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RAPORT COMUN
asupra Proiectului de lege 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"

(L423/2021)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi 
resurse minerale şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, prin adresa nr. 
L423/2021, au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi 
elaborării raportului comun asupra Proiectului de lege 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" (L423/2021) iniţiator: Guvernul României.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unei scheme de acordare a 
unei compensări lunare consumatorului casnic pentru plata facturilor aferente consumului de 
energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, suportată de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
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Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege şi a avizat favorabil cu 
observaţii şi propuneri.

Consiliul Economic şi Social a transmis un aviz favorabil cu,observaţii_ş.i
propuneri.

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, reprezentanţi din partea 
Guvernului.

Dezbaterea proiectului de lege a avut loc în şedinţa din 18 octombrie 2021, care 
s-a desfăşurat on-line şi la sediul Senatului. Membrii Comisiei pentru energie, 
infrastructură energetică şi resurse minerale şi ai Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie 
socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte raport comun de admitere cu 
amendamente admise.

Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale şi Comisia 
pentru muncă, familie şi protecţie socială supun spre dezbatere şi adoptare Plenului Senatului 
raportul comun de admitere cu amendamente admise şi proiectul de lege.

în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin. (2] din 
Constituţie.

Potrivit art.75 alin.[l) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(7) 
pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările ulterioare. Senatul este 
primă Cameră sesizată.

Preşedinte,
Senator ANTAL Istvân-Lorânt

Preşedinte,
Senator Ştefan PĂLĂRIE

Secretar,
Senator Cornel-Cristian RESMERIŢĂ

Secretar,
Senator Sorin VLASIN
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Anexă la raportul nn XXI / 220 / 2021Comisia pentru energie^ infrastructură energetică şi resurse minerale

Anexă la raportul nr. XXVII / 219 / 2021Comisia pentru munca, familie şi protecţie socială

Amendamente admise

La proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l 18/2021 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"

L423/2021
Amendamentele sunt de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor

ObservaţiiAmendamente admiseText Lege / OUGNr.
crt.

1. Titlul Legii:

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţa a Guvernului nr.l 18/2021 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"
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2. Articol Unic - Se aprobă 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 unor facilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele localităţi 
din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 
Biosferei "Delta Dunării”.

Amendamentul a fost propus de 
membrii celor două comisii reunite, 
de Energie, infrastructură energetică 
şi resurse minerale şi Muncă, familie 
şi protecţie socială şi a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.

Articolul unic se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

Articolul I — Se aprobă 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 unor facilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele localităţi 
din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia 
Biosferei ”Delta Dunării” cu următoarele
modificări şi completări:

Se modifică titlul Ordonanţei de urgenţă 
pentru a exprima în mod clar scopul în 
care a fost emisă şi modalitatea de 
atingere a acelui scop.

Titlul Ordonanţei de urgenţă: 1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică 
şi va avea următorul cuprins:

3.

Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2021 pentru 
limitarea efectelor creşterii preţuriţor 
energiei asupra clienţilor casnici şi 
pentru întreprinderile mici şi mijlocii 
prin plafonarea preţului la energia 
electrică şi gazele naturale facturate 
clienţilor casnici precum şi 
reglementarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi 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

Ordonanţa de urgenţă 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"

Amendamentul a fost propus de 
membrii celor două comisii reunite, 
de Energie, infrastructură energetică 
şi resurse minerale şi Muncă, familie 
şi protecţie socială şi a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.
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Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

Forma adoptată iniţial ca urmare a 
amendamentului Comisiilor reunite, 
privind includerea profesioniştilor şi a 
profesiilor liberale presupune 
includerea, alături de IMM-uri, a 
categoriei profesioniştilor.

2. Articolul 1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
Art. 1 -
(1) Pentru perioada 1 noiembrie 2021- 31 
martie 2022 se stabileşte o schemă de 
sprijin a clienţilor 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 şi a 
întreprinderilor mici şi mijlocii, aşa cum 
sunt definite în Legea nr. 346/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
denumiţi în continuare IMM-uri precum şi 
a profesioniştilor, aşa cum sunt 
reglementaţi de art. 3, alin. (2) din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
denumiţi în continuare profesionişti 
pentru plata facturilor aferente consumului 
de energie electrică şi gaze naturale.

4.

Art. 1 -

(1) Pentru sprijinirea clienţilor definiţi la 
art. 3 pct. 15 si art. 100 oct. 23 din Legea 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 
123/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare, denumiţi în continuare clienţi 
casnici, în sezonul rece 2021-2022 se 
stabileşte o schemă de acordare a unei 
compensări lunare pentru plata facturilor 
aferente consumului de energie electrică şi 
gaze naturale pentru lunile noiembrie 
2021-martie 2022, diferenţa de preţ final 
acordată drept compensare urmând a fi 
suportată de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, 
de la o poziţie distinctă de cheltuieli 
bugetare, prin decontarea sumelor aferente 
schemei de compensare furnizorilor de 
energie electrică şi de gaze naturale.

