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  Având în vedere situaţia determinată de creşterea preţului pe pieţele de energie electrică şi 

gaze naturale la nivel internaţional, precum şi efectele provocate de aceste creşteri pentru populaţia 

României, este necesară reglementarea unui mecanism de compensare pentru perioada noiembrie 

2021- martie 2022 astfel încât preţurile la energie electrică şi gaze naturale plătite de către 

consumatorul casnic să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică. 

  Deoarece menţinerea unui nivel de trai decent al populaţiei, care este afectat în mare măsură 

de costurile de subzistenţă, inclusiv de cele ale utilităţilor aferente locuinţei, necesită, în condiţiile 

actuale de creştere majoră a preţurilor la facturile de energie electrică şi gaze naturale, intervenţia 

statului care să minimizeze într-o măsură adecvată impactul negativ, 

  ţinând cont cu faptul că prin aplicarea Legii nr. 226/2021 



 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie se 

acordă măsuri de protecţie socială numai pentru o parte din populaţie, respectiv aproximativ 10% 

din gospodării, 

  luând în considerare faptul că, potrivit datelor EUROSTAT, riscul de sărăcie şi excluziune 

socială în România în anul 2020 va afecta 30,4% din populaţie, 

  în vederea sprijinirii populaţiei şi atingerii obiectivului de interes general al schemei de sprijin 

de a atenua impactul financiar asupra populaţiei în raport cu costurile suplimentare pentru plata 

energiei electrice şi a gazelor naturale în sezonul rece 2021-2022 se propune adoptarea unei 

scheme de compensare pentru consumatorii casnici care îndeplinesc anumite criterii de consum. 

  În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o 

situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, 

  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată 

,  

  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  

  ART. 1 

  (1) Pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se stabileşte o schemă de sprijin pentru 

plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru următoarele 

categorii de clienţi finali: 

 

  a) clienţi, astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 15 şi art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice 

şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare 

clienţi casnici;  

  b) Abrogat. 

 

(la 01-02-2022 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul 

II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

  c) abrogată. 

 

(la 01-02-2022 Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul 

II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

  d) abrogată. 

 

(la 01-02-2022 Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul 

II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

  e) abrogată. 

 

(la 01-02-2022 Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul 

II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

  f) abrogată. 



 

(la 01-02-2022 Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul II 

din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

 

  (2) Schema de sprijin prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele măsuri: 

 

  a) pentru clienţii casnici - acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 0,291 

lei/kWh, în cazul energiei electrice, şi în valoare de cel mult 40% din valoarea componentei 

preţului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, în cazul gazelor 

naturale, în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; 

 

(la 01-02-2022 Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I 

din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

  b) abrogată. 

 

(la 01-02-2022 Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost abrogată de Alineatul (2), Articolul 

II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

 

  (3) Valoarea compensaţiei prevăzute la alin. (2) lit. a) poate fi actualizată prin hotărâre a 

Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei şi Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu 

minimum 5 zile lucrătoare înainte de perioada de aplicare.  

  (4) Abrogat. 

 

(la 01-02-2022 Alineatul (4) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul II din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

  (5) Abrogat. 

 

(la 01-02-2022 Alineatul (5) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul II din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

  (6) Abrogat. 

 

(la 01-02-2022 Alineatul (6) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul II din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  



  (7) Compensaţia acordată clienţilor casnici, prevăzută la alin. (2) lit. a), precum şi elementele 

exceptate de la plată prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi evidenţiate distinct cu semnul «minus» în 

facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de energie electrică/gaze naturale. 

  (8) Schema de sprijin prevăzută la alin. (1) se aplică şi în cazul condominiilor cu încălzire 

centralizată având drept combustibil gazele naturale şi care au un singur punct de consum care 

deserveşte spaţiile locative din condominiu. 

  (9) În cazul prevăzut la alin. (8), schema de sprijin se aplică în facturile emise asociaţiei de 

proprietari/locatari pentru consumul de gaze naturale al condominiului. 

  (10) Pentru calculul compensaţiei prevăzute la alin. (2) lit. a), în cazul condominiilor, 

consumul zilnic de referinţă se determină ca produs între consumul zilnic de referinţă prevăzut în 

anexă şi numărul de spaţii locative care fac parte din condominiu. 

  (11) Preţul de referinţă al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh şi include tarifele 

reglementate pentru servicii de reţea, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, 

contravaloarea certificatelor verzi, acciză şi TVA, aplicabile la data de 30 octombrie 2021. 

  (12) Preţul de referinţă al gazelor naturale este de 125 lei/MWh şi nu include TVA, taxe şi 

tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum şi acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 

2021. 

  (13) Prin aplicarea compensaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) preţul final achitat de clientul 

casnic pentru furnizarea de energie electrică/gaze naturale nu poate scădea sub preţul de referinţă 

stabilit la alin. (11) şi (12). 

  (14) 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. 

 

(la 01-11-2021 Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 259 din 29 

octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021)  

────────── 

  Articolele II-V din LEGEA nr. 259 din 29 octombrie 2021, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021, astfel cum a fost completată de articolul XXXVI din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021, prevăd: 

 

  Articolul II 

 

  (1) În perioada de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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 modificările şi completările aduse 

prin prezenta lege, venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din 

diferenţa dintre preţul mediu lunar de vânzare al energiei electrice şi preţul de 450 lei/MWh se 

impozitează cu 80%. 

  (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptaţi producătorii de energie electrică pe bază de 

combustibili fosili, inclusiv cogenerare. 



  (2^1) Impozitul prevăzut la alin. (1) se declară şi se plăteşte de către producătorii de energie 

electrică, cu excepţia producătorilor de energie prevăzuţi la alin. (2), lunar, până la data de 25 

inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează acest impozit. Plata impozitului se 

efectuează la bugetul de stat, într-un cont de venituri bugetare distinct. 

  (2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2^1), impozitul prevăzut la alin. (1), datorat pentru 

perioada 1 noiembrie-31 decembrie 2021, se declară şi se plăteşte până la 25 ianuarie 2022. 

  (3) Modul de aplicare a impozitului prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin ordin al 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la intrarea în 

vigoare a prezentei legi. 

  Articolul III 

 

  (1) Pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2021 şi 31 martie 2022, Guvernul va aloca 

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale o subvenţie pentru acoperirea creşterii preţului 

gigacaloriei în cuantum de 50% din diferenţa rezultată între preţul de achiziţie al gazelor naturale 

şi preţul plafonat al gazelor naturale de 0,250 lei/kWh, prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată şi completată prin 

prezenta lege. 

  (2) Procedura privind acordarea subvenţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin 

comun al ministrului finanţelor, al ministrului energiei şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor 

publice şi administraţiei, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

  (3) Sumele prevăzute la alin. (1) cu titlu de subvenţie se virează bugetelor locale în cel mult 

30 de zile de la data depunerii documentelor justificative. 

  Articolul IV 

 

  (1) Pentru a beneficia de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, cu 

modificările şi completările aduse prin prezenta lege, clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. 

b)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată şi 

completată prin prezenta lege, depun o cerere însoţită de o declaraţie pe propria răspundere la 

furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale. 

  (2) În situaţia în care clientul final se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute 

la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin prezenta lege, acesta optează, pe toată durata aplicării compensării, 

pentru o singură categorie. 

  Articolul V 

 

  Pe perioada de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, cu 

modificările şi completările aduse prin prezenta lege, la cererea debitorului, client final din 

categoria consumatorilor vulnerabili, aşa cum aceasta este definită în Legea nr. 226/2021 privind 

stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, se suspendă 

obligaţia de plată a facturilor la energie electrică şi gaze naturale, pentru o perioadă cuprinsă între 

minimum o lună şi maximum şase luni, fără costuri suplimentare pentru acesta. 

  Alineatul (4) al articolului II, articolele III şi IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 

26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022 prevăd: 

  Articolul II 



 

  (4) Începând cu data de 1 februarie 2022, clienţii casnici, beneficiari ai ajutoarelor financiare 

pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordate în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea 

măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările 

ulterioare, în situaţia în care compensarea prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă este mai 

mare decât valoarea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili în baza prevederilor art. 7 şi 25 

din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, beneficiază de compensaţia prevăzută la art. 1 

alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, calculată ca diferenţă dintre 

compensarea prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi nivelul 

ajutorului acordat pentru acelaşi client casnic în calitate de consumator vulnerabil. Compensarea 

consumatorului vulnerabil se realizează cu respectarea limitelor maxime de consum prevăzute la 

art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost 

modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă. 

  Articolul III 

 

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 5 

octombrie 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-

se textelor o nouă numerotare. 

  Articolul IV 

 

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 

privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări 

prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru exerciţiul financiar al 

anului 2021, la societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome 

înfiinţate de stat, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în 

cuantum de minimum 90% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome 

ori sub formă de dividende în cazul societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, în condiţiile 

legii. 

  (2) În cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin hotărâre repartizarea la bugetul 

de stat, sub formă de vărsăminte la bugetul de stat în cazul regiilor autonome ori sub formă de 

dividende în cazul societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, a unei cote mai mici de 90% 

din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, dar nu mai puţin de 50% din 



acesta. 

 

 

────────── 

────────── 

  Articolul 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2022, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 2022 a fost abrogat de alineatul (3) al articolului 

II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022. 

────────── 

  ART. 2 

  (1) Decontarea către furnizori a sumelor rezultate din aplicarea măsurilor prevăzute la art. 1 

alin. (2) se realizează astfel: 

 

  a) de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială pentru clienţii casnici prevăzuţi 

la lit. a);  

  b) de către Ministerul Energiei pentru clienţii prevăzuţi la art. 6^1 alin. (1). 

 

(la 01-02-2022 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I 

din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

 

  (2) Decontarea către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale se realizează pe baza 

solicitării lunare a furnizorilor, depusă, după caz, la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială sau la Ministerul Energiei. În cazul măsurilor de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2), 

solicitarea transmisă de furnizori are în vedere sumele aferente perioadei cuprinse între data de 1 

a lunii pentru care se aplică compensarea şi ultima zi a respectivei luni. 

