MODALITATI DE MASURARE SI FACTURARE
CONTINUTUL FACTURII SI MIJLOACE DE PLATA

I . M O DA LI TA TI D E M AS U R AR E SI F AC T UR AR E A
Conform dispozitiilor art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
titularii de licente din sectorul gazelor naturale au obligatia de a lua toate masurile necesare in vederea
trecerii la masurarea cantitatilor de gaze naturale in unitati de energie, astfel incat, de la data de 1 iulie 2008,
facturarea cantitatilor de gaze naturale sa se faca in baza energiei continute de acestea.
In acest sens, ANRE a emis Ordinul nr. 56/2008 prin care s-a aprobat Metodologia pentru trecerea de la
facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea consumului de gaze naturale in
unitati de energie, preţul unitar al gazului fiind exprimat în RON/kWh.

Modalitatea de măsurare în kilowaţi-oră (kWh) asigură plata în funcţie de calitatea gazelor naturale
pe care clienţii le primesc, şi nu în funcţie de volumul acestora.
Avantajele masurarii gazelor in unitati de energie se regasesc in:


protectia consumatorului (acesta platind energia rezultata din arderea gazului natural, in
functie de calitatea acestuia – puterea calorifica superioara);
 costuri comparabile (intre diferiti combustibili utilizati pentru incalzire, apa calda menajera,
prepararea hranei);
 pret corect (indiferent de continutul energetic al gazului, scazut sau ridicat, consumatorul va
plati doar cantitatea de energie produsa prin arderea gazului natural consumat).
Cum sursele de provenienţă ale gazelor naturale sunt diferite (din producţia naţională sau din
import), există mici diferenţe de calitate.
Interesul consumatorului este acela de a avea un raport calitate/preţ corespunzător. În Uniunea
Europeană măsurarea consumului în kWh este deja un standard.
Transformarea volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face prin aplicarea următoarei
formule:
Energia (kWh) = Volumul de gaze (m3) x Puterea Calorică Superioară (PCS).
PCS se determină prin analiza gazelor şi exprimă cantitatea de energie produsă prin combustia unui metru
cub de gaze. Cu cât PCS este mai mare, cu atât puterea de încălzire a gazelor este mai ridicată. Pentru
determinarea PCS se folosesc echipamente performante, plasate în numeroase puncte din reţeaua naţională.

FACTURAREA se face lunar conform consumului determinat in baza citirii directe a indexului
echipamentului de masurare.
I I. C O NTI N UT UL FA C TU R II
 Datele de identificare si contact ale furnizorului S.C. MIHOC OIL S.R.L.
 Numar de telefon disponibil pentru 7/7 si 24h/24h pentru sesizari urgente: miros gaze naturale, lipsa
furnizare gaze naturale, etc.
 Date de identificare consumator si numar cod client
 Informatii privind factura emisa: data emiterii si numarul unic alocat (OIL xxxx)
 Data emiterii si data scadentei facturii, data pana la care trebuie sa achitati dumneavoastra factura si
este data de referinta pentru calculul penalitatilor de intarziere si a sistarii conform prevederilor
contractuale
 Categoria de consum din care faceti parte, in functie de consumul anual si determinata conform
Ordin A.N.R.E. 42/2012

 Indexul initial si indexul final ale contorului dumneavoastra, conform citirii directe a indexului
echipamentului de masurare.
 Puterea calorifica superioara a gazelor naturale furnizate difera in functie de calitatea gazelor
naturale
 Cantitatea totala de gaze naturale, masurata si facturata, exprimata in kWh
 Pret unitar gaze naturale exprimat in Lei/kwh, avand incluse tarifele de transport si distributie,
determinate conform Ordin ANRE
 TVA aferent contravalorii gazelor naturale consumate la locul de consum
 Acciza aferenta cantitatii totale de gaze naturale consumate, aplicata conform Codului Fiscal
romanesc
 Soldul facturii/facturilor anterioare, care apar neincasate la data emiterii facturii curente
 Totalul de plata, cu toate taxele incluse, pana la data scadenta mentionata in factura
 Modalitatile de plata si conturile S.C. MIHOC OIL S.R.L. disponibile pentru efectuarea platii
facturilor de gaze naturale.

I II .

M I JLO A CE DE PLAT A

Plata facturii către S.C. MIHOC OIL S.R.L. se poate efectua prin :
 Numerar direct la una din casieriile societatii MIHOC OIL S.R.L.
 Localitatea Tamaseni, Str.Unirii, nr.149, comuna Tamaseni, judetul Neamt
 Localtiatea ADJUDENI, Str.Stadionului nr.3, com.Tamaseni, Neamt
 Localitatea FILIPESTI, - Corp Dispensar VETERINAR
 localitatea Rotunda, str. Cimitirului, nr. 4 A, comuna Doljesti, judetul Neamt
 Localtiatea Sagna, Comuna SAGNA
 Localitatea Vanatori-Neamt, Str.Stefan cel Mare, nr.170, comuna Vanatori-Neamt, jud.Neamt
 Prin transfer bancar (OP) in oricare din conturile noastre:
RO42 BRDE 280S V622 3166 2800, deschis la BRD Roman
RO93 TREZ 4915 069X XX00 8151, deschis la Trezoreria Piatra Neamt