Articolul continuă cu alineatul (2), unde 
litera b) prevedea în această formă: 
b) pentru IMM-uri şi profesionişti:

i. exceptarea, în cazul energiei
electrice, de la plata
contravalorii certificatelor 
verzi, contribuţiei pentru 
cogenerare de înaltă eficienta, 
accizei;

ii. exceptarea, in cazul gazelor
naturale, de \ la plata
contravalorii accizei.

iii. aplicarea unei cote reduse a 
taxei pe valoarea adăugată de 
5% asupra bazei de impozitare 
pentru furnizarea energiei 
electrice/gazelor naturale la 
clienţii finali, prin derogare de 
la prevederile art. 291 alin. (1) 
si (3) din Legea nr 227/2015 
privind Codul, fiscal, cu 
modificările si completările

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

a) pentru clienţii casnici - acordarea unei 
compensaţii unitare in valoare de cel mult 
0,291 lei/kWh, in cazul energiei electrice 
şi in valoare de cel mult 33% din

(2) Schema de compensare este prevăzută 
în anexa care face parte integrantă din 
prezenta ordonanţă de urgenţă.
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ulterioare.valoarea componentei preţului gazului 
natural din contractul de furnizare al 
clientului beneficiar, in cazul gazelor 
naturale, in condiţiile prevăzute in 
prezenta ordonanţă;

(3) Valorile lunare ale compensărilor 
prevăzute la alin. (1> se acordă conform 
anexei şi pot fi actualizate prin hotărâre a 
Guvernului la propunerea Ministerului 
Energiei şi Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale, cu minimum 5 zile 
lucrătoare înainte de perioada de aplicare.

Ca urmare a amendamentului 
grupului parlamentar USR, adoptat 
cu majoritate de voturi, forma finală 
supusă aprobării Comisiilor reunite este 
cea de la alin. (2) litera b) din forma 
redactată a amendamentelor.

b) pentru toţi operatorii economici 
consumatori finali:

i. exceptarea, în cazul energiei
electrice, de la plata
contravalorii certificatelor verzi, 
contribuţiei pentru cogenerare 
de înaltă eficienta, accizei pentru 
primii 200 MWh consumaţi 
lunar.

ii. exceptarea, in cazul gazelor
naturale, de la plata
contravalorii accizei pentru 
primii 500 MWh consumaţi 
lunar.

iii. aplicarea unei cote reduse a taxei 
pe valoarea adăugată de 5% 
asupra bazei de impozitare 
pentru furnizarea energiei 
electrice/gazelor naturale la 
clienţii finali, prin derogare de la 
prevederile art. 291 alin. (1) si (3) 
din Legea nr 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare in cazul 
unui consum cuprins intre 0,1 • 
500 MWh lunar.

(4) Valoarea compensării se scade din 
totalul de plată al facturii emise de 
furnizor. Amendamentul, cu excepţia literei b) 

a fost propus de Membrii celor două 
comisii reunite, de Energie, 
infrastructură energetică şi resurse 
minerale şi Muncă, familie şi 
protecţie socială şi adoptat cu 
unanimitate de voturi.

(5) Compensarea se aplică facturilor de 
energie electrică emise pentru consumul 
aferent perioadei 1 noiembrie 2021-31 
martie 2022, indiferent de tipul de factură - 
estimat sau regularizare, corespunzător 
limitelor maxime de consum prevăzute la 
art. 3 alin. (21. cu luarea în considerare a 
unui preţ de referinţă de 0,68 lei/kwh 
determinat potrivit anexei.

Amendamentul de la litera b), pct. i), 
ii) şi iii) a fost propus de grupul 
parlamentar USR şi a fost adoptat cu 
majoritate de voturi.

Se clarifică utilizarea expresiilor ”în 
prezenta ordonanţă de urgenţă” 
respectiv cele referitoare la ”prezenta 
lege”, indicând legea de aprobare şi 
termenele ce decurg din aceasta.

(6) Compensarea se aplică facturilor de 
gaze naturale emise pentru consumul 
aferent perioadei 1 noiembrie 2021-31 
martie 2022, indiferent de tipul de factură - 
estimat sau regularizare, corespunzător 
limitelor maxime de consum prevăzute la 
art. 3 alin. (51. cu luarea în considerare a 
unui preţ de referinţă de 125 lei/Mwh,

\

(3) Valoarea compensaţiei prevăzută la
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alin. (2) lit. a) poate fi actualizata prin 
hotărâre a Guvernului la propunerea 
Ministerului Energiei şi Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale, cu minimum 5 
zile lucrătoare înainte de perioada de 
aplicare.

determinat potrivit anexei.