  (3) Procedura de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin, documentele justificative 

în baza cărora se realizează decontarea, precum şi alte măsuri necesare aplicării prevederilor 

prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii 

sociale, al ministrului energiei şi al ministrului finanţelor, în termen de 15 zile de la data intrării în 

vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

---------------------- 

PROCEDURĂ 14/02/2022 din data 2022-02-14 

 

 

  CAP. I 

  Procedura şi termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare pentru 

clienţii casnici 

  ART. 1 



  (1) Pentru consumul de energie realizat începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de 

energie electrică şi/sau gaze naturale, denumiţi în continuare furnizori, aplică în facturile emise 

schema de compensare prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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“, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 259/2021 

, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 118/2021 

 sau ordonanţa de urgenţă 

, pentru consumurile de energie electrică şi/sau gaze naturale înregistrate de clienţii casnici 

beneficiari ai prevederilor ordonanţei de urgenţă. 

  (2) Sumele cu titlu de compensaţie se scad din totalul de plată al facturilor emise de furnizor. 

  (3) Pe baza facturilor emise, furnizorii depun în format electronic pe o adresa de e-mail 

dedicată, pusă la dispoziţie de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în 

continuare Agenţie, cererea de decontare a sumelor aferente compensării, însoţită de următoarele 

documente: 

  a) situaţia de plată centralizatoare, pe judeţe, a cuantumului compensării totale aplicate; 

  b) declaraţie pe propria răspundere; 

  c) fişier analitic csv cu beneficiarii compensării ce stau la baza solicitării decontării. 

  (4) În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie 

electrică, cât şi pentru gaze naturale, documentele prevăzute la alin. (3) se întocmesc separat 

pentru fiecare categorie de servicii. 

  (5) Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare 

revine în totalitate furnizorilor. 

  (6) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt semnate şi certificate, după caz, de reprezentantul 

legal al furnizorului. Documentele transmise pot fi semnate electronic cu semnătura electronică 

calificată bazată pe un certificat calificat eliberat în condiţiile legii. 

  (7) Documentele prevăzute la alin. (3) fac referire la facturile emise de furnizori într-o singură 

lună calendaristică. 

  (8) Modelele documentelor prevăzute la alin. (3) sunt prevăzute în anexele nr. 1.1-1.3 şi nr. 

1.12 la prezenta procedură. 

  ART. 2 

  (1) Pentru decontarea lunară, documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se depun până în 

ultima zi lucrătoare a lunii calendaristice următoare celei pentru care se solicită decontarea 

sumelor compensate şi evidenţiate în facturile emise de furnizor, atât pentru consumul aferent 

lunii calendaristice, cât şi pentru orice regularizări evidenţiate în facturile emise de furnizor în 

luna calendaristică. Decontarea regularizărilor se face numai pentru lunile calendaristice din 

perioada de implementare a schemei de compensare. 

  (2) Pentru sumele acordate cu titlu de compensaţie aferente perioadei 1 noiembrie 2021-31 

martie 2022, termenul-limită până la care se poate solicita plata acestora de către furnizori este 

31 iulie 2022. 

  (3) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă 

, compensaţia se stabileşte astfel: 



  a) În cazul beneficiarilor a căror perioadă de consum facturat este atât în afara, cât şi în 

interiorul perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, compensaţia se va acorda prorata cu 

numărul de zile incluse în intervalul respectiv faţă de numărul total de zile de consum facturat. 

  b) În cazul beneficiarilor a căror perioadă de consum facturat include două sau mai multe 

luni din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, consumurile vor fi defalcate pe fiecare lună 

de livrare, prorata cu numărul de zile din fiecare lună de consum facturat. 

 

  ART. 3 

  (1) Pe baza situaţiilor centralizatoare şi a borderourilor prevăzute la art. 17 alin. (3) 

 şi (4) 

 şi art. 21 alin. (5) din Legea nr. 226/2021 

 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu 

modificările ulterioare, furnizorul are obligaţia să verifice încadrarea clienţilor casnici pentru 

care vor acorda compensaţia. 

  (2) Compensaţia se acordă tuturor clienţilor casnici care nu beneficiază de ajutorul pentru 

încălzire prevăzut de Legea nr. 226/2021 

, cu modificările ulterioare, prin raportare la valorile de referinţă prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. 

a 

 şi b) 

 din lege. 

  (3) Prin excepţie, compensaţia se aplică şi pentru clienţii casnici care se încadrează în 

categoria consumatorilor vulnerabili, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 1 alin. (6) din 

ordonanţa de urgenţă 

, respectiv la art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2022 

 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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“, denumită în continuare OUG nr. 

3/2022 

. 

  ART. 4 

  (1) Compensaţia se acordă pentru fiecare lună din sezonul rece aferent perioadei 1 noiembrie 

2021-31 martie 2022, în limitele consumului zilnic/lunar prevăzut la art. 3 alin. (3) din ordonanţa 

de urgenţă 

. 

  (2) În situaţia în care consumul lunar estimat al unui client casnic se încadrează în limitele 

prevăzute de lege, dar după regularizare nu se încadrează în limita lunară respectivă, fără a 

depăşi plafonul maxim aferent perioadei stabilit la art. 3 alin. (1) 

 şi (2) din ordonanţa de urgenţă 

, compensaţia nu se aplică pentru consumul lunii respective realizat de acel client casnic, iar la 

regularizare se retrage compensaţia anterior acordată pentru consumul lunii respective realizat 

de acel client casnic. 



  (3) În situaţia în care, la regularizare, consumul unui client casnic se constată că s-a încadrat 

în limitele prevăzute de lege şi nu s-a acordat compensaţia cuvenită clientului respectiv, în baza 

consumului lunar estimat, clientul casnic va beneficia de compensaţie în factura de regularizare. 

  (4) În situaţia în care consumul unui client casnic depăşeşte plafonul maxim de consum total 

aferent sezonului rece aferent perioadei 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, factura de regularizare 

conţine şi recuperarea sumelor compensate anterior acordată aferentă clientului respectiv pentru 

întreaga perioadă. 

  (5) Pentru orice situaţii în care se constată că o compensare anterior acordată clientului 

casnic este retrasă, sumele acordate se recuperează de la client de către furnizor conform 

procedurilor din contractul de furnizare existent între client şi furnizor. Aceste sume recuperate 

vor fi evidenţiate distinct cu semnul „plus“ în facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de 

energie electrică/gaze naturale. 

  (6) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (5) au fost decontate de către Agenţie, acestea 

vor fi restituite de furnizor în contul indicat de Agenţie prin includerea în fişierul analitic de 

decontare aferent lunii în care au fost evidenţiate în factura clientului. 

  (7) Verificarea încadrării în limitele de consum, a compensării aplicate şi a sumelor decontate 

se realizează de furnizor odată cu emiterea facturilor de regularizare conform art. 4 din ordonanţa 

de urgenţă 

. 

  (8) Prevederile art. 9 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător de către furnizori şi pentru 

schema de compensare pentru clienţii casnici. 

  (9) În situaţia prevăzută la alin. (8) decontarea sumelor aferente schemei de compensare se 

realizează, în condiţiile ordonanţei de urgenţă 

, către fiecare furnizor, corespunzător perioadei de facturare pe baza limitei de consum lunar. 

  (10) În perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022, clienţii casnici, prevăzuţi la art. 1 alin. 

(1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă 

, vor beneficia de măsuri de sprijin, în limita îndeplinirii condiţiilor prevăzute în ordonanţa de 

urgenţă, aplicate cumulativ: 

  a) plafonarea prevăzută la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă 

; 

  b) schema de compensare pentru clienţii casnici. 

  (11) Compensaţiile prevăzute în ordonanţa de urgenţă 

 au pentru clienţii casnici următoarele caracteristici, pentru schema de sprijin aferentă perioadei 

1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022: 

  a) Valoarea compensaţiei din schema de compensare pentru clienţii casnici, în cazul energiei 

electrice, este de maximum 0,291 lei/kWh, nu include TVA şi se scade din preţul final facturat al 

energiei electrice, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (11) din ordonanţa de urgenţă 

, conform exemplului pentru o unitate de kWh: 

  Preţ final facturat/1,19 = preţ final facturat net, 

  unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte 

eventuale cote de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător). 

  Preţ final facturat net – 0,291 lei = preţ final facturat net compensat 

  Preţ final facturat net compensat + valoarea TVA aferentă preţului final facturat ≥ 0,68 lei 

  0,68 lei = preţ unitar de referinţă conform art. 1 alin. (11) din OUG nr. 118/2021 

 



  Preţul final facturat net include componenta de preţ a energiei electrice de maximum 0,525 

lei, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 118/2021 

. 

  b) Valoarea compensaţiei din schema de compensare pentru clienţii casnici, în cazul gazelor 

naturale, corespunzătoare valorii de maximum 33% din valoarea preţului gazelor naturale ca 

marfă, nu include TVA şi se scade din componenta de preţ facturat, fără TVA, al gazelor naturale 

astfel încât să se respecte preţul de referinţă prevăzut la art. 1 alin. (12) din ordonanţa de urgenţă 

, conform exemplului pentru o unitate de kWh: 

  Preţul gazelor naturale facturate cu TVA/1,19 = preţul gazelor naturale net, 

  unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte 

eventuale cote de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător). 

  Preţul gazelor naturale facturate cu TVA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) 

din OUG nr. 118/2021 

, nu include celelalte componente ale preţului final facturat. 

  Preţul gazelor naturale net – (Preţul gazelor naturale net x 33/100) = Valoare netă preţ cu 

compensaţie 

  Valoare netă preţ cu compensaţie ≥ 0,125 lei/kWh 

  0,125 lei/kWh = 125 lei/MWh = preţ unitar de referinţă conform art. 1 alin. (12) din OUG nr. 

118/2021 

 

  Valoare netă preţ cu compensaţie ≤ 0,250 lei, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 

118/2021 

 

  Valoarea facturii finale = (Preţul final facturat al gazelor naturale x cantitate facturată) – 

(Preţul gazelor naturale net x 33/100) 

  Preţul final facturat al gazelor naturale are înţelesul prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. b) din 

OUG nr. 118/2021 

. 

 

  (12) Compensaţiile prevăzute în ordonanţa de urgenţă au pentru clienţii casnici următoarele 

caracteristici, pentru schema de sprijin aferentă perioadei 1 februarie 2022-31 martie 2022: 

  a) Valoarea compensaţiei din schema de compensare pentru clienţii casnici, în cazul energiei 

electrice, este de maximum 0,291 lei/kWh, nu include TVA şi se aplică direct preţului final facturat 

al energiei electrice, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (11) din ordonanţa de urgenţă 

, conform exemplului pentru o unitate de kWh: 

  Preţ final facturat/1,19 = preţ final facturat net, 

  unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte 

eventuale cote de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător). 

