
Modalitatile de masurare, facturare , continutul facturii si mijloacele de 

plata 

• Masurarea gazului 

De la data de 1 iulie 2008 s-a trecut la facturarea consumului de gaze naturale în unităţi de 

energie,  preţul  unitar  al gazului fiind exprimat  în  lei/kWh,   c orespunzator incadrarii 

consumatorului.Aceasta modalitate de măsurare în kilowaţi -oră (kWh) asigură plata conform 

calitatii gazelor naturale furnizate şi nu în funcţie de cantitatea acestora.    Transformarea 

cantitatilor 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 arderea unui 

metru cub de gaze. Cu cât PCS este mai mare, cu atât puterea de încălzire a gazelor este mai 

ridicată. 

• Facturarea gazelor naturale. Continutul facturii 

Contravaloarea serviciului privind furnizarea reglementata a gazelor naturale se obtine prin 

inmultirea cantitatii de energie, care urmeaza sa fie facturata, cu pretul final reglementat, 

corespunzator incadrarii consumatorului. Cantitatea de energie facturata se determina in 

conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare, prin inmultirea volumului de gaze naturale 

afferent perioadei de facturare cu puterea calorifica superioara a acestora. 

Factura de gaze naturale contine urmatoarele precizari: 

perioada de facturare, indexul vechi si nou, puterea calorifica superioara, cantitatea 

de gaze naturale exprimata in metri cubi si unitati de energie, pretul final reglementat 

aferent incadrarii consumatorului si temeiul juridic al acestuia, data scadenta, 

instrumentele si modalitatile de plata; 

data intreruperii furnizarii, conditiile aferente reluarii furnizarii, rezilierea 

contractului, cota majorarilor de intarziere percepute ca efect al neindeplinirii 

obligatiei de plata 

• Mijloacele de plata a facturii 

 

1. Virament bancar: din orice cont bancar către conturile Tulcea Gaz S.A. : 

 

RAIFFEISEN BANK cont: RO14 RZBR 0000 0600 0672 7576 RAIFFEISEN BANK; 

BRD cont: RO34 BRDE 370S V231 3241 3700 BRD TULCEA; 

BCR cont: RO73 RNCB 0256 0433 5414 0001 BCR TULCEA 

 

2. Electronic prin aplicatia de mobil UN-DOI Centru de plati disponibila in Google Play 

Store , Apple App Store si Huawei App Gallery 

 

3. Fără Comision, cu factura, la cel mai apropiat magazin în care se găseşte un terminal:  

PayPoint sau un-doi Centru de plati; 

 

4. Numerar şi cu cardul la POS-ul amplasat la casieria Tulcea Gaz S.A. , program: Luni, 

Marţi, Miercuri, Joi - orele: 8ºº-18 ºº şi Vineri - orele: 08 ºº -16 ºº 

 

 