(7) Clienţii casnici de energie electrică şi 
de gaze naturale beneficiază de această 
compensare în situaţia în care se 
încadrează în limitele de consum prevăzute 
la art. 3 si nu beneficiază de ajutorul 
financiar pentru consumatorul vulnerabil 
potrivit
stabilirea măsurilor de protecţie socială 
pentru consumatorul vulnerabil de 
energie.05/10/2021 
Ordonanţă de urgenţă 118/2021.

(4) Valoarea in lei a compensaţiei pentru 
un loc de consum se determina ca produs 
intre valoarea unitara a compensaţiei 
prevăzută la alin. (2) lit. a) si consumul 
facturat aferent perioadei de acordare a 
compensaţiei, daca acesta este mai mic sau 
egal cu consumul de referinţă, si se aplica 
in fiecare factura emisa clienţilor casnici de 
către fiimizorii de energie electrica şi gaze 
naturale pentru consumul din perioada 1 
noiembrie 2021 - 31 martie 2022.

Legii nr. 226/2021 privind

Derogare prin

(8) Compensarea acordată clienţilor casnici 
va fi consemnată distinct în 
facturile/anexele la facturile emise de 
furnizorul de energie electrică/gaze 
naturale.

(5) Consumul de referinţă pentru un loc de 
consum se determină ca produs între 
consumul zilnic de referinţă şi numărul de 
zile din perioada de facturare. Consumul 
zilnic de referinţă pentru fiecare lună din 
perioada noiembrie 2021 - martie 2022 
este prevăzut în anexă.

(9) Pentru facturile aferente consumului de 
energie electrică/gaze naturale, clienţii 
casnici beneficiază de compensare pentru 
acoperirea consumului până la concurenţa 
sumei reprezentând contravaloarea preţului 
de referinţă.

(6) Clienţii casnici de energie electrică şi 
gaze naturale beneficiari ai ajutoarelor 
financiare
vulnerabil de energie, acordate în baza 
Legii nr. 226/2021 privind stabilirea 
măsurilor de protecţie socială pentru 
consumatorul vulnerabil de energie, în

consumatorulpentru
(10) Dacă periodicitatea de emitere a 
facturii aferente consumului de gaze 
naturale/energie electrică este mai mare de
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situaţia în care compensarea prevăzută de 
prezenta ordonanţă este mai mare decât 
valoarea ajutorului acordat consumatorilor 
vulnerabili în baza prevederilor art. 
7 şi 25 din Legea nr. 226/2021, clienţii 
casnici beneficiază de compensarea 
prevăzută la alin.tlL lit a) calculată ca 
diferenţa dintre compensarea prevăzută în 
anexă 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 şi în anexă.

o lună calendaristică, clienţii casnici vor 
beneficia lunar de compensare astfel încât 
să se asigure aplicarea schemei de 
compensare pentru toată perioada l 
noiembrie 2021-31 martie 2022.

(11) Schema de compensare prevăzută 
la alin, (11 se aplică şi în cazul 
condominiilor cu încălzire centralizată 
având drept combustibil gazele naturale 
care au un singur punct de consum care 
deserveşte spatiile locative din 
condominiu.

(7) Compensaţia acordată clienţilor casnici 
prevăzuta la alin. (2) lit. a) precum si 
elementele exceptate de la plata 
prevăzute la alin, (2) lit. b) pct, i) si ii) 
vor fi evidenţiate distinct cu semnul 
„minus” în facturile/anexele la facturile 
emise de furnizorul de energie 
electrică/gaze naturale.

(12) Pentru punctul de consum aferent 
încălzirii centralizate având drept 
combustibil gazele naturale dintr-un 
condominiu, încadrarea în tranşele de 
consum pentru fiecare dintre spaţiile 
locative se realizează în baza consumului 
înregistrat la punctul de consum prin 
raportare la numărul de spaţii locative. (8) Schema de sprijin prevăzută la alin, (l) 

se aplică şi în cazul condominiilor cu 
încălzire centralizată având drept 
combustibil gazele naturale care au un 
singur punct de consum care deserveşte 
spatiile locative din condominiu.

(9) în cazul prevăzut la alin. (8) schema de 
sprijin se aplica in facturile emise 
asociaţiei de proprietari/locatari pentru

(13) Responsabilitatea cu privire la 
declararea tranşelor de consum de gaze 
naturale aferente fiecărui proprietar din 
condominiu revine asociaţiei de proprietari 
constituite la nivelul condominiului potrivit 
legii sau proprietarilor, în situaţia în care 
pentru condominiul respectiv nu există

6



/

consumul de gaze naturale al 
condominiului.

obligaţia constituirii asociaţiei.