  Preţ final facturat net – 0,291 = preţ final facturat net compensat 

  Preţ final facturat net compensat + valoarea TVA aferentă preţului final facturat ≥ 0,68 lei 

  0,68 lei = preţ unitar de referinţă conform art. 1 alin. (11) din OUG nr. 118/2021 

, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021 

, cu modificările şi completările ulterioare 

  Preţul final facturat net include componenta de preţ a energiei electrice de maximum 0,336 

lei, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 118/2021 



, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021 

, cu modificările şi completările ulterioare. 

  b) Valoarea compensaţiei din schema de compensare pentru clienţii casnici, în cazul gazelor 

naturale, corespunzătoare valorii de maximum 40% din valoarea preţului gazelor naturale ca 

marfă, nu include TVA şi se scade din componenta de preţ facturat, fără TVA, al gazelor naturale 

astfel încât să se respecte preţul de referinţă prevăzut la art. 1 alin. (12) din ordonanţa de urgenţă 

, conform exemplului pentru o unitate de kWh: 

  Preţul gazelor naturale facturate cu TVA/1,19 = preţul gazelor naturale net, 

  unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA de 19% (astfel, pentru alte 

eventuale cote de TVA, valoarea numitorului se schimbă în mod corespunzător). 

  Preţul gazelor naturale facturate cu TVA, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) 

din OUG nr. 118/2021 

, nu include celelalte componente ale preţului final facturat. 

  Preţul gazelor naturale net – (Preţul gazelor naturale net x 40/100) = Valoare netă preţ cu 

compensaţie 

  Valoare netă preţ cu compensaţie ≥ 0,125 lei/kWh 

  0,125 lei/kWh = 125 lei/MWh = preţ unitar de referinţă conform art. 1 alin. (12) din OUG nr. 

118/2021 

, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021 

, cu modificările şi completările ulterioare 

  Valoare netă preţ cu compensaţie ≤ 0,200 lei, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 

118/2021 

, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 118/2021 

, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021 

, cu modificările şi completările ulterioare 

  Valoarea facturii finale = (Preţul final facturat al gazelor naturale x cantitate facturată) – 

(Preţul gazelor naturale net x 40/100) 

  Preţul final facturat al gazelor naturale are înţelesul prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. b) din 

OUG nr. 118/2021 

, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021 

, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

  ART. 5 

  (1) Furnizorii au obligaţia de a ţine evidenţa lunară a clienţilor casnici pentru care aplică 

compensarea prevăzută de ordonanţa de urgenţă. 

  (2) Clienţii casnici se identifică de către furnizor prin atributele de identificare aferente 

locului de consum conform facturilor de consum emise în baza contractelor de furnizare încheiate 

în mod valabil. 

  (3) La solicitarea Agenţiei sau a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, 

furnizorii au obligaţia să pună la dispoziţia acestora evidenţa prevăzută la alin. (1), precum şi 

orice alte date ce au legătură cu procedura de decontare, conform anexelor prezentei proceduri. 

  ART. 6 



  (1) Sumele decontate furnizorului cu titlu de compensaţie sunt supuse verificării Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) din 

ordonanţa de urgenţă 

. 

  (2) În situaţia în care în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi pe baza decontărilor efectuate de Agenţie rezultă 

că furnizorii au încasat sume suplimentare, aceştia au obligaţia restituirii acestor sume la Agenţie 

prin includerea in fişierul analitic de decontare aferent lunii în care au fost evidenţiate în factura 

clientului. 

  (3) Cu sumele recuperate în condiţiile alin. (2) şi art. 4 alin. (6) se reconstituie cheltuielile 

efectuate din bugetul de stat în anul curent, iar în cazul sumelor provenite din finanţarea anilor 

precedenţi, sumele respective au destinaţia prevăzută la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 

37/2008 

 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

  CAP. II 

  Procedura şi termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare în perioada 

1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022 pentru beneficiarii clienţi finali noncasnici prevăzuţi la art. 1 

alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă 

  ART. 7 

  Beneficiarii schemei de compensare aplicate în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, 

prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă 

, sunt următoarele categorii de clienţi finali noncasnici: 

  a) întreprinderile mici şi mijlocii definite la art. 4 alin. (1) lit. b) 

 şi c) din Legea nr. 346/2004 

 privind stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  b) microîntreprinderile definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 

 privind stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  c) cabinetele medicale individuale definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 124/1998 

 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

  d) persoanele care exercită profesii liberale, indiferent de forma de organizare; o listă 

orientativă a categoriilor de profesii liberale este prevăzută în anexa nr. 1.4 la prezenta 

procedură; 

  e) întreprinderi individuale definite la art. 2 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 44/2008 

 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; 

  f) întreprinderi familiale definite la art. 2 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

44/2008 

 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; 



  g) persoanele fizice autorizate definite la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 44/2008 

 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

  ART. 8 

  (1) Pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 7 se acordă exceptarea de la plată, în cazul energiei 

electrice, a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de energie 

electrică aferente perioadei 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022: 

  a) tariful pentru servicii de sistem, componentele tarifelor de transport de introducere a 

energiei electrice în reţea (T_G) şi de extragere a energiei electrice din reţea (T_L) determinate 

potrivit reglementărilor emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; 

  b) tariful de distribuţie care înseamnă tarifele specifice de distribuţie stabilite de Autoritatea 

Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei prin legislaţia secundară pentru societăţile care 

realizează servicii de distribuţie a energiei electrice; 

  c) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi care înseamnă suma determinată 

potrivit Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

187/2018 

 pentru aprobarea Procedurii 

 de facturare a certificatelor verzi; 

  d) suma reprezentând contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă determinată potrivit 

Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 

 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind 

modul de facturare al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

  e) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru energie electrică stabilite potrivit 

anexei nr. 1 la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

, cu modificările şi completările ulterioare. 

  (2) Pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 7 se acordă exceptarea, în cazul gazelor naturale, a 

următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de gaze naturale aferente 

perioadei 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022: 

  a) tarifele reglementate, aferente transportului gazelor naturale, facturate de către furnizor 

clientului final, stabilite de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei; 

  b) tarifele reglementate, aferente distribuţiei gazelor naturale, facturate de către furnizor 

clientului final, stabilite de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei; 

  c) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru gaze naturale stabilite potrivit anexei 

nr. 1 a titlului VIII - Accize şi alte taxe speciale al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

, cu modificările şi completările ulterioare. 

  (3) Elementele exceptate de la plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), pct. i) 

 şi ii) din ordonanţa de urgenţă 

 se scad din totalul de plată al facturii emise de furnizor si nu includ TVA. 

  (4) Pentru consumul de energie/gaze naturale realizat în perioada 1 noiembrie 2021-31 

ianuarie 2022, furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale aplică în facturile emise schema 

de compensare prevăzută în ordonanţa de urgenţă, pentru consumurile de energie electrică şi/sau 



gaze naturale înregistrate de clienţii finali prevăzuţi la art. 7, beneficiari ai prevederilor 

ordonanţei de urgenţă. 

  (5) Pe baza facturilor emise în lunile anterioare, furnizorii depun la Ministerul Energiei 

cererea de decontare a sumelor aferente compensaţiei, însoţită de: 

  a) cerere de decontare şi declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal, conform 

anexelor nr. 1.5 şi nr. 1.6 la prezenta procedură; 

  b) un centralizator cuprinzând cuantumul compensaţiei totale aplicate şi defalcat pe 

categoriile de clienţi finali prevăzuţi la art. 7, conform anexei nr. 1.5 la prezenta procedură; 

  c) un fişier analitic csv care corespunde regulilor contabile româneşti (şi unde este posibil în 

format xlsx sau xls), cu operaţiunile necesare pentru decontarea pentru clienţii finali noncasnici 

beneficiari ai schemei de compensaţie prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b) 

 şi c) din ordonanţa de urgenţă 

, conform anexei nr. 1.7 la prezenta procedură; 

  d) o listă defalcată pe energie electrică şi gaze naturale în cadrul căreia se precizează 

numele/denumirea clienţilor finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă 

 care, conform declaraţiilor depuse de aceştia potrivit modelului din anexa nr. 1.11 la prezenta 

procedură de decontare nu au beneficiat de niciun ajutor de minimis, precum şi datele de 

identificare ale acestora cu respectarea dispoziţiilor legale ale Regulamentului nr. 679 din 27 

aprilie 2016 

 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în 

continuare Regulamentul GDPR 

), elaborată conform anexei nr. 1.8 la prezenta procedură; 

  e) o listă defalcată pe energie electrică şi gaze naturale în cadrul căreia se precizează 

numele/denumirea clienţilor finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă 

, datele de identificare ale acestora cu respectarea dispoziţiilor legale ale Regulamentului GDPR 

, precum şi valoarea sumelor de care aceştia au beneficiat cu titlu de ajutoare de minimis, conform 

declaraţiilor depuse de aceştia, elaborată potrivit modelului din anexa nr. 1.9 la prezenta 

procedură; 

  f) copie a declaraţiilor depuse de toţi clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din 

ordonanţa de urgenţă 

 potrivit modelului din anexa nr. 1.11 la prezenta procedură. 

  (6) În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea compensării atât pentru consumuri 

de energie electrică, cât şi pentru gaze naturale, centralizatorul prevăzut la alin. (5) lit. b) se 

întocmeşte separat pentru fiecare categorie de servicii. 

  (7) Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare 

revine furnizorilor. 

  (8) Documentele prevăzute la alin. (5) sunt semnate şi certificate după caz, de reprezentantul 

legal al furnizorului. Documentele transmise pot fi semnate electronic cu semnătura electronică 

calificată bazată pe un certificat calificat eliberat în condiţiile legii. 

  (9) Modelele documentelor prevăzute la alin. (5) sunt prevăzute în anexele nr. 1.5-1.9 şi nr. 

1.11 la prezenta procedură. 

  (10) Ministerul Energiei poate solicita informaţii suplimentare sau clarificări asupra 

documentelor depuse care constituie parte integrantă a documentaţiei de decontare, atât 

furnizorilor cât şi altor instituţii şi autorităţi publice abilitate potrivit legii. 



  (11) Verificările privind respectarea normelor privind ajutorul de minimis se efectuează 

conform cadrului legislativ naţional şi european în materia ajutorului de stat. Prevederile 

Regulamentului (UE) 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 

107 

 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

 ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare [denumit în continuare 

Regulamentul (UE) 1.407/2013], se aplică în mod corespunzător. 

  (12) În sensul alin. (10) şi (11), cu titlu enunţiativ, pot fi solicitate informaţii referitoare la: – 

încadrarea categoriilor clienţilor non-casnici care au primit ajutoare de minimis în prevederile 

Regulamentului (UE) 1.407/2013; 

  – facturile emise; 

  – clarificări referitoare la datele inserate în cadrul documentelor menţionate la alin. (5); 

  – evidenţierea printr-o situaţie centralizată a numărului de clienţi beneficiari ai schemei de 

sprijin, independent de numărul punctelor sau locurilor de consum. 

