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                                                                                                                                  Nr. 6227/19.10.2022 
 

Către, 

 

Instituţia Prefectului Galaţi 

 

 

 

 

INFORMARE 

 
privind protecţia consumatorilorîn contextul creşterii preţurilor la energie electrică şi 

gaze naturale 
 
 

 
 
      Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi a primit,  în 

perioada 1.01.2022-15.10.2022 un număr de 305 reclamaţii ale consumatorilor 
pentru aspecte ce vizează energia electrică şi gazele naturale. Dintre acestea, 101 
reclamaţii au fost înregistrate pentru gaze naturale, restul de 204 fiind pentru energie 
electrică. 

1. În ceea ce priveşte energia electrică  , marea majoritate a reclamaţiilor au 
fost pentru Electrica Furnizare (cca 80%), restul fiind pentru diverşi alţi 
furnizori de energie electrică (Eon, RCS-RDS, Hidroelectrica, Enel , etc). Din 
cele 204 reclamaţii pe energie electrică au fost cercetate şi soluţionate 186, 
restul fiind în termenul legal de soluţionare (30 zile cu posibilitate de 
prelungire de încă 30 de zile). 
 

         În funcţie de modul de soluţionare, situaţia se prezintă astfel: 
- reclamaţii întemeiate şi amiabile – 87 
- reclamaţii nesoluţionabile - 40 
- Reclamaţii redirecţionate -13 
- Reclamaţii clasate -23 
- Reclamaţii neîntemeiate-23 
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întemeiate

nesoluţionabile

neîntemeiate

redirecţionate

clasate

 
Dintre aspectele reclamate enumerăm: facturare fără a se ţine cont de 

autocitiri, neaplicarea ajutorului de încălzire, neemiterea lunară a facturii, 
necitire index contor, preţul facturat, facturarea certificatelor verzi, etc. 
 

Vom puncta câteva aspecte privind reglementările în vigoare în ceea ce 
priveşte preţul şi modul de facturare a energiei electrice .Vom exemplifica 
pentru factura emisă de Electrica Furnizare, având în vedere ponderea 
reclamaţiilor: 

 
 Modelul facturilor emise de furnizorii de energie electrică este 

aprobat prin Ordin ANRE nr 218 din 2018 
 În partea de sus a facturii sunt înscrise: Seria și Numărul facturii,  

Data (cea la care este emisă factura),Tipul de factură    
(regularizare sau estimare) 

 Informații despre furnizor și cum se poate lua legătura cu acesta 
(inclusiv număr de telefon de comunicare index autocitit şi 
perioada de autocitire 

 Datele consumatorului,ca titular de contract, adresa de 
corespondență și cea a locului de consum, Numărul locului de 
consum și codul  de client fiind date importante şi diferite pentru 
fiecare consumator în parte. 
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Mai jos pe factură se pot vedea: 
 Tipul de client, Perioada de facturare (intervalul de consum 

pentru care a fost emisă factura), Scadența facturii (data până la 
care aceasta trebuie achitată),Intervalul de emitere pentru 
următoarea factură de energie, Informații necesare pentru 
achitarea facturii folosind ATM-urile indicate. 
 
În tabelul "Produse" se regăsec informațiile pe scurt referitor la 

componentele principale de plată şi anume: 
 valoarea facturată de energie electrică (costul pe kwh 

înmulțit cu cantitatea măsurată de kwh) 
 TVA-ul și baza de impozitare TVA 
 soldul creditor se referă la sume plătite în avans. În cazul 

în care există SOLD CREDITOR, factura curentă se va 
diminua cu acest sold. 

 totalul de plată reprezintă suma care trebuie achitată. 
Totalul de plată se compune din valoarea facturii curente 
și valoarea eventualelor facturi emise anterior, neachitate 
la data emiterii facturii curente. 