(14) Pentru a beneficia , de compensare, 
reprezentantul 
condominiului 
condominiu va/vor depune lunar la 
furnizorul de gaze naturale modalitatea de 
repartizare a consumului total şi ^îonsumul 
corespunzător fiecărui client casnic din 
cadrul condominiului, însoţite de o 
declaraţie pe propria răspundere privind 
realitatea datelor furnizate.

(10) Pentru calculul compensaţiei 
prevăzute la alin. (2) lit. a) în cazul 
condominiilor consumul zilnic de referinţă 
se determina ca produs intre consumul 
zilnic de referinţă prevăzut in anexa nr. 1 si 
numărul de spatii locative*^re fac parte 
din condominiu.

administraţiei 
proprietarii dinsau

(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 contravaloareaeficienţă,
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.

(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).

5. La art. 2, alin. (5) s~a completat 
sintagma „IMM-uri” cu termenul de 
„profesionişti” 
amendamentului iniţial aprobat de 
comisii. Această redactare nu mai este

3. Articolul 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
Art. 2. - în temeiulArt. 2. -

(1) Sumele rezultate din aplicarea schemei(1) în scopul decontării sumelor aferente
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în concordanţă cu forma adoptată 
pentru litera b) a alineatului (2) a 
articolului 1.

de sprijin si documentele justificative se 
comunica de către furnizori Agenţiei 
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
in termen de 15 zile de la încheierea lunii 
calendaristice, in vederea decontării lunare 
a acestora.

compensărilor, pe baza facturilor emise 
lunar în condiţiile art. 1. fiimizorii de 
energie electrică şi gaze naturale solicită 
lunar decontarea sumelor la Agenţia 
Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

(2) Procedura şi termenele de decontare a 
sumelor aferente schemei de compensare, 
documentele 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 protecţiei sociale şi al 
ministrului energiei în termen de 15 zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă şi se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Amendamentul privind articolul 2 în 
ansamblul său a fost propus de 
membrii celor două comisii reunite, 
de Energie, infrastructură energetică 
şi resurse minerale şi Muncă, familie 
şi protecţie socială şi a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.

(2) Decontarea către furnizori precum şi 
către operatorii de distribuţie care vând 
energie electrică clienţilor finali se 
realizează in termen de maximum 30 de 
zile de la data comunicării de către 
furnizori precum şi de către operatorii 
de distribuţie care vând energie electrică 
clienţilor finali a informaţiilor prevăzute 
la alin. (1) prin plăţi directe către furnizori 
sau prin compensare cu obligaţiile 
fiscale/bugetare ale acestora.

(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 
se stabilesc prin ordin comun al ministrului 
muncii şi protecţiei sociale, ministrului 
energiei si ministrului finanţelor, în termen 
de 15 zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe şi se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Până la data de 30 septembrie 2022, 
Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei verifică corectitudinea 
întocmirii situaţiilor de plată de către 
furnizori 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.

(4) Agenţia Naţionala pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială verifică corectitudinea 
întocmirii situaţiilor de plată de către

(4) Procedura de recuperare a sumelor 
decontate necuvenit sau ca urmare a unor
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furnizori şi după caz ia masuri în vederea 
recuperării de la furnizor a sumelor primite 
necuvenit.

erori materiale şi termenele aferente, 
precum şi alte măsuri necesare acestei 
recuperări se stabilesc prin ordin comun al 
ministrului muncii şi protecţiei sociale, al 
ministrului energiei şi al preşedintelui 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei în termen de 45 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă.

(5) Sumele necesare asigurării schemei de 
sprijin pentru clienţii casnici se suportă de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale, iar cele 
necesare asigurării schemei de sprijin 
pentru IMM-uri şi profesionişti se suportă 
de la bugetul de stat, prin bugetul 
Misterului Finanţelor, de la o poziţie 
distinctă de cheltuieli bugetare.

Amendamentul privind articolul 3 în 
ansamblul său a fost propus de 
membrii celor două comisii reunite, 
de Energie, infrastructură energetică 
şi resurse minerale şi Muncă, familie 
şi protecţie socială şi a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.

4. Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
Art. 3. -

6.

Art 3. -

(1) Limita maximă a consumului pentru 
perioada de aplicare a prezentei 
ordonanţe este:
a) 1500 kWh energie electrică.
b) echivalentul în kWh a 1000 m^ de 
gaze naturale la un factor de conversie 
de 10.6 kWh per m^.

(1) Clienţii casnici beneficiari ai schemei 
de compensare aferente consumului de 
energie electrică sunt persoanele fizice al 
căror consum total de energie electrică în 
perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 
se situează între 150 kwh-1.000 kwh 
inclusiv.