 

  ART. 9 

  (1) În situaţia în care, în perioada de aplicare a ordonanţei de urgenţă, are loc schimbarea 

furnizorului de energie electrică sau gaze naturale, decontarea se realizează prorata de către 

fiecare furnizor în conformitate cu sumele facturate de fiecare furnizor către beneficiarul final. 

  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia schimbărilor de ordin administrativ, realizate 

la nivelul beneficiari finali ai schemei. Sunt avute în vedere schimbările referitoare la denumirea 

beneficiarilor finali ai schemei sau, fără a se limita la acestea, cele rezultate ca urmare a unor 

proceduri finalizate de divizare sau fuziune a acestora, în condiţiile legii. 

  (3) Sumele rezultate din aplicarea schemei de compensare pentru clienţii finali prevăzuţi la 

art. 7 se comunică de către furnizori Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la încheierea 

lunii calendaristice, pentru care se solicită decontarea sumelor compensate şi evidenţiate în 

facturile emise de furnizor atât pentru consumul aferent lunii calendaristice, cât şi pentru orice 

regularizări realizate potrivit legii evidenţiate în facturile emise de furnizor, aferente perioadei de 

aplicare a ordonanţei de urgenţă în vederea decontării lunare a acestora. Comunicarea se va face 

la adresa de e-mail dedicată: decontare.noncasnici@energie.gov.ro. 

  (4) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) din OUG nr. 118/2021 

, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 

 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la Normele 

metodologice 

 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor nr. 1.792/2002 

, cu modificările şi completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Energiei 

efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanţa sumelor totale din situaţiile de plată cu 

cererile pe propria răspundere depuse de furnizori. 

  CAP. III 

  Cererea pentru aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţă emise în baza art. IV din Legea 

nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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“ 

  ART. 10 

  (1) În aplicarea prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021 

, pentru a beneficia de dispoziţiile OUG nr. 118/2021 

, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. 

b)-f) din ordonanţa de urgenţă 

 vor depune la furnizorii de energie electrică/gaze naturale o cerere însoţită de o declaraţie pe 

propria răspundere. 

  (2) Modelul de cerere/declaraţie pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.10 la 

prezenta procedură. 

  (3) În situaţia în care cererea/declaraţia nu este conformă cu prevederile prezentelor norme, 

furnizorii de energie electrică/ gaze naturale pot solicita clarificări sau refacerea acestor 

documente; în orice caz, cererea, însoţită de declaraţie se consideră depusă la data primei 

comunicări. 

  (4) Răspunsurile la clarificările solicitate de către furnizori se transmit de către beneficiari 

în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii solicitărilor. 

  (5) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale vor comunica sau posta pe site-ul propriu 

modalităţile de depunere de către beneficiari - clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) 

din ordonanţa de urgenţă 

 a cererilor, a clarificărilor, precum şi a răspunsurilor la acestea. 

  (6) Furnizorii sunt obligaţi să utilizeze toate canalele de comunicare dedicate cu clienţii finali 

prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă şi nu au dreptul să limiteze opţiunile beneficiarilor 

pentru transmiterea cererilor. 

  (7) Măsurile de sprijin pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa 

de urgenţă 

 se acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 

decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 

 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

 ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare. 

  (8) În vederea verificării încadrării în plafonul prevăzut pentru ajutoarele de minimis, clienţii 

finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1), lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă 

, care se încadrează în categoria de întreprinderi mici şi mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 

 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi anexa nr. 1 a 

Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 

categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 

 şi 108 din tratat 

, vor depune şi o declaraţie pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.11 

la prezenta procedură. 

  ART. 11 

  (1) Cererea prevăzută la art. 10 alin. (1) va conţine opţiunea beneficiarului client final 

referitoare la încadrarea în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din 

ordonanţa de urgenţă 

. 

  (2) În lipsa exercitării opţiunii prevăzute la alin (1), furnizorul nu are obligaţia de a aplica 

prevederile ordonanţei de urgenţă. 



  (3) În cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă 

 cererea se va depune de către furnizorul de servicii sociale, la fiecare furnizor de energie electrică 

şi/sau gaze naturale, care asigură furnizarea energiei electrice şi/sau a gazelor naturale, în funcţie 

de locul de consum corespunzător serviciului social acordat. 

  CAP. IV 

  Aspecte legate de procedura de decontare prevăzută la art. 7 din ordonanţa de urgenţă 

  ART. 12 

  La calcularea preţului final facturat pentru clientul final potrivit art. 6 alin. (2) din ordonanţa 

de urgenţă 

 nu se include contravaloarea serviciilor tip abonament corespunzătoare facturilor emise de 

furnizorii de energie electrică şi gaze naturale. 

  ART. 13 

  (1) Pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art. 

7 din ordonanţa de urgenţă 

 astfel cum au fost modificate prin art. XXXV pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

130/2021 

 şi art. 18 pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 

, ANRE va comunica Ministerului Energiei lunar, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) 

lit. a) 

, d) 

, e) 

 şi f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 

, valorile aferente compensaţiilor pe care trebuie să le primească fiecare furnizor de energie 

electrică şi/sau gaze naturale. 

  (2) Pentru perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022, în conformitate cu prevederile art. 7 

din ordonanţa de urgenţă 

 astfel cum acestea au fost modificate prin art. I pct. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

3/2022 

, ANRE va comunica Ministerului Energiei lunar valorile aferente compensaţiilor pe care trebuie 

să le primească fiecare furnizor de energie electrică şi/sau gaze naturale. 

  (3) În sensul alin. (1), odată cu transmiterea documentelor justificative ce trebuie prezentate 

lunar către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de 

energie electrică şi gaze naturale în vederea calculării compensaţiei, furnizorii de energie 

electrică şi/sau gaze naturale vor transmite către Ministerul Energiei cererile de decontare pentru 

sumele aferente plafonării, separat pentru gaze naturale şi/sau energie electrică, conform anexei 

nr. 1.13 la prezenta procedură. Comunicarea se va face la adresa de email dedicată: 

plafonare@energie.gov.ro. 

  (4) În sensul alin. (2), odată cu transmiterea documentelor justificative ce trebuie prezentate 

lunar către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de 

energie electrică şi gaze naturale în vederea calculării compensaţiei, furnizorii de energie 

electrică şi/sau gaze naturale vor transmite către Ministerul Energiei cererile de decontare pentru 

sumele aferente plafonării, în mod diferenţiat pentru consumatori casnici şi noncasnici, separat 

pentru gaze naturale şi/sau energie electrică, conform anexei nr. 1.13 la prezenta procedură. 

  (5) În termen de 30 de zile de la introducerea datelor pe platforma pusă la dispoziţie şi 

gestionată de ANRE, aceasta va calcula, pentru fiecare furnizor separat pentru gaze naturale 



şi/sau energie electrică, valorile aferente compensaţiiilor prevăzute la alin. (1) şi le va transmite 

către Ministerul Energiei în vederea decontării, conform anexei nr. 1.14 la prezenta procedură. 

  (6) În termen de 30 de zile de la introducerea datelor pe platforma pusă la dispoziţie şi 

gestionată de ANRE, aceasta va calcula, pentru fiecare furnizor separat pentru gaze naturale 

şi/sau energie electrică, valorile aferente compensaţiilor prevăzute la alin. (2) şi le va transmite 

către Ministerul Energiei în vederea decontării, conform anexei nr. 1.14 la prezenta procedură. 

  (7) Ministerul Energiei efectuează plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea 

compensării determinată de ANRE, în termen de 15 zile de la data primirii documentelor de la 

autoritatea de reglementare. 

  (8) În cazul în care se constată existenţa unor erori materiale sau de calcul rezultate din lipsa 

comunicării integrale a documentaţiei justificative, ca urmare a verificărilor efectuate de ANRE, 

autoritatea de reglementare va notifica furnizorilor aceste erori, precum şi valorile rectificate ale 

compensaţiilor, urmând ca aceştia să depună o nouă cerere, prevederile alin. (5)-(7) aplicându-

se în mod corespunzător. 

  (9) În cazul în care furnizorii constată existenţa unor erori materiale sau de calcul rezultate 

din lipsa comunicării integrale a documentaţiei, aceştia depun o nouă cerere, prevederile alin. 

(5)-(7) aplicându-se în mod corespunzător. 

  (10) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă 

, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 

 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în faza de lichidare a 

cheltuielilor, Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanţa sumelor 

totale din situaţiile de plată cu cererile pe propria răspundere depuse de furnizori şi valorile 

compensaţiilor stabilite de ANRE. 

  CAP. V 

  Aspecte legate de procedura de plată a compensării de către Agenţia Naţională pentru Plăţi 

şi Inspecţie Socială şi verificarea prevăzută la art. 2 alin. (4) şi (8) din ordonanţa de urgenţă 

  ART. 14 

  (1) Până în ultima zi lucrătoare a lunii calendaristice următoare celei pentru care se solicită 

decontarea, furnizorii transmit la Agenţie documentele prevăzute la art. 1 alin. (3). 

  (2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) Agenţia verifică concordanţa sumelor 

solicitate din documentele privind decontarea transmise de furnizor, ţinând cont de prevederile 

art. 2 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă 

. 

  (3) După verificările efectuate conform alin. (2) în termen de 20 de zile de la primirea 

solicitării din partea furnizorului, directorul general al Agenţiei emite decizia de plată. Deciziile 

se comunică furnizorului în termen de 3 zile de la data emiterii. Agenţia întocmeşte decizia de 

acordare, respectiv de respingere a cererii furnizorului, după caz. 

  (4) Plata către furnizori se efectuează conform ordonanţei de urgenţă, în conturi escrow sau 

în conturile bancare indicate de către aceştia, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data 

depunerii solicitării. 

  (5) Pentru prima lună de decontare, furnizorii vor completa documentul prevăzut la art. 1 

alin. (3) lit. c) cu facturile aferente lunii de decontare pentru care se solicită sumele aferente 

compensării. În lunile următoare se vor evidenţia facturile aferente lunilor decontate care au fost 

recalculate în acea lună ca urmare a regularizării consumului ori acordării cu întârziere a 

drepturilor de ajutor de încălzire şi/sau supliment de energie sau altor situaţii ce pot genera 

modificări ale sumelor aferente schemei de compensare, prin transmiterea înregistrărilor 



decontate cu valoarea compensată cu minus şi completarea cu un nou rând cu recalcularea 

efectuată. 