                                                              
Operator de date cu caracter personal nr. 31753           Nesecret
                       

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Galaţi 
Str Egalităţii nr 2, Localitatea Galaţi, Tel. 0236413929  email: reclamatii.galati@anpc.ro 

www. anpc.gov.ro  
          Pag. 4 din 12 

 

 
 reduceri OUG 118/2021 – reprezintă valoarea 

compensației de care beneficiază consumatorul, în cazul 
în care întrunește condițiile de eligibilitate.  

 cantitate de energie electrică de facturat 
Pe a doua pagină , pe lângă datele privind locul de consum , vom 
regăsi : 
  

 perioada de consum  
 indexul vechi şi indexul nou cu modalitatea de stabilire a 

acestora(citit, autocitit sau estimat) 
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De asemenea, mai găsim: 

 Energie activă facturată, energie activă facturată în 
facturi de estimat (daca este o factură de regularizare) 

 Contribuția de cogenerare (taxa care se plătește 
pentru susținerea centralelor electrotermice și 
dezvoltarea acestora conform A.N.R.E.) 

 Certificatele verzi (prin acestea se atestă producere de 
energie electrică din surse regenerabile) 

 Accize consum necomercial (acciza pentru energia 
electrică consumată) 

 Diferența până la plafon – aplicarea măsurii de 
plafonare conform OUG 118/2021 

 Compensarea - vine în sprijinul clienților casnici de 
energie și vizează plata de la bugetul de stat a unei 
cote părți din valoarea consumului de energie 
electrică. 
 
 
 
 

Astfel, preţul energiei electrice pe care îl plătim este format din: 
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Costurile aferente distribuţiei şi transportului, certificatele verzi și contribuţia 
pentru cogenerare sunt cuprinse în factură şi rămân componente reglementate de 
ANRE. Indiferent de furnizorul ales de consumator, tarifele componentelor 
reglementate sunt aceleași. 

Guvernul a emis Ordonanţa de Urgenţă nr 118 din 2021 privind stabilirea unei 
scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru 
sezonul rece 2021-2022 , aceasta suferind mai multe modificări până la acest 
moment, precum şi Ordonanţa de Urgenţă nr 27 din 2022 privind măsurile aplicabile 
clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 
2022-31 martie 2023. Varianta în vigoare la acest moment prevede preţul final 
facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică, în funcţie de consumul 
mediu lunar înregistrat în anul 2021 , astfel: 

 maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al 
căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este 
cuprins între 0-100 KWh inclusiv; 

 maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al 
căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a 
fost între 100,01-300 kWh, pentru un consum lunar care este de 
maximum 255 kWh. Consumul de energie electrică ce depăşeşte 255 
KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); În cazul 
în care preţul din contractul de furnizare în vigoare încheiat cu clienţii 
finali prevăzuţi la alin. (1) este mai mic decât preţul final rezultat prin 
aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică preţul contractual. 
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 Foarte important! În cazul clienţilor casnici care nu pot beneficia de 
prevederile alin. (1) lit. a) şi b) în funcţie de consumul anului 2021, dar 
al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din 
tranşele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), precum şi în cazul 
clienţilor casnici şi noncasnici racordaţi începând cu data de 1 ianuarie 
2022, furnizorii emit în luna februarie 2023 facturi de 
regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de 
aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, utilizând preţul final 
conform tranşei aferente de consum, şi facturează consumul înregistrat 
după data reîncadrării la preţul final corespunzător tranşei de consum. 

 
 
 

2. În ceea ce priveşte gazele naturale, marea majoritate a reclamaţiilor au fost 
pentru Engie (cca 82%), restul fiind pentru diverşi alţi furnizori de energie 
electrică (Eon, Nova Power, Enel , etc). Din cele 101 reclamaţii pe gaze 
naturale au fost cercetate şi soluţionate 100, una fiind în termenul legal de 
soluţionare (30 zile cu posibilitate de prelungire de încă 30 de zile). 
 
   În funcţie de modul de soluţionare, situaţia se prezintă astfel: 
reclamaţii întemeiate şi amiabile – 18 
reclamaţii nesoluţionabile - 23 
Reclamaţii redirecţionate -12 
Reclamaţii clasate -6 
Reclamaţii neîntemeiate-41 

întemeiate

nesoluţionabile

neîntemeiate

redirecţionate

clasate

 
 
Marea majoritate a reclamaţiilor au fost înregistrate în prima jumătate a anului 

fiind reclamate aspect ce vizau preţurile facturate în perioada rece 2021-2022. Se 
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poate observa că foarte multe dintre acestea au fost concluzionate neîntemeiate şi 
nesoluţionabile. 