(2) La limitele prevăzute la alin. (1) se 
acceptă o abatere în favoarea 
beneficiarului compensaţiei de la art. 1, 
alin. (2), lit. a) de maximum 10%.

(2) Compensarea acordată este de 
0,21 lei/kwh aferentă 

consumului de energie electrică facturat în 
perioada prevăzută la alin. (11. care nu 
poate depăşi limita maximă de 1.000 kwh.

maximum

(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(3) Pentru a beneficia de compensarea
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aferentă consumului de energie electrică 
facturat, nivelul de consum lunar al 
clienţilor casnici, în perioada de 
compensare, nu va depăşi limitele stabilite 
în anexă, cu marjele de diferenţă 
acceptabile prevăzute.

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

(4) Clienţii casnici beneficiari ai schemei 
de compensare aferente consumului de 
gaze naturale sunt persoanele fizice al 
căror consum total de gaze naturale în 
perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 
se situează între 80 m^ -1.000 m^ inclusiv.

(5) Compensarea acordată este de 
maximum 25% din consumul de gaze 
naturale facturat în perioada prevăzută 
la alin, tlk care nu poate depăşi limita 
maximă de 1.000 m^.

(6) Pentru a beneficia de compensarea 
aferentă consumului de gaze naturale 
facturat, nivelul de consum lunar al 
clienţilor casnici, în perioada de 
compensare, nu va depăşi limitele stabilite 
în anexă, cu maijele de diferenţă 
acceptabile prevăzute.

(7) Este acceptabilă şi se decontează o 
marjă favorabilă de consum de energie
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electrică şi gaze naturale corespunzătoare 
unei depăşiri a limitei maxime de consum 
aferentă perioadei de maximum 10%. 
Marja de 10% se aplică la consumul 
maxim de energie electrică decontat în 
perioada de compensare de 1.000 kwh, 
respectiv la consumul maxim de gaze 
naturale decontat în perioada de 
compensare de 1.000 m^.

Amendamentul privind articolul 4 în 
ansamblul său a fost propus de 
membrii celor două comisii reunite, 
de Energie, infrastructură energetică 
şi resurse minerale şi Muncă, familie 
şi protecţie socială şi a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.

5. Articolul 4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

7.

Art. 4. -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 reglementarilor în 
vigoare, să efectueze citirea indexului 
contorului la clienţii finali care au 
beneficiat de schema de sprijin şi să 
comunice furnizorilor de energie 
electrică/gaze naturale datele de măsură ale 
acestora.

Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. 
(7). 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, clienţii casnici beneficiază de 
compensarea prevăzută la art. 1 calculată 
ca diferenţa dintre compensarea prevăzută 
în anexă 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 şi în anexă.

(2) Furnizorii de energie electrică/gaze 
naturale precum şi operatorii de 
distribuţie care revând energie electrică
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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 măsură 
comunicate de către operatorii de 
distribuţie de energie electrică/gaze 
naturale in conformitate cu prevederile 
alin. (1).

(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 energie 
electrica/gaze naturale, valoarea finala 
aferenta schemei de sprijin pentru 
perioada 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022 
şi să comunice aceasta valoare Agenţiei 
Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
(4) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială determina 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) In termen de 30 zile de la comunicarea 
sumelor menţionate la alin. (5), furnizorii
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de energie electrică/gaze naturale precum 
şi operatorii de distribuţie care revând 
energie electrică clienţilor finali vor
retuma/vor primi la/de la Agenţia 
Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
sumele decontate necuvenit/nedecontate.

Amendamentul privind articolul 5 în 
ansamblul său a fost propus de 
membrii celor două comisii reunite, 
de Energie, infrastructură energetică 
şi resurse minerale şi Muncă, familie 
şi protecţie socială şi a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.

8. 6. Articolul 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
Art. 5. -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, dună alineatul (31 se introduc 
două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu 
următorul cuprins:

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, cu modificările ulterioare, sau 
în unele localităţi din Munţii Apuseni

(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, cu modificările ulterioare, sau 
în unele localităţi din Munţii Apuseni
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beneficiază de o reducere cu 50% din 
tariful pentru energie electrică, gaze 
naturale şi energie termică.

beneficiază de o reducere cu 50% a
preţului final al energiei electrice/gazelor 
naturale/energiei 
contractului de furnizare încheiat 
(5) Valoarea rezultata prin aplicarea 
reducerii prevăzuta la alin. (4) se suportă 
de la bugetul de stat, prin Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale.

termice aferent

(5) Diferenţele de tarif pentru serviciile 
privind livrarea energiei electrice şi a 
gazelor naturale se suportă de la bugetul 
de stat, prin Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale."

Amendamentul privind articolele nou 
introduse, 6 şi 7, a fost propus de 
membrii celor două comisii reunite, 
de Energie, infrastructură energetică 
şi resurse minerale şi Muncă, familie 
şi protecţie socială şi a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.