  (6) În cazul facturilor recalculate luna emiterii facturilor este luna în care acestea au fost 

revizuite. 

  (7) Furnizorii răspund ca suma totală solicitată pentru un beneficiar/loc de consum la o 

anumită dată să fie egală cu suma compensată în toate facturile emise până la acea dată conform 

ordonanţei de urgenţă. 

  (8) Pe baza facturilor de regularizare emise clienţilor care conţin şi recuperarea sumelor 

decontate necuvenit clienţilor care au depăşit limita de consum în perioada de aplicare a 

ordonanţei de urgenţă, furnizorii întocmesc, în termenul prevăzut la art. 4 alin. (4) din ordonanţa 

de urgenţă 

, o nouă cerere de regularizare finală. Cererea va avea în vedere sumele aferente facturilor pentru 

care a fost efectuată regularizarea pentru perioada prevăzută de art. 4 alin. (4) din prezenta 

procedură. 

  (9) Pe baza verificării prevăzute la art. 2 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă 

, Agenţia efectuează plata sau, după caz, stabileşte sumele decontate necuvenit pentru perioada 1 

noiembrie 2021-31 martie 2022. Sumele de plată sau de recuperat, după caz, se stabilesc prin 

decizie a directorului general al Agenţiei. 

  (10) Pentru beneficiarii care nu sunt cuprinşi în cererea de regularizare a furnizorilor, deşi 

au fost cuprinşi în cererile aferente perioadei de aplicare a ordonanţei, Agenţia procedează la 

emiterea unui titlu de creanţă către furnizori, care, în termen de 30 de zile de la comunicare, 

devine titlu executoriu şi este transmis la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

  ART. 15 

  (1) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 

Energiei verifică corectitudinea întocmirii situaţiilor de plată de către furnizori într-un eşantion 

de minimum 2% şi transmite Agenţiei rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a 

recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit. 

  (2) Pe baza situaţiilor transmise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 

Energiei, Agenţia dispune prin emiterea unui titlu de creanţă, după caz, recuperarea de la furnizor 

a sumelor primite necuvenit, urmând ca furnizorul să recupereze de la clientul casnic conform 

procedurilor din contractul de furnizare existent între client şi furnizor. 

  (3) Pentru creanţele stabilite în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Energiei, Agenţia aplică dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul 

de procedură fiscală 

, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul de accesorii datorate pentru 

neplata la scadenţă a creanţei bugetare principale. Furnizorul are obligaţia ca în termenul 

prevăzut la art. 4 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă 

 să restituie Agenţiei sumele prevăzute în titlurile de creanţă, în caz contrar acestea vor fi 

transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform Legii nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală 

. 

  CAP. VI 

  Aspecte legate de recuperarea sumelor acordate ilegal sau necuvenit beneficiarilor măsurilor 

de sprijin 

  ART. 16 



  (1) În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

77/2014 

 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 

, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015 

, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care autorităţile cu drept de control asupra 

beneficiarilor, la solicitarea ministerelor competente, după caz, au identificat situaţii de acordare 

a ajutoarelor de stat în mod abuziv sau ajutoare de stat incompatibile, ministerele competente, 

după caz, care au avut calitatea de furnizori ai măsurilor de sprijin, dispun măsuri în legătură cu 

modul de utilizare a ajutoarelor acordate beneficiarilor, respectiv emit decizii prin care dispun 

stoparea sau recuperarea ajutoarelor acordate, aceste decizii fiind titluri executorii. 

  (2) Direcţiile sau structurile cu atribuţii în domeniul ajutorului de stat din cadrul ministerelor 

competente, după caz, elaborează şi propun spre aprobare, în termen de 15 zile de la data intrării 

în vigoare a prezentul ordin, norme metodologice proprii privind recuperarea ajutoarelor de stat 

utilizate în mod abuziv sau incompatibile. 

  ART. 17 

  (1) La stabilirea sumei de recuperat, pe lângă cuantumul ajutorului se va lua în considerare 

şi o dobândă. 

  (2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită de Comisia Europeană pentru România şi se 

calculează conform procedurii stabilite prin art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al 

Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al 

Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene 

, cu modificările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul 

a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată, conform prevederilor art. 11 alin. (1) din 

Regulamentul (CE) nr. 794/2004, cu modificările ulterioare. Această dobândă se va aplica până 

la momentul recuperării integrale a ajutorului, cu aplicarea principiului capitalizării. 

  (3) Cuantumul total al dobânzilor datorate de beneficiar va fi determinat prin însumarea 

valorilor absolute ale dobânzilor ce au rezultat în urma aplicării ratelor dobânzilor de referinţă 

la valoarea cheltuielilor identificate pentru recuperare prin decizia de recuperare a ajutorului. 

  (4) În cuprinsul deciziei de stopare/recuperare a ajutoarelor se stabileşte cuantumul 

ajutorului de recuperat şi al dobânzii aferente acestuia de la data plăţii ajutorului şi până la data 

emiterii deciziei, precum şi modalitatea de calcul al dobânzii. 

  (5) În situaţia în care beneficiarul nu rambursează sumele datorate potrivit deciziei, 

recuperarea sumelor datorate conform deciziei de stopare/recuperare se realizează în condiţiile 

art. 33 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 

, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015 

, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală. 

  (6) Organele de executare, respectiv organele fiscale ale Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală vor determina valoarea dobânzilor ce trebuie aplicate pentru perioada cuprinsă între data 

deciziei de recuperare şi momentul recuperării efective. 

  (7) Rata dobânzii prevăzute la alin. (2) se aplică până la data recuperării integrale. Cu toate 

acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul a fost pus la dispoziţia 

beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării ajutorului, rata dobânzii se 



recalculează la intervale de un an, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării, precum 

şi modalitatea de calcul al dobânzii. 

  CAP. VII 

  Dispoziţii tranzitorii şi finale 

  ART. 18 

  (1) Prevederile cap. I, cap. II art. 7-9, cap. III, cap. IV art. 12, art. 13 alin. (1), (3), (5), (7) şi 

(10), cap. V, cap. VI din prezentul ordin se aplică pentru schema de sprijin aferentă perioadei 1 

noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art. XXXV din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 

 coroborate cu prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 

. 

  (2) Prevederile cap. I, cap. II art. 8 alin. (7) şi (10), cap. IV art. 12, art. 13 alin. (2), (4), (6), 

(9) şi (10), cap. V, cap. VI din prezentul ordin se aplică pentru schema de sprijin aferentă perioadei 

1 februarie 2022-31 martie 2022, în conformitate cu prevederile art. I din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 3/2022 

. 

  (3) Cererile de decontare aflate în curs de analiză se soluţionează potrivit procedurii de 

decontare în vigoare la data depunerii cererii. Dispoziţiile actualei proceduri se aplică pentru 

cererile de decontare depuse sau redepuse, după caz, după data intrării în vigoare a prezentei 

proceduri. Plata sumelor aferente cererilor de decontare şi operaţiunile ulterioare aferente plăţii 

se efectuează conform normelor legale în vigoare de la data efectuării acestor operaţiuni. 

  (4) Pentru facturile care au fost recalculate ulterior depunerii cererii de decontare până la 

data de 1 februarie 2022 în baza prevederilor art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

2/2022 

, indiferent dacă valorile facturilor astfel recalculate sunt identice sau nu cu valorile din facturile 

anterioare recalculării, furnizorii vor notifica autorităţile competente în acest sens, depunând la 

acestea o nouă cerere de decontare. 

  (5) Pentru facturile care au fost recalculate ulterior depunerii cererii de decontare începând 

cu data de 1 februarie 2022 în baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 118/2021 

, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021 

, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent dacă valorile facturilor astfel recalculate 

sunt identice sau nu cu valorile din facturile anterior recalculării, furnizorii vor notifica 

autorităţile competente în acest sens, depunând la acestea o nouă cerere de decontare. 

  (6) Lipsa notificării conform alin. (4) sau (5), după caz, îndreptăţeşte autorităţile competente 

să considere valorile din cererea de decontare iniţial depusă calculate cu respectarea art. 1 

 şi 6 din ordonanţa de urgenţă 

, prevederile art. 2 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă 

 aplicându-se în mod corespunzător. 

  (7) Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2022 

 se aplică în mod corespunzător ori de câte ori în cuprinsul prezentei proceduri se face trimitere 

la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 

, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 259/2021 

, cu modificările şi completările ulterioare. 

  (8) Dispoziţiile art. XXXV din Ordonanţa de urgenţă nr. 130/2021 

 raportate la prevederile art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2022 



 se aplică în mod corespunzător ori de câte ori în cuprinsul prezentei proceduri se face trimitere 

la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 

. 

  ART. 19 

  Anexele nr. 1.1-1.14*) fac parte integrantă din prezenta procedură. 

  *) Anexele nr. 1.1-1.14 sunt reproduse în facsimil. 

 

  ANEXA NR. 1.1 

 

  la procedură 

 (a se vedea imaginea asociată)  

  ANEXA NR. 1.2 

 

  la procedură 

 (a se vedea imaginea asociată)  

  ANEXA NR. 1.3 

 

  la procedură 

 (a se vedea imaginea asociată)  

  ANEXA NR. 1.4 

 

  la procedură 

 (a se vedea imaginea asociată)  

 (a se vedea imaginea asociată)  

 (a se vedea imaginea asociată)  

 (a se vedea imaginea asociată)  

 (a se vedea imaginea asociată)  

  ANEXA NR. 1.5 

 

  la procedură 

 (a se vedea imaginea asociată)  

 (a se vedea imaginea asociată)  

  ANEXA NR. 1.6 

 

  la procedură 

 (a se vedea imaginea asociată)  

  ANEXA NR. 1.7 

 

  la procedură 

 (a se vedea imaginea asociată)  

  ANEXA NR. 1.8 

 

  la procedură 

 (a se vedea imaginea asociată)  

  ANEXA NR. 1.9 



 

  la procedură 

 (a se vedea imaginea asociată)  

  ANEXA NR. 1.10 

 

  la procedură 

 (a se vedea imaginea asociată)  

  ANEXA NR. 1.11 

 

  la procedură 

 (a se vedea imaginea asociată)  

  ANEXA NR. 1.12 

 

  la procedură 

 (a se vedea imaginea asociată)  

  ANEXA NR. 1.13 

 

  la procedură 

 (a se vedea imaginea asociată)  

  ANEXA NR. 1.14 

 

  la procedură 

 (a se vedea imaginea asociată)  

---------------------- 

 

  (4) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 

Energiei verifică corectitudinea întocmirii situaţiilor de plată de către furnizori într-un eşantion de 

minimum 2% şi transmite Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială rezultatele 

verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite 

necuvenit. 

