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lnformare privind plafonarea prețurilor și compensarea facturilor de energie energie electrică și
gaze naturale pentru clienții casnici
Stimate Client,
Parlamentul României a adoptat Legea 259/2021 pentru aprobarea OUG nr. 118/2021 privind
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru
sezonul rece 2021-2022. Aceste măsuri au ca scop diminuarea efectelor măririi preturilor de vânzare
a energiei electrice și gazelor naturale către clienții finali ca urmare a creșterii fără precedent a
costurilor de achiziție, atât pe piata locală cât și pe cea europeană.
Schema de sprijin este valabilă în perioada 01.11.2021 - 31.03.2022, fiind aplicabilă automat pentru
clienții casnici și distinctă de ajutorul pentru încălzire, acordat conform Legii nr. 226/2021.
Schema de sprijin conform normelor legislative enumerate anterior cuprinde următoarele măsuri:
În cazul energiei electrice:
•
pretul final facturat se plafonează la 1 leu/kWh (incluzând 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) din care
componenta de preţ al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh;
•

acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 0,291 lei/kWh.

Compensația se va acorda doar dacă sunt întrunite cumulativ următoarele două condiții:
a)
pretul prevăzut în contractul de furnizare este mai mare de 0,680 Iei/kWh (include tarifele
reglementate pentru servicii de retea, contributia pentru cogenerare de înaltă eficiență,
contravaloarea certificatelor);
b)
consumul în perioada 01.11.2021— 31.03.2022, se încadrează în 1.500 kWh, alocat în tranșe
lunare, cu o abatere de max.10%. Limita minimă a consumului este de 1 kWh/zi.
În cazul gazelor naturale:
•
prețul final facturat se plafonează la 0,370 lei/kWh (incluzând componenta de preț a gazelor
naturale, precum și celelalte tarife și taxe, inclusiv TVA);
•
acordarea unei compensaţii unitare în valoare de cel mult 33% din valoarea componentei
preţului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar.
Compensația se va acorda doar dacă sunt întrunite cumulativ următoarele două condiții:
a)
pretul stipulat în contractul de furnizare este mai mare de 0,125 lei/kWh (fără TVA, taxe si
tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum si acciza, aplicabile la data de 30.10.2021)

b)
consumul în perioada 01.11.2021— 31.03.2022, se încadrează în 10,6 MWh, alocat în tranșe
lunare, cu o abatere de max.10%. Limita minimă a consumului este de 7 kWh/zi.

Pentru a beneficia de compensare, reprezentantul administraţiei condominiului sau proprietarii din
condominiu va depune lunar la furnizor modalitatea de repartizare a consumului total şi consumul
corespunzător fiecărui client casnic din cadrul condominiului.

Toate aceste măsuri vor fi reflectate în facturile emise începând cu luna decembrie, pentru consumul
lunii noiembrie, ulterior emiterii de către autorități a normelor de aplicare (facturile emise în luna
noiembrie reprezintă în special consumul aferent lunii octombrie sau anterior).
După încheierea perioadei de aplicare a OUG nr. 118/2021, va fi emisă o factură de regularizare (în
baza indexului citit, primit de la operatorul sistemului de distribuție) care va conține, după caz, și o
recuperare a sumelor acordate dacă se constată că limita de consum a fost depășită, nefiind astfel
respectate conditiile legale de acordare a compensației.
Pentru a putea implementa în sistemul informatic modificările necesare aplicării compensațiilor și
plafonării prețurilor la prețul energiei electrice și gazelor naturale este posibil ca facturile conținând
consumul lunii noiembrie, să fie emise cu întârziere. Facturile emise vor pune la dispoziția clientului
același număr de zile de la data emiterii pentru achitare ca și până acum.
De la 01.04.2022 încetează durata de aplicabilitate a acestor măsuri, si se vor aplica condițiile și
termenii contractului de furnizare energie încheiat anterior cu Societatea Energia Gas & Power SRL.
Documentul legislativ poate fi consultat pe site-ul Energia Gas & Power (www.e-nergiagp.com) la
secțiunea Legislație. Puteți obține informații și detalii suplimentare la numărul 021.9334, luni-vineri,
în intervalul 09:00- 20:00 sau la adresa de e-mail: office.ro@e-nergiagp.com.
Sperăm într-o colaborare contractuală cât mai bună, bazată pe încredere și transparență!

Vă mulțumim,
ECHIPA ENERGIA GAS & POWER SRL