9. 7. După articolul 5 se introduc două 
articole noi, articolele 6 şi 7, cu 
următorul cuprins:

Art. 6 —
(1) în perioada aplicării prezentei 
ordonanţe, preţurile la energie electrică 
şi gaze naturale se plafonează, pentru 
clienţii casnici, după cum urmează:

a) Preţul final facturat al energiei 
electrice se plafonează la cel mult 
1 leu/kWh, din care componenta 
de preţ a energiei electrice va fî în 
valoare de maxim 0,525 lei/kWh;

b) Preţul final facturat al gazelor 
naturale se plafonează la cel mult 
0,37 lei/kWh, din care componenta 
de preţ al gazelor naturale va fi în 
valoare de maxim 0,250 lei/kWh.

(2) Plafoanele prevăzute la alin. (1)
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reprezintă preţul fînal facturat pentru 
clientul casnic, având incluse:

a) Pentru energie electrică -
componenta de preţ a energiei 
electrice, 
reglementate de transport şi
distribuţie, servicii de sistem, 
certificatele verzi, contribuţia de 
cogenerare de înaltă eficienţă 
energetică, abonamentul, TVA.

b) Pentru gaze naturale - preţul de
vânzare al gazelor naturale, costul 
de transport, acciza tariful de
distribuţie, abonamentul, TVA

tarifeleacciza,

10 Art.7-
(1) Diferenţa între preţul mediu din 
perioada 1 aprilie 2021 - 31 martie 2022 
şi plafonul maxim de 250 lei/ MWh, 
reprezentând preţul gazelor naturale, va 
fi compensată de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Energiei, de la o 
poziţie distinctă de cheltuieli bugetare.

Amendamentul privind articolele nou 
introduse, 6 şi 7, a fost propus de 
membrii celor două comisii reunite, 
de Energie, infrastructură energetică 
şi resurse minerale şi Muncă, familie 
şi protecţie socială şi a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.

(2) Diferenţa între preţul mediu din 
perioada 1 aprilie 2021 - 31 martie 2022 
şi plafonul maxim 525 lei /MWh, 
reprezentând preţul energiei electrice 
active va fl compensată de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Energiei, 
de la o poziţie distinctă de cheltuieli 
bugetare.

Conform art. 143 din Legea 123/2012
Obligaţiile şi drepturile furnizorului de 

gaze naturale
(1) Furnizorul de gaze.naturale are, în(3) Documentele justificative ce trebuie
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principal, următoarele obligaţii:
a) să încheie contracte de achiziţie a 

gazelor naturale în condiţii concurenţiale, 
transparente şi nediscriminaîorii, astfel încât 
să asigure acoperirea consumului pentru 
clienţii săi;”
Precum şi
(6) Furnizorul are obligaţia să achiziţioneze 
energie electrică astfel încât să asigure 
acoperirea consumului clienţilor săi, cu 
prioritate pentru clienţii beneficiari ai 
serviciului universal din portofoliul propriu, 
în acest sens, energia electrică obţinută în 
baza contractelor de rezervare de capacitate 
de producere a energiei electrice se 
consideră energie achiziţionată de către 
furnizor.
(la 19-12-2020 Alineatul (6) din Articolul 
57 , Capitolul rv , Titlul I a fost modificat 
de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr.
290 din 15 decembrie 2020, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 1239 din 16 
decembrie 2020)

(7) Furnizorul este obligat ca în relaţia 
cu clientul final să nu utilizeze practici 
comerciale incorecte sau înşelătoare.
(la 30-07-2020 Articolul 57 din Capitolul 
IV , Titlul I a fost completat de Punctul 39, 
Articolul 1 din LEGEA nr. 155 din 24 iulie 
2020, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 665 din 27 iulie 2020)
Având în vedere articolele de lege mai sus 
menţionate, furnizorii de energie electrică şi 
gaze naturale aveau obligaţia de a asigura 
cantităţile necesare în vederea asigurării 
consumului clienţilor casnici din portofoliu

prezentate de către furnizorii de energie 
electrică şi gaze naturale în vederea 
acoperirii diferenţei de preţ compensate:

a) Documente justificative privind 
cantitatea de energie electrică/gaze 
naturale achiziţionată în vederea 
acoperirii consumului clienţilor 
casnici aflaţi în portofoliu pentru 
perioada de aplicare a prevederilor 
prezentei legi, precum si preţul 
acesteia;

b) Documente justificative privind 
procentul cantităţii achiziţionate pe 
întreaga perioadă a aplicării 
prezentei legi din total consum 
client aflaţi în portofoliu în 
perioada 1 aprilie 2021 - 31 martie 
2022.