  (5) Sumele necesare aplicării măsurilor schemei de sprijin prevăzute la art. 1 alin. (2) se 

suportă de la bugetul de stat, de la o poziţie distinctă de cheltuieli bugetare, după cum urmează: 

 

  a) prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru schema de sprijin prevăzută 

la art. 1 alin. (2) lit. a);  

  b) prin bugetul Ministerului Energiei, pentru aplicarea schemei de sprijin prevăzute la art. 6^1 

alin. (1). 

 

(la 01-02-2022 Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I 

din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL 

OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

 

  (6) Decontarea către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale se realizează în termen de 

maximum 30 de zile lucrătoare de la data transmiterii de către furnizori a solicitării prevăzute la 

alin. (2), prin plăţi directe, în conturile de tip escrow sau în conturile bancare indicate de către 

aceştia. 



  (7) Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare 

revine furnizorilor. 

  (8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Muncii şi 

Solidarităţii Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, şi Ministerul Energiei 

efectuează exclusiv verificări cu privire la concordanţa sumelor totale din situaţiile de plată cu 

cererile pe propria răspundere depuse de furnizori. 

 

(la 20-01-2022 Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 18 din ORDONANŢA DE 

URGENŢĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 

2022)  

  ART. 3  

  (1) Limita maximă a consumului pentru perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, pentru clienţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), este: 

 

  a) 1.900 kWh energie electrică, alocat în tranşe lunare, conform anexei; 

  b) echivalentul în kWh a 1.200 mc de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh 

per mc, alocat în tranşe lunare, conform anexei. 

 

(la 01-02-2022 Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

  (2) La limitele prevăzute la alin. (1) se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului 

compensaţiei prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) de maximum 10%. 

  (3) Pentru a beneficia de compensaţia prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), consumul de energie 

electrică/gaze naturale al clienţilor casnici din perioada de facturare nu poate fi mai mic de 1 kWh 

pe zi energie electrică în perioada de facturare, respectiv 7 kWh pe zi gaze naturale şi nu trebuie 

să depăşească consumul de referinţă determinat conform art. 1 alin. (5). 

 

(la 01-11-2021 Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 259 din 29 

octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021)  

  ART. 4  

  (1) În vederea regularizării sumelor aferente schemei de sprijin, operatorii de distribuţie de 

energie electrică/gaze naturale au obligaţia ca, în perioada aprilie-iunie 2022, suplimentar faţă de 

citirile stabilite conform reglementărilor în vigoare, să efectueze citirea indexului contorului la 

clienţii casnici şi să transmită furnizorilor de energie electrică/gaze naturale datele de măsurare ale 

acestora, în vederea aplicării schemei de sprijin tuturor clienţilor casnici care se încadrează în 

limitele de consum prevăzute la art. 3 alin. (1). 

 

(la 01-02-2022 Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  



  (2) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale, precum şi operatorii de distribuţie care 

revând energie electrică clienţilor finali au obligaţia să emită clienţilor finali, până la data de 30 

iulie 2022, facturi de regularizare pentru perioada 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022, pe baza 

datelor de măsurare comunicate de către operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale 

în conformitate cu prevederile alin. (1). Facturile de regularizare emise clienţilor finali conţin şi 

recuperarea sumelor decontate necuvenit clienţilor care au depăşit limita de consum în perioada 

de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 

  (3) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale, precum şi operatorii de distribuţie care 

revând energie electrică clienţilor finali au obligaţia să determine, până la data de 30 iulie 2022, 

pe baza datelor de măsurare comunicate de către operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze 

naturale, valoarea finală aferentă schemei de sprijin pentru perioada 1 noiembrie 2021- 31 martie 

2022 şi să comunice această valoare Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. 

  (4) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială determină sumele decontate necuvenit 

sau nedecontate furnizorilor de energie electrică/gaze naturale pentru perioada 1 noiembrie 2021-

31 martie 2022 şi le va comunica furnizorilor, precum şi operatorilor de distribuţie care revând 

energie electrică clienţilor finali. 

  (5) În termen de 30 de zile de la comunicarea sumelor potrivit alin. (4), furnizorii de energie 

electrică/gaze naturale, precum şi operatorii de distribuţie care revând energie electrică clienţilor 

finali vor returna la/vor primi de la Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială sumele 

decontate necuvenit sau nedecontate, după caz. 

 

(la 01-11-2021 Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 259 din 29 

octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021)  

  ART. 5 

  La articolul 8 

 din Ordonanţa 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“, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare, după 

alineatul (3) 

 se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:  

(4) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), familiile cu domiciliul în una dintre localităţile 

situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 

395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea 

dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», cu 

modificările ulterioare, sau în unele localităţi din Munţii Apuseni beneficiază de o reducere cu 

50% a preţului final al energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice aferent contractului de 

furnizare încheiat. 

 

(la 01-11-2021 Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA 

nr. 259 din 29 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 

2021)  

(5) Valoarea rezultată prin aplicarea reducerii prevăzute la alin. (4) se suportă de la bugetul de stat, 

prin Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 

 



(la 01-11-2021 Alineatul (5) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA 

nr. 259 din 29 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 

2021)  

" 

 

  ART. 6  

  (1) Pentru consumul realizat în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022, preţurile la energie 

electrică şi gaze naturale se plafonează, pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), după 

cum urmează: 

 

  a) preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 0,8 lei/kWh, TVA inclus, 

din care componenta de preţ a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,336 lei/kWh; 

  b) 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. 

 

(la 01-02-2022 Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

---------------------- 

ORDIN 1582 27/12/2021 din data 2021-12-27 

 

 

  ART. 1 

  În scopul acoperirii creşterii preţului gigacaloriei se alocă sume sub formă de subvenţie 

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale la nivelul cărora sunt în funcţiune sisteme de 

alimentare centralizată cu energie termică, cu respectarea prezentei proceduri. 

  ART. 2 

  Beneficiarii sunt bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar sumele alocate 

potrivit art. 1 vizează acoperirea costurilor legate de achiziţia gazelor naturale destinate 

producerii de energie termică în perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. 

  ART. 3 

  Valoarea subvenţiei se determină astfel: 

 (a se vedea imaginea asociată)  

  unde: 

  Vs - valoarea subvenţiei; 

  Cgn - cantitatea de gaze naturale evidenţiată în facturile fiscale; 

  P.a. - preţ de achiziţie gaze naturale, fără TVA, potrivit contractului de furnizare de gaze 

naturale; 

  0,250 lei/KWh - preţul plafonat al gazelor naturale. 

 

  ART. 4 



  În termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturilor de gaze naturale, unităţile 

administrativ-teritoriale transmit, sub semnătura primarului, la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei cererea, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezentul ordin, însoţită de următoarele documente justificative: 

  a) extras în copie din contractul de furnizare de gaze naturale, din care să rezulte părţile 

contractante, durata contractului, cantitatea contractantă şi preţul gazelor naturale, certificate 

conform cu originalul; 

  b) copie facturi fiscale gaze naturale, certificate conform cu originalul. 

 

  ART. 5 

  La nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în termen de 10 zile 

calendaristice de la data depunerii documentelor justificative, în baza înscrisurilor transmise de 

unităţile administrativ-teritoriale se realizează situaţia centralizatoare a sumelor necesare 

acoperirii lunare a subvenţiei şi se promovează proiectul de ordin privind repartizarea sumelor 

către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. 

  ART. 6 

  Primăriile transferă sumele producătorilor de energie termică în maximum 3 zile de la data 

înregistrării sumelor în conturile de venituri ale bugetelor locale. 

  ART. 7 

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

  ANEXĂ 

 

  CERERE 

  pentru acordarea subvenţiei conform art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 

 

  Subsemnatul(a), ..............., în calitate de primar, reprezentant legal al UAT ..........................., 

judeţul ............, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal 

 cu privire la falsul în declaraţii, formulez prezenta: 

  Cerere de acordare a subvenţiei, în temeiul art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 

 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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. 

  Valoarea subvenţiei solicitate (lei), potrivit anexei* =  

  Declar, de asemenea, că informaţiile şi declaraţiile făcute sunt complete, corecte şi conforme 

cu realitatea.  

  Data: 

  ........................ 

  Semnătură primar: 

  ........................... 



  * În situaţia în care la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale sunt încheiate mai multe 

contracte de furnizare gaze naturale se vor prezenta: 

  – anexa corespunzătoare fiecărui contract; 

  – situaţia centralizatoare. 

  ANEXĂ 

 

  la cerere 

  UAT .................... 

  Perioada de consum gaze naturale: ..... 

  Denumirea operatorului furnizor de gaze naturale: ............... 

  Denumirea operatorului producător de energie termică: ................ 

  Nr./data contractului de furnizare gaze:  
 

┌────┬───────┬────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐ 

│Nr. │Nr.    │Cantitatea de gaze naturale │         │         │          │ 

│crt.│factură│facturată pentru perioada de│Preţ     │         │          │ 

│    │       │consum                      │achiziţie│         │Valoarea  │ 

├────┼───────┼──────┬──────────┬──────────┤al       │Subvenţia│subvenţiei│ 

│    │       │      │pentru    │pentru    │gazelor  │unitară  │solicitate│ 

│    │       │TOTAL,│producerea│producerea│naturale │(lei/KWh)│(lei)     │ 

│    │       │din   │de energie│de energie│(lei/KWh)│         │          │ 

│    │       │care: │termică   │electrică │         │         │          │ 

│    │       │      │(kWh)     │(kWh)     │         │         │          │ 

├────┼───────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ 

│    │       │      │          │          │         │(5) =    │(6) = (2) │ 

│    │(0)    │(1)   │(2)       │(3)       │(4)      │[(4) –   │x (5)     │ 

│    │       │      │          │          │         │0,250]/2 │          │ 

├────┼───────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ 

│1.  │       │      │          │          │         │         │          │ 

├────┼───────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ 

│2.  │       │      │          │          │         │         │          │ 

├────┼───────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ 

│3.  │       │      │          │          │         │         │          │ 

├────┼───────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ 

│n   │       │      │          │          │         │         │          │ 

├────┼───────┼──────┼──────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ 

│    │TOTAL  │      │          │          │         │         │          │ 

└────┴───────┴──────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┘ 

 

  Primar, 

  ………………… 

---------------------- 

 

  (2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) reprezintă preţul final facturat pentru clientul final, având 

incluse: 

 

  a) pentru energie electrică - componenta de preţ al energiei electrice, acciza, tarifele 

reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de 

cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare şi TVA;  

  b) pentru gaze naturale - componenta de preţ al gazelor naturale, costul de transport, tariful 

de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA. 

