
 

 

 

 

 

 

 

 

Stimate client, 

 

Vă informăm că, până la 31 martie 2022, veți putea beneficia de schemele de compensare aprobate de către Guvernul 

și Parlamentul României (OUG 118/2021 aprobată și modificată prin Legea nr. 259/2021) care au ca scop limitarea 

efectelor creșterii prețurilor la energie electrică. 

Clientul Casnic, pentru a beneficia de compensare, trebuie să se încadreze într-un consum zilnic de minim 1 kWh/zi să 

nu depășească 10,92 kWh/zi pe loc de consum. 

Valoarea maximă a compensaţiei ce poate fi acordată este de 0,291 lei/kWh, iar valoarea finală a acesteia nu poate 

reduce preţul final al clientului sub 0,68 lei/kWh cu toate taxele incluse. 

Dacă clientul casnic se încadrează și în categoria consumatorului vulnerabil de energie (legea 226/2021), acesta va 

beneficia de o reducere rezultată din diferenţa dintre compensație  şi nivelul ajutorului acordat pentru acelaşi client 

casnic în calitate de consumator vulnerabil. 

Pentru mai multe detalii puteți consulta următoarele acte legislative: 

- 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" elaborată și aprobată de Guvernul României; 

- Legea nr. 259 din 29 octombrie 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" (publicată în Monitorul Oficial nr. 1036 din 29 octombrie 2021, promulgată de Președintele României prin 

Decretul nr. 1070/2021) elaborată și aprobată de Parlamentul României; 
- Procedura şi termenele de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se 

realizează decontarea, precum şi alte măsuri necesare aplicării prevederilor 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" elaborate și aprobate, de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Energiei și 

Ministerul Finanțelor prin Ordinul nr. 1.155/1.240/1.480/2021 (publicate în Monitorul Oficial nr. 1143 din 27 

noiembrie 2021). 

 


