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CLIENT CASNIC 

1. Ce inseamna plafonarea preturilor? Cum si cui se aplica? 

Plafonarea preturilor la gaze naturale inseamna ca niciun client casnic nu va plati un pret al gazelor 

naturale (inclusiv taxe) mai mare de 0,310 lei/ kWh pentru consumul din perioada aprilie 2022 – 

martie 2023.  

2. Ce trebuie sa fac ca sa beneficiez de compensarea facturilor la gaze naturale? 

Toti clientii casnici CEZ Vanzare, vor beneficia automat de plafonare, fara a face vreun demers, pentru 

consumul aferent perioadei 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023. 

3. Pana cand voi primi plafonarea? Ce se intampla dupa ce nu mai beneficiez de 

plafonare? 

Conform prevederilor din OUG 27/2022, schema de sprijin privind plafonarea pretului se aplica pana la 

31 martie 2023. Ulterior acestei date, se va plati pretul contractual al gazului natural.  

4. Pe factura mea nu apare nicio reducere de plafonare. De ce? 

In acest caz trebuie sa verifici pretul contractual. Cel mai probabil beneficiezi deja de un pret avantajos, 

mai mic decat pretul plafonat al gazelor naturale. 

  

Exemplu 

Un client cu un pret contractual al componentei de furnizare a gazelor naturale de 0,350 lei/ kWh, si un 

consum de 3.400 kWh va beneficia de plafonare? 

Conform contractului actual, pretul total este alcatuit din: 

 pretul componentei de furnizare a gazelor naturale 0,350 lei/kWh 

 tarif distributie 0,03013 lei (variaza de la operator la operator) 

 tarif transport 0,0095 lei 

 TVA 19%  

Pret final contract (cu toate taxele incluse) 0,464 lei/ kWh.  

In mod normal, suma de plata este 0,464 lei kWh * 3.400 kWh consum = 1.577,6 lei  

Dar, datorita OUG 27/2022, pentru consumul facturat in perioada aprilie 2022 – martie 2023, pretul final 

va fi plafonat la 0,31 lei/ kWh, 

  

Avand in vedere ca pretul final in actualul contract este mai mare de 0,31 lei/ kWh (pretul final actual, 

0,464 lei/ kWh), clientul va plati 0,31 lei/ kWh.  

  

Suma de plata: 0,31 lei/kWh * 3.400 kWh= 1.054 lei  
  

  