 



(la 18-12-2021 Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 1, Articolul 

XXXV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021)  

 

  (3) Componenta de preţ al energiei electrice prevăzută la alin. (1) lit. a) şi componenta de preţ 

al gazelor naturale prevăzută la alin. (1) lit. b) nu includ TVA. 

 

(la 18-12-2021 Articolul 6 a fost completat de Punctul 2, Articolul XXXV din ORDONANŢA DE 

URGENŢĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 

decembrie 2021)  

 

(la 01-11-2021 Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 259 din 29 

octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021)  

  ART. 6^1 

  (1) Pentru consumul realizat în perioada 1 februarie-31 martie 2022, preţurile pentru energie 

electrică şi gaze naturale se plafonează pentru clienţii noncasnici, excepţie făcând clienţii 

noncasnici care au beneficiat de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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, 

după cum urmează: 

 

  a) preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, TVA inclus, 

din care componenta de preţ al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh; 

  b) preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, TVA inclus, 

din care componenta de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh. 

  (2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) reprezintă preţul final facturat pentru clientul final, având 

incluse: 

 

  a) pentru energie electrică - componenta de preţ al energiei electrice, acciza, tarifele 

reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de 

cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare şi TVA; 

  b) pentru gaze naturale - componenta de preţ al gazelor naturale, costul de transport, tariful 

de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA. 



  (3) Componenta de preţ al energiei electrice prevăzută la alin. (1) lit. a) şi componenta de preţ 

al gazelor naturale prevăzută la alin. (1) lit. b) nu includ TVA. 

 

(la 01-02-2022 Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 

nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

  ART. 7 

  (1) Diferenţa între preţul mediu ponderat pentru contractele de achiziţii în derulare cu livrare 

în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022 şi plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând 

preţul gazelor naturale, în vederea acoperirii consumului clienţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. 

a), d), e) şi f), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei. 

  (2) Diferenţa între preţul mediu ponderat pentru contractele de achiziţii în derulare cu livrare 

în perioada 1 noiembrie 2021- 31 ianuarie 2022 şi plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând 

preţul energiei electrice active, în vederea acoperirii consumului clienţilor prevăzuţi la art. 1 alin. 

(1) lit. a), d), e) şi f), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei. 

  (3) Diferenţa între preţul mediu ponderat pentru contractele de achiziţii în derulare cu livrare 

în perioada 1 februarie 2022- 31 martie 2022 şi plafonul maxim de 200 lei/MWh, reprezentând 

preţul gazelor naturale, respectiv 336 lei/MWh, reprezentând preţul energiei electrice, în vederea 

acoperirii consumului clienţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), va fi compensată de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Energiei. 

  (4) Diferenţa între preţul mediu ponderat pentru contractele de achiziţii în derulare cu livrare 

în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022 şi plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând 

preţul gazelor naturale, respectiv 525 lei/MWh, reprezentând preţul energiei electrice, în vederea 

acoperirii consumului clienţilor prevăzuţi la art. 6^1 alin. (1), va fi compensată de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Energiei. 

  (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 

2022 va fi compensată diferenţa dintre preţul de achiziţie al energiei electrice/gazelor naturale şi 

plafonul de 525 lei/MWh al energiei electrice, respectiv 250 lei/MWh al gazelor naturale, aferent 

consumului clienţilor intraţi în portofoliul furnizorilor de energie electrică/gaze naturale în regim 

de ultimă instanţă în perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, pe durata regimului de ultimă 

instanţă. 

  (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru clienţii casnici, în perioada 1 februarie 

2022-31 martie 2022 va fi compensată diferenţa dintre preţul de achiziţie al energiei 

electrice/gazelor naturale şi plafonul de 336 lei/MWh al energiei electrice, respectiv 200 lei/MWh 

al gazelor naturale, aferent consumului clienţilor casnici intraţi în portofoliul furnizorilor de 

energie electrică/gaze naturale în regim de ultimă instanţă în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 

2022, pe durata regimului de ultimă instanţă. 

  (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru clienţii noncasnici în perioada 1 februarie 

2022 - 31 martie 2022 va fi compensată diferenţa dintre preţul de achiziţie al energiei 

electrice/gazelor naturale şi plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând preţul gazelor naturale, 

respectiv 525 lei/MWh reprezentând preţul energiei electrice, aferent consumului clienţilor 

noncasnici intraţi în portofoliul furnizorilor de energie electrică/gaze naturale în regim de ultimă 

instanţă în perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022, pe durata regimului de ultimă instanţă. 

  (8) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale în 

vederea acoperirii diferenţelor de preţ compensate potrivit alin. (1) - (4) sunt: 

 



  (i) documentele justificative care atestă cantităţile şi preţurile contractelor de achiziţii în 

derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă; 

  (ii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului 

clienţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) şi f), pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 

2022; 

  (iii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului 

clienţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) şi la art. 6^1 alin. (1), pentru perioada 1 februarie 2022-

31 martie 2022. 

  (9) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Energiei de către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale în 

vederea acoperirii diferenţei de preţ compensate potrivit alin. (5)-(7) sunt: 

 

  (i) documentele justificative care atestă cantităţile şi preţurile aferente achiziţiilor 

suplimentare de energie electrică/gaze naturale cu livrare în perioada de aplicare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, realizate în vederea acoperirii consumului clienţilor prevăzuţi la alin. (5)-

(7); 

  (ii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului 

clienţilor prevăzuţi la alin. (5) pe perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022; 

  (iii) cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată în vederea acoperirii consumului 

clienţilor prevăzuţi la alin. (6)-(7) pe perioada 1 februarie 2022-31 martie 2022. 

  (10) Valorile aferente compensărilor prevăzute la alin. (1)-(7) pentru fiecare furnizor se 

determină de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 30 

de zile de la data depunerii de către furnizori a documentelor justificative. 

  (11) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile 

aferente compensărilor prevăzute la alin. (1)-(7) către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează 

plata către furnizori a sumelor reprezentând valoarea compensării în termen de 15 zile de la data 

primirii documentelor. 

  (12) Diferenţele de preţ prevăzute la alin. (1)-(7) nu sunt subvenţii legate direct de preţ în 

sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi nu se includ în baza de impozitare a TVA. 

  (13) Sumele aferente compensaţiilor acordate potrivit alin. (1)-(7) se asigură de la o poziţie 

distinctă de la cheltuieli bugetare prin bugetul Ministerului Energiei. 

 

(la 01-02-2022 Articolul 7 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANŢA DE 

URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 

2022)  

  ART. 8 

  Debranşarea de la reţea sau sistarea prestării serviciilor în domeniile energie electrică şi/sau 

de gaze naturale corespunzătoare neachitării debitelor restante înregistrate de clienţii finali 

prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data încetării 

aplicării schemei de sprijin. 

 



(la 20-01-2022 Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul 18 din ORDONANŢA DE 

URGENŢĂ nr. 2 din 19 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 20 ianuarie 

2022)  

  ART. 9 

  Nerespectarea, de către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale, a dispoziţiilor 

prevăzute la art. 1 alin. (2), (4) şi (7)-(12), art. 4 alin. (1)-(3) şi (5), art. 6, precum şi la art. 6^1 din 

prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 

20.000 lei şi 200.000 lei.  

 

(la 01-02-2022 Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 

nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

────────── 

  Conform alineatului (1) al articolului II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 

ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022, prevederile art. 

I intră în vigoare la data de 1 februarie 2022, cu excepţia art. 9 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările 

ulterioare, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

────────── 

  ART. 10 

  (1) Beneficiarii, clienţi finali în calitate de consumatori afectaţi, ca urmare a unei cereri 

depuse de aceştia la furnizori sau ca urmare a constatărilor efectuate de autorităţile competente sau 

de furnizori, au dreptul la măsuri de remediere, după cum urmează: 

 

  a) recalcularea facturilor întocmite cu nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de 

urgenţă şi reemiterea acestora fără plata de accesorii determinate potrivit contractului de furnizare; 

  b) restituirea diferenţelor de sume stabilite în mod eronat şi achitate furnizorilor de energie 

electrică/gaze naturale, respectiv operatorilor de distribuţie care revând energie electrică clienţilor 

finali, într-un termen rezonabil ce nu poate depăşi 5 zile calendaristice de la data constatării. 

  (2) Recalcularea facturilor în condiţiile alin. (1) lit. a) se realizează în termen de 15 zile de la 

momentul cererii depuse de consumator sau de la data constatărilor efectuate de autorităţile 

competente sau de furnizori, termenul de plată al facturii prelungindu-se cu această durată.  

  (3) Sunt interzise perceperea de penalităţi şi/sau sistarea furnizării pentru neplata facturilor 

întocmite eronat. 

 

(la 01-02-2022 Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 

nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

  ART. 11 

  (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 9 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 8 alin. 

(2) lit. a) şi ale art. 28 alin. (1) din ordonanţa anterior menţionată. 



  (2) Aplicarea sancţiunilor şi măsurilor prevăzute la art. 9 şi 10 se realizează de către 

personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. 

 

(la 01-02-2022 Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 

nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

────────── 

  Conform alineatului (1) al articolului II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 

ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 26 ianuarie 2022, prevederile art. 

I intră în vigoare la data de 1 februarie 2022, cu excepţia art. 9 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, cu modificările şi completările 

ulterioare, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

────────── 
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  ANEXA 1 

 

 

  Consumul zilnic de referinţă la energie electrică şi gaze naturale 

  Exemple de calcul la acordarea compensaţiei la energie electrică şi gaze 
                          

 

 

  Tabel 1. Energie electrică 

   
 

┌─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┐ 

│         │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie │ 

│Luna şi  │2021     │2021     │2022    │2022     │2022   │ 

│anul     │(30 de   │(31 de   │(31 de  │(28 de   │(31 de │ 

│         │zile)    │zile)    │zile)   │zile)    │zile)  │ 



├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤ 

│Consum   │         │         │        │         │       │ 

│zilnic de│9,93 kWh │9,93 kWh │9,93 kWh│16,72 kWh│16,72  │ 

│referinţă│         │         │        │         │kWh    │ 

│(kWh)    │         │         │        │         │       │ 

├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤ 

│Consum   │         │         │        │         │       │ 

│zilnic de│         │         │        │         │       │ 

│referinţă│         │         │10,92   │         │18,39  │ 

│cu       │10,92 kWh│10,92 kWh│kWh     │18,39 kWh│kWh    │ 

│abatere  │         │         │        │         │       │ 

│maximă de│         │         │        │         │       │ 

│10% (kWh)│         │         │        │         │       │ 

├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤ 

│Consum   │         │         │        │         │       │ 

│lunar    │297,9 kWh│307,83   │307,83  │468,16   │518,32 │ 

│maxim    │(327,69  │kWh      │kWh     │kWh      │kWh    │ 

│(kWh) (+ │kWh)     │(338,61  │(338,61 │(514,97  │(570,09│ 

│maxim    │         │kWh)     │kWh)    │kWh)     │kWh)   │ 

│10%)     │         │         │        │         │       │ 

└─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┘ 

 

 

(la 01-02-2022 Tabelul 1. Energie electrică a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

  NOTĂ: 

 

  Valoarea consumului zilnic de referinţă s-a determinat ca raport între consumul maxim 

acceptat pentru schema de sprijin pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 (1.500 kWh 

+ o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului schemei de compensare) şi 

numărul de zile din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 (151 de zile). 
         

