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În temeiul legislatiei emise de Guvernul Romaniei: 

 Ordonanta de Urgenta nr 118/2021- privind stabilirea schemei de compensare a consumului de 
energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea 
Ordonantei Guvernului nr 27/1996 privind acordarea de facilitate persoanelor care domiciliaza sau 
lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”; 

 Legea nr 259/2021- pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr 118/2021 privind stabilirea schemei 
de compensare a consumului de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, 
precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr 27/1996 privind acordarea de facilitate 
persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia 
Biosferei “Delta Dunarii”; 

Pentru perioada noiembrie 2021-martie 2022 se va aplica o schema de sprijin pentru plata facturilor 
aferente consumului de energie electrica si gaze naturale pentru urmatoarele categorii de clienti finali: clienti 
casnici, IMM-uri, cabinete medicale individuale si alte profesii liberale, microintreprinderi, PFA-uri, 
intreprinderi individuale, intreprinderi familiare, spitale publice si private, unitati de invatamant publice si 
private, crese, unitati de cult, furnizori publici si privati de servicii sociale. Aceasta schema de sprijin este 
distincta de ajutorul pentru incalzire, acordat conform Legii 226/2021. 

In cazul energiei electrice: 

- Pentru consumatorii casnici legislatia prevede urmatoarele:  

1. Pretul final facturat se plafoneaza la 1 leu/kWh (incluzand componenta de pret a energiei 
electrice active, precum si celelalte tarife si taxe, inclusiv TVA). 

2. Se acorda o compensatie unitara, in valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, pentru energie 
electrica; 

Compensatia se acorda doar daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele doua conditii: 

a) Pretul prevazut in contractul de furnizare este mai mare de 0,68 lei/kWh (include tarifele reglementate 
pentru servicii de retea, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, contravaloarea certificatelor 
verzi, acciza si TVA aplicabile la data de 30.10.2021); 

b) Consumul in perioada 01.11.2021-31.03.2022, se incadreaza in 1.500 kWh, alocat in transe lunare, cu o 
abatere de max 10%. Limita minima a consumului este de 1 kWh pe zi. 

IMPORTANT: Îţi recomandăm să fii atent la consumul de energie din perioada aplicării schemei de 
compensare, mai precis 1 noiembrie – 31 martie 2022. La final, odată cu încetarea schemei de compensare, 
va fi emisă o factură de regularizare în baza indexului primit de la operatorul sistemului de 
distribuţie. Această factură va conţine, după caz, şi o recuperare a sumelor acordate dacă se constată că 
limita de consum a fost depăşită, nefiind astfel respectate condiţiile de acordare a compensaţiei. 

- Pentru consumatorii noncasnici in functie de specificul activitatii lor vor beneficia de urmatoarele 
masuri: 

A.  Plafonarea preţurilor la energie electrica- 1 lei/kWh(incluzand componenta de pret a energiei 
electrice active, precum si celelalte tarife si taxe, inclusiv TVA) pentru clienţii non-casnici care fac 
parte din următoarele categorii: 

1. spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice 
și private definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi creșe; 



 
 
 
 
 

 

TRANSFORMER ENERGY SUPPLY 
DN 1 km 174+507, Sos.Brasov-Ghimbav, Brasov, Romania  CUI RO25914305 

Tel:  0268408855      Reg. Com J08/1232/2009  
Fax: 0268408878      licenta ANRE nr. 908/2009 

 

 

2. organizaţii neguvernamentale înființate potrivit dispozițiilor Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum și unitățile de cult astfel cum sunt 
reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

3. furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

B. Exceptarea de la plata contravalorii anumitor tarife reglementate pentru clienţii care fac parte din 
următoarele categorii: 
1. întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea 
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare (IMM-
uri), cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare; 

2. microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, 
organizate potrivit legii. 

 

Toate aceste masuri vor fi reflectate in facturile emise incepand cu luna decembrie, pentru consumul 
lunii noiembrie. Dupa incheierea perioadei de aplicare OUG 118/2021, va fi emisa o factura de regularizare 
(in baza indexului citit, primit de la operatorul sistemului de distributie) care va contine, dupa caz, si o 
recuperare a sumelor acordate daca se constata ca limita consumului (unde este cazul) a fost depasita, 
nefiind astfel respectate conditiile legale de acordare a compensatiei. 

Pe aceasta cale va facem cunoscut faptul ca daca sunteti consumatori noncasnici pentru a putea 
beneficia de aceasta schema trebuie sa ne transmiteti completat modelul de Cerere/Declaratie pe propria 
raspundere si Declaratie pe propria raspundere cu privire la ajutorul minimis pe care le gasiti pe site-ul 
nostru in cel mai scurt timp cu putinta. 

Pentru informatii suplimentare va stam la dispozitie la telefon: 0268/408824, 0726/233120 sau pe email 
la adresa: oana.moise@tesenergie.ro . 
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