Întrucât majoritatea consumatorilor au reclamat Engie, vom explica conţinutul 
unei facturi emise de acest operator economic: 

În prima pagină a facturii consumatorul va găsi seria și numărul facturii, cât și 
data în care aceasta a fost emisă, contacte utile ale ENGIE Romania, codul de client 
și numărul contractului tău de furnizare gaze natural , datele de identificare și de 
corespondenţă ale consumatorului. Consumul de gaze naturale exprimat în kWh a 
fost calculat luând în considerare consumul exprimat în m³ și la care s-a aplicat 
puterea calorifică superioară (PCS) din zona .  

 
În prima pagină, se  află şi detalii despre totalul de plată. Astfel, pe lângă 

valoarea facturii curente, se poate vedea dacă există sold precedent care fie nu a 
fost achitat, fie plata acestuia nu a fost înregistrată încă în sistem. Tot aici pot fi 
penalități în cazul în care sunt facturi neachitate. În această secțiune se mai găsesc: 
perioada de facturare/regularizare; adresa locului de consum la care se furnizează 
gaze naturale; codul instalației; codul locului de consum. 

Se înscrie numărul operatorului de distribuție la care se poate anunța dacă se 
simte miros de gaz sau există o întrerupere în alimentarea cu gaz. Numărul poate fi 
apelat la orice oră. 
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Pentru transmiterea indexului autocitit poate fi  folosit numărul gratuit de 

telefon înscris pe prima pagină(este nevoie și de codul de autocitire). De asemenea, 
se poate transmite indexul folosind contul online sau aplicația mobilă. 

 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. 

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 se transforme m³ în kWh cu ajutorul formulei Energia (kWh) = 
valoarea puterii calorifice superioare (PCS) xvolumul de gaz consumat (m³). 

În pagina a doua se găsește preţul facturat exprimat în lei/ kWh, totalul de 
plată pentru serviciile utilizate în perioada 
facturată.
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Astfel, preţul gazelor naturale  pe care ar trebui să îl plătim este format din: 

 
 
 
Tarifele de transport și distribuție sunt reglementate .  
 
De asemenea, pe factură se înscrie preţul maxim ce poate fi facturat (preţul 

plafonat conform OUG 27/2022 până la data de 31 august 2023), care are valoarea 
de 310 lei/MWh (cu TVA), pentru clienţii casnici, indiferent de cantitatea 
consumată. 
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3. Sfaturi pentru consumatori: 
o consumul lunar de energie electrică se poate reduce cu până la 10% 

dacă scoți din priză încărcătoarele și electrocasnicele atunci când nu le 
folosești. 
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o becurile clasice pot fi înlocuite cu cele de tip LED, care consumă de 
până la 5 ori mai puțin. 

o corpurile de iluminat cu senzori de mișcare sunt, de asemenea, o 
modalitate prin care se poate economisi energie atunci când nu te afli 
în încăpere. 

o atunci când schimbi electrocasnicele, optează pentru un aparat din 
clasa energetică A. Trecând de la o clasă energetică inferioară la una 
superioară, consumul de energie poate fi diminuat cu până la 20%. 

o pentru a evita facturile în care sunt estimate consumuri prea mari este 
necesar să transmiţi lunar indexul autocitit în perioada înscrisă pe 
factură. 

o Poți înlocui centrala veche,pe gaze,  clasică cu una noua, în 
condensație, iar consumul de energie va scădea cu până la 20%. 

o Deoarece aproximativ 15% din consumul total de energie este utilizat 
pentru încălzirea apei, este important să te asiguri că țevile sunt izolate, 
pentru a nu pierde căldură. Astfel, consumi mai puțin și eviți risipa apei 
calde. 

 
 
 
 

Cu deosebită consideraţie,  
 

 

 

Comisar Şef Adjunct,  

Tudor Carmen Mihaela 
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