 

 

  Tabel 2. Gaze naturale 

   
 

┌─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┐ 

│Luna şi  │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie │ 

│anul     │2021     │2021     │2022    │2022     │2022   │ 

├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤ 

│Consum   │         │         │        │         │       │ 

│zilnic de│54,97 kWh│77,6 kWh │89,11   │132,94   │111,37 │ 

│referinţă│         │         │kWh     │kWh      │kWh    │ 

│(kWh)    │         │         │        │         │       │ 

├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤ 

│Consum   │         │         │        │         │       │ 

│mediu    │         │         │        │         │       │ 

│lunar    │1649,05  │2405,61  │2762,51 │3722,40  │3452,49│ 

│(kWh),   │kWh      │kWh      │kWh     │kWh      │kWh    │ 

│inclusiv │         │         │        │         │       │ 

│abatere  │         │         │        │         │       │ 

│de 10%   │         │         │        │         │       │ 

├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤ 

│Consum   │         │         │        │         │       │ 

│mediu    │         │         │        │         │       │ 



│lunar    │         │         │260,61  │         │325,71 │ 

│(mc),    │155,57 mc│226,94 mc│mc      │351,17 mc│mc     │ 

│inclusiv │         │         │        │         │       │ 

│abatere  │         │         │        │         │       │ 

│de 10%   │         │         │        │         │       │ 

└─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┘ 

 

 

(la 01-02-2022 Tabelul 2. Gaze naturale din Anexă a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 26 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 79 din 26 ianuarie 2022)  

  NOTĂ: 

 

  Valoarea consumului zilnic de referinţă s-a determinat ca raport între consumul mediu lunar 

(calculat din consumul maxim de referinţă al perioadei de 1.000 m^3 transformaţi în MWh, adică 

10,6 MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total 

de 1.100 m^3 transformaţi în MWh, adică 11,66 MWh) şi numărul de zile aferent fiecărei luni din 

perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022. 

  Ponderea consumului mediu lunar în totalul celor 5 luni din perioada noiembrie 2021-martie 

2022 este următoarea: 

 
 

┌───────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┬─────┐ 

│Luna şi│Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie│Total│ 

│anul   │2021     │2021     │2022    │2022     │2022  │     │ 

├───────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼─────┤ 

│Pondere│         │         │        │         │      │     │ 

│consum │14%      │21%      │24%     │21%      │20%   │100% │ 

│mediu  │         │         │        │         │      │     │ 

│lunar  │         │         │        │         │      │     │ 

└───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┴─────┘ 

 

 

  Echivalentul în kWh al consumului maxim de gaze naturale decontat de 1.100 mc este 11.660 

kWh. Prin urmare, având în vedere ponderea lunară a consumului mediu, cotele de referinţă ale 

consumului mediu lunar sunt următoarele: 

 
 

┌──────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬────────┬──────┐ 

│Luna  │Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie  │      │ 

│şi    │2021     │2021     │2022    │2022     │2022    │Total │ 

│anul  │         │         │        │         │        │      │ 

├──────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼────────┼──────┤ 

│Consum│         │         │        │         │        │      │ 

│mediu │1.649,05 │2.405,61 │2.762,51│2.512,56 │2.330,27│11.600│ 

│lunar │         │         │        │         │        │      │ 

│(kWh) │         │         │        │         │        │      │ 

└──────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴────────┴──────┘ 

 

 

 



  Exemple de calcul al compensaţiei acordate 

 

  A. Energie electrică 

 

  Exemplul 1 

  Emitere factură în data de 25.11.2021 

  Perioada de facturare 25.10-24.11.2021 

  Valoarea unitară a compensaţiei 0,291 lei/kWh 

 

  Cazul 1 

  Consumul aferent perioadei de facturare 190 kWh 

  Perioada de aplicare a compensaţiei este 1-24.11.2021 (24 de zile). 

  Consum de referinţă: 10,92 kWh/zi x 24 de zile = 262,08 kWh/ perioada de facturare 

  Consum minim: 1 kWh/zi 

  Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 de zile = 24 kWh 

  Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 6,12 kWh/zi x 24 de zile = 146,88 

kWh (unde 6,12 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 190 kWh/ 31 de zile) 

  Se verifică condiţia: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 

≤ Consumul de referinţă 

  Condiţia este îndeplinită: 24 kWh < 146,88 kWh < 262,08 kWh 

  Valoarea maximă a compensaţiei acordate 146,88 kWh x 0,291 lei/kWh = 42,74 lei 

  Valoarea finală a compensaţiei nu poate reduce preţul final al clientului sub 0,68 lei/kWh cu 

toate taxele incluse. 

 

  Cazul 2 

  Consumul aferent perioadei de facturare = 350 kWh 

  Perioada de aplicare a compensaţiei este 1-24.11.2021 (24 de zile). 

  Consum de referinţă: 10,92 kWh/zi x 24 de zile = 262,08 kWh/ perioada de facturare 

  Consum minim: 1 kWh/zi 

  Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 24 de zile = 24 kWh 

  Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 11,29 kWh/zi x 24 de zile = 270,96 

kWh (unde 11,29 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 350 kWh/ 31 de 

zile) 

  Se verifică condiţia: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 

≤ Consumul de referinţă 

  Condiţia nu este îndeplinită: 24 kWh < 270,96 kWh > 262,08 kWh 

  Valoarea compensaţiei acordate = 0 lei 

 

  Exemplul 2 

  Emitere factură în data de 20.02.2022 

  Perioada de facturare 10.01-19.02.2022 

  Valoarea unitară a compensaţiei 0,291 lei/kWh 

 

  Cazul 1 

  Consumul aferent perioadei de facturare: 220 kWh 

  Perioada de aplicare a compensaţiei este 10.01-19.02.2022 (41 de zile). 



  Consum de referinţă: 10,92 kWh/zi x 41 de zile = 447,72 kWh/ perioada de facturare 

  Consum minim: 1 kWh/zi 

  Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 de zile = 41 kWh 

  Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 5,37 kWh/zi x 41 de zile = 220 kWh 

(unde 5,37 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 220 kWh/41 de zile) 

  Se verifică condiţia: Consumul minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a 

compensaţiei ≤ Consumul de referinţă 

  Condiţia este îndeplinită: 41 kWh < 220 kWh < 447,72 kWh 

  Valoarea maximă a compensaţiei acordate 220 kWh x 0,291 lei/kWh = 64,02 lei 

  Valoarea finală a compensaţiei nu poate reduce preţul final al clientului sub 0,68 lei/kWh cu 

toate taxele incluse. 

 

  Cazul 2 

  Consumul aferent perioadei de facturare: 500 kwh 

  Perioada de aplicare a compensaţiei este 10.01-19.02.2022 (41 de zile). 

  Consum de referinţă: 10,92 kWh/zi x 41 de zile = 447,72 kWh/ perioada de facturare 

  Consum minim: 1 kWh/zi 

  Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh x 41 de zile = 41 kWh 

  Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 12,19 kWh/zi x 41 de zile = 500 kWh 

(unde 12,19 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 500 kWh/41 de zile) 

  Se verifică condiţia: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 

≤ Consumul de referinţă 

  Condiţia nu este îndeplinită: 41 kWh < 500 kWh > 447,72 kWh 

  Valoarea compensaţiei acordate = 0 lei 

 

  B. Gaze naturale 

 

  Compensarea se aplică pentru clienţii casnici care au contracte de furnizare de gaze naturale 

cu un preţ al gazelor naturale mai mare decât preţul de referinţă de 125 lei/MWh, luat în calcul în 

cadrul schemei de compensare. 

  Cota procentuală aferentă compensării se determină prin raportare la preţul gazelor naturale. 

  Compensarea se determină prin calcularea unei cote procentuale din valoarea consumului de 

gaze naturale, reprezentând 33% din această valoare. Valoarea consumului lunar de referinţă de 

gaze naturale se determină prin raportare la limitele de consum lunare de gaze naturale determinate 

în baza prezentei anexe. 

  În situaţia în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferenţa dintre preţul 

gazelor naturale din contract şi suma de compensare este mai mică de 125 lei/MWh, se 

compensează doar diferenţa dintre preţul gazelor naturale şi preţul de referinţă. 

  Pentru exemplificare: 

 

  Exemplul 1 

  Preţul gazelor naturale din contract este 145 lei/MWh. 

  Preţul de referinţă al gazelor naturale este 125 lei/MWh. 

  Valoarea compensaţiei, determinată ca procent de 33%, este 145 lei/MWh x 33% = 47,85 

lei/MWh. 



  Valoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la procentul de 33% este 145 

lei/MWh – 47,85 lei/MWh = 97,15 lei/MWh. 

  Valoarea compensaţiei acordate: Preţul gazelor naturale – Preţ de referinţă este 145 lei/MWh 

– 125 lei/MWh = 20 lei/MWh. 

 

  Exemplul 2 

  Preţul gazelor naturale din contract este 225 lei/MWh. 

  Preţul de referinţă al gazelor naturale este 125 lei/MWh. 

  Valoarea compensaţiei acordate, determinată ca procent de 33%, este 225 lei/MWh x 33% = 

74,25 lei/MWh. 

  Valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensaţiei în procent de 33% este 225 lei/MWh – 

74,25 lei/MWh = 150,75 lei/MWh. 

  Întrucât valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensării în procent de 33% este mai mare 

de 125 lei/MWh, valoarea compensaţiei este cea determinată procentual. 

 

 

 

(la 01-11-2021 ANEXA a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 259 din 29 

octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 29 octombrie 2021)  

 

  ----- 


