perioada 01.11.2021 – 31.03.2022  

- exceptarea de la plata unor tarife - aplicabilă în perioada 01.11.2021 – 31.01.2022  

PERIOADĂ DE APLICARE FACILITĂȚI ACORDATE  CUI SE APLICĂ? 

1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 exceptare de la plata 
tarifelor 

IMM-uri, Cabinete medicale individuale, 
Alte profesii liberale, 

Microîntreprinderi, PFA-uri, 
Întreprinderi individuale, Întreprinderi 

familiale. 

1 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 plafonare la nivelul de 
0,37 lei/kWh 

Spitale publice și private, Unități de 
învățământ publice și private, Creșe, 

Organizații neguvernamentale, Unități 
de cult, Furnizori publici și privați de 

servicii sociale. 

1 februarie 2022 – 31 martie 2022 plafonare la nivelul de 
0,37 lei/kWh 

 

Clienţilor noncasnici, excepţie făcând: 
- clienţii noncasnici care au beneficiat de 
prevederile OUG 81/2019 pentru 
modificarea şi completarea OUG nr. 
115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea Guvernului, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de emisii 
de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene, 
precum şi pentru instituirea unei 
scheme de ajutor de stat privind 



 

sprijinirea întreprinderilor din sectoarele 
şi subsectoarele expuse unui risc 
important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de gaze cu 
efect de seră în preţul energiei electrice, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
262/2021, 
- beneficiarii prevăzuţi la art. III din 
Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea 
OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei 
scheme de compensare pentru 
consumul de energie electrică şi gaze 
naturale pentru sezonul rece 2021-2022, 
precum şi pentru completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 
privind acordarea de facilităţi 
persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei «Delta 
Dunării», cu completările ulterioare, 
precum şi producătorii de energie 
electrică. 

 
Atenție!!! 
 

- Prețul final facturat pentru gaze naturale include: costurile de achiziție, costul activității de furnizare, 
costul de înmagazinare, costul de transport, costul de distribuție și TVA. 

- Aplicarea acestor facilități se realizează doar în baza solicitării din partea consumatorului final noncasnic 
prin transmiterea anexelor 1.8 și 1.9 la OUG nr. 118/2021 

 

 