(4) Calculul privind diferenţele de preţ 
de la alin. (1) şi (2) va fi realizat de către 
ANRE în termen de 30 de zile de Ia 
depunerea de către furnizori a 
documentelor justificative.

(5) ANRE va transmite calculele de la 
alin. (4) şi verificările aferente 
Ministerului Energiei iar acesta va 
efectua plata către furnizori în termen 
de 5 zile de la primirea documentelor.
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11 După articolul I se introduce un articol 
nou, Articolul II, cu următorul cuprins:

Amendamentul privind articolul nou 
introdus, 8, a fost propus de membrii 
celor două comisii reunite, de 
Energie, infrastructură energetică şi 
resurse minerale şi Muncă, familie şi 
protecţie socială şi a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.

Art.II-
(1) în perioada de aplicare a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, 
venitul suplimentar realizat de 
producătorii de energie electrică rezultat 
din diferenţa dintre preţul de vânzare al 
energiei electrice şi preţul de 450 Iei / 
MWh se impozitează cu 80%.
(2) 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.

12 Amendament propus de Sen. Daniel 
Zamfir şi grupul parlamentar PSD, 
adoptat cu majoritate de voturi.

După articolul II se introduce un articol 
nou, Articolul UI, cu următorul cuprins:

^t. III.-
în perioada de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, 
pentru activitatea de vânzare, 
comercianţii de energie electrică şi gaze 
naturale nu pot înregistra o rată a 
profitului mai mare de 5%, aplicată la 
costurile de furnizare, fără a fi inclusă 
achiziţia de energie electrică şi gaze 
naturale.
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13 Amendament propus de Sen. Daniel 
Zamfir şi grupul parlamentar PSD, 
adoptat cu majoritate de voturi.

După articolul III se introduce un articol 
nou, Art. IV, cu următorul cuprins:

Art.IV.-
Pe perioada de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, ia 
cererea debitorului, client final din 
categoria consumatorilor vulnerabili, 
aşa cum este aceasta definită prin Legea 
226/2021, se suspendă, pentru o 
perioadă cuprinsă între minimum o lună 
şi maximum şase luni, obligaţia de plată 
a facturilor la energie electrică şi gaze 
naturale, fără costuri suplimentare 
pentru acesta.

ANEXĂ14 ANEXA la Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 118/2021 ^se înlocuieşte 
cu anexa la prezenta lege.

Amendamentul a fost propus de 
membrii celor două comisii reunite, 
de Energie, infrastructură energetică 
şi resurse minerale şi Muncă, familie 
şi protecţie socială şi a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.

1
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Anexa

Consumul zilnic de referinţă

Tabel 1. Energie electrica

Martie 2022Februarie 2022Ianuarie 2022Decembrie 2021Noiembrie 2021

(31 zile)(28 zile)(31 zile)(31 zile)(30 zile)
9.93 kWh9.93 kWh9.93 kWhConsum zilnic de referinţă (kWh) 9.93 kWh 9.93 kWh
10.92 kWh10.92 kWh10.92 kWh 10.92 kWhConsum zilnic de referinţă cu 

abatere maximă de 10% (kWh)
10.92 kWh

307.83 kWh 
(338.61 kWh)

278.04 kWh 
(305.84 kWh)

307.83 kWh 
(338.61 kWh)

Consum lunar maxim (kWh) (+ 
maxim 10%)

297.9 kWh (327.69 
kWh)

307.83 kWh 
(338.61 kWh)

Valoarea consumului zilnic de referinţă s-a determinat ca raport intre consumul maxim acceptat pentru schema de sprijin 
pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 (1500 kWh + o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea 
beneficiarului schemei de compens^e) si numărul de zile din perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 (151 de zile)

Tabel 2. Gaze naturale

Martie 2022Februarie 2022Decembrie 2021 Ianuarie 2022Noiembrie 2021
75,17Consum zilnic de referinţă (kWh) 89,11 89,7354,97 77,6

Valoarea consumului zilnic de referinţă s-a determinat ca raport între consumul mediu lunar ( calculat din consumul maxim 
de referinţă al perioadei de 1000 transformaţi în MWh, adică 10.6 M Wh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea 
beneficiarului pentru un total de 1100 m^ transformaţi în MWh, adică 11.66 MWh) si numărul de zile aferent fiecărei luni din 
perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, astfel:
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Din datele statistice ponderea consumului mediu lunar în totalul celor 5 luni din perioada noiembrie 2021- martie 2022, este 
următoarea:

TotalDec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22Nov-21
20% 100%Pondere consum mediu lunar 14% 21% 24% 22%

Echivalentul în MWh al consumului maxim de gaze naturale decontat de 1100 mc este 11660 kWh.
Prin urmare, având în vedere ponderea lunară a consumului mediu, cotele de referinţă ale consumului mediu lunar sunt următoarele:

