
 
 

INFORMARE 

 

Stimate Partener, 

 

Prin prezenta informare vă aducem la cunostinţă următoarele: 

Odata cu publicarea Legii 259 în Monitorul Național care a intrat în vigoare la data 

de 1 noiembrie 2021 a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) 

nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de 

energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. Aceasta are ca 

scop diminuarea efectelor măririi prețurilor de vânzare a energiei către clienții finali 

ca urmare a creșterii fără precedent a costurilor de achiziție atât pe piața locală, 

cât și pe cea europeană. 

Schema de sprijin se va aplica pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 

2022, iar în funcție de categoria clientului final prezentată mai jos, acesta va 

beneficia de exceptarea de la plata contravalorii anumitor tarife reglementate sau 

de plafonarea preţurilor aferente consumului de energie electrică şi de gaze 

naturale: 

a) întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind 

stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și 

completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, cabinete medicale 

individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare; 

b) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, 

întreprinderi familiale, organizate potrivit legii; 

c) spitale publice și private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unități de 

învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare, precum și creșe; 

d) organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de 

cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea 

religioasă și regimul general al cultelor, republicată; 

e) furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor 

sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Pentru clienţii finali din categoriile de la punctele a și b de mai sus, schema 

de sprijin prevăzută cuprinde următoarele măsuri pentru fiecare loc de consum: 

• exceptarea de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de 

introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, 



 
 

tariful de transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru 

cogenerare de înaltă eficiență şi accizei. 

Pe perioada aplicării dispoziţiilor OUG nr.118/2021, preţurile la energie 

electrică se plafonează pentru clienţii finali prevăzuţi la punctele c, d și e de mai 

sus, după cum urmează: 

• prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, din 

care componenta de preț a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 

lei/kWh 

Plafoanele prevăzute mai sus reprezintă prețul final facturat pentru clientul final, 

având incluse: 

• componenta de preț al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport 

și distribuție, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuția de cogenerare de 

înaltă eficiență energetică, costurile de furnizare și TVA. 

Ȋn situația în care sunteţi eligibil și alegeƫi una dintre opţiunile de mai sus, 

menţionăm că după data de 1 aprilie 2022, când nu se va mai aplica schema de 

sprijin, preţul final facturat va fi cel stipulat în contractul de furnizare a energiei 

electrice. 

Vă precizăm că pentru a beneficia de schema de sprijin, privind exceptarea 

de la plata contravalorii tarifelor reglementate prezentate mai sus sau de 

plafonarea preţurilor, este necesar să completaţi și să ne transmiteţi Cererea si 

Declaratia pe propria raspundere. 

Dacă doriţi să beneficiaţi de plafonarea preţurilor la energie sau de 

exceptarea de la plata contravalorii anumitor tarife reglementate începând cu data 

de 1 noiembrie 2021, vă rugăm să ne transmiteţi imediat după primirea informării 

Cererea și Declaraţia pe proprie răspundere. 

Toate aceste măsuri vor fi reflectate în facturile emise începând cu luna 

decembrie 2021, pentru consumul lunii noiembrie, ulterior primirii Cererii şi 

Declaraţiei pe proprie răspundere, respectiv emiterii de către autorităƫi a normelor 

de aplicare. Aceste elemente sunt necesare pentru a integra în mod corect 

mecanismul de aplicare a măsurilor prezentate în OUG 118/2021 și a identifica 

clienţii eligibili în sistemele noastre informatice. 

Nu pot beneficia de schema de compensare beneficiarii finali  care se află 

în procedura de dizolvare sau cei pentru care a fost deschisă procedura 

falimentului, conform prevederilor legislației aplicabile. 



 
 

Cererea, însoțită de declarația pe propria răspundere, se poate depune 

în perioada de aplicare a schemei, urmând ca facilitatea să se acorde de 

către furnizor începând cu luna depunerii cererii. În lipsa declarației, cererea 

nu poate fi luată în considerare. 

 

Așteptăm clarificări de la instituțiile responsabile cu privire la modalitatea de 

aplicare a legii 259/2021, iar în situația în care apar modificări față de cele anterior 

prezentate vom aplica reglementările legale aprobate. 

 

Pentru clarificări şi detalii suplimentare nu ezitați să ne contactați. 

 

Ionuț Miron - Energy Specialist,  

tel: 0758.115.459,  

email - ionut.miron@afi.global 
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