TotalJan-22 Feb-22 Mar-22Nov-21 Dec-21
2405,61 2762,51 | 2512,56 | 2330,27 11660Consum mediu lunar (kWh) 1649,05

Exemplu de calcul a compensaţiei acordate

A, Energie electrica
Exemplul 1.
Emitere factura in data de 25.11.2021 
Perioada de facturare 25.10-24.11.2021 
Valoare unitara a compensaţiei 0.291 lei/kWh

Caz 1.
Consumul aferent perioadei de facturare 190 kwh
Perioada de aplicare a compensaţiei este 01- 24.11.2021 (24 de zile)
Consum de referinţă: 10.92 kWh/zi * 24 zile = 262.08 k\Wperioada de facturare
Consum minim: 1 kWh /zi
Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh * 24 zile = 24 kWh.
Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 6.12 kWh/zi*24 de zile = 146.88 kWh

unde 6.12 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare =190 kWh/31 de zile

I

Se verifica condiţia: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei <= Consumul de referinţă
24 kWh < 146.88 kWh < 262.08 kWh - Condiţia este îndepUnită
Valoare maximă a compensaţiei acordate 146.88 kwh * 0.291 lei/kwh 42.74 lei
Valoarea finală a compensaţiei nu poate reduce preţul final al clientuiui sub 0.68 lei / kWh cu toate taxele incluse.
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Caz 2.
Consumul aferent perioadei de facturare = 350 kwh
Perioada de aplicare a compensaţiei este 01- 24.11.2021 (24 de zile)
Consum de referinţă: 10.92 kWh/zi * 24 zile = 262.08 kWh/perioada de facturare
Consum minim: 1 kWh /zi
Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh * 24 zile = 24 kWh,
Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 11.29 kWh/zi*24 de zile = 270.96 kWh

unde 11.29 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 350 kWh/31 de zile

Se verifica condiţia: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei <= Consumul de referinţa 
24 kWh < 270.96 kWh > 262.08 kWh - Condiţia nu este îndeplinită 
Valoare compensaţie acordata = 0 lei

Exemplul 2»
Emitere factura in data de 20.02.2022 
Perioada de facturare 10.01 - 19.02.2022 
Valoare unitara a compensaţiei 0.291 lei/kWh

Caz 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 * 41 zile — 447.72 kWh/perioada de facturare
Consum minim: 1 kWh /zi
Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh * 41 zile = 41 kWh
Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 5.37 kWh/zi*41 de zile = 220 kWh

unde 5.37 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 220 kWh/41 de zile

Se verifica condiţia: Consumul minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei <= Consumul de referinţă
41 kWh < 220 kWh < 447.72 kWh - Condiţia este îndeplinită
Valoare maximă a compensaţiei acordate 220 kwh * 0.291 lei/kwh = 64.02 lei
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Valoarea finală a compensaţiei nu poate reduce preţul final ai clientului sub 0.68 lei / kWh cu toate taxele incluse.

Caz 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 * 41 zile = 447.72 kWh/perioada de facturare
Consum minim: 1 kWh /zi
Consum minim în perioada de facturare: 1 kWh * 41 zOe = 41 kWh
Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei 12.19 kWh/zi*41 de zile = 500 kWh

imde 12.19 kWh/zi este consumul zilnic aferent perioadei de facturare = 500 kWh/41 de zile

Se verifica condiţia: Consum minim < Consumul aferent perioadei de aplicare a compensaţiei <= Consumul de referinţă 
41 kWh < 500 kWh > 447.72 kWh - Condiţia nu este îndeplinită 
Valoare compensaţie acordata = 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 se determină prin raportare la limitele de consum lunare 
de gaze determinate în baza Anexei 1.

In 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:
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Exemplul 1. Preţul gazelor naturale din contract = 145 lei/MWh

Preţul de referinţă al gazelor naturale = 125 lei/MWh.

Valoarea compensaţiei determinată ca procent de 33% = 145 lei/MWh x 33yo= 47.85 lei/MWh

Valoarea luată în calcul pentru compensare prin raportare la procentul de 33®/o - 145 lei/MWh - 47.85 lei/MWh = 97.15 lei/MWh 

Valoarea compensaţiei acordate: Preţul gazelor naturale - Preţ de referinţă = 145 lei/MWh - 125 lei/MWh = 20 lei/MWh

Exemplul 2. Preţul gazelor naturale din contract = 225 lei/MWh

Preţul de referinţă a gazelor naturale = 125 lei/MWh

Valoarea compensaţiei acordate, determinată ca procent de 33®/© = 225 lei/MWh x 33®/© = 74.25 lei/MWh

Valoarea rezultată ca urmare a aplicării compensaţiei în procent de 33®/© = 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.
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