NOTIFICARE
Stimate client,
În data de 01 noiembrie a intrat în vigoare ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 4 octombrie 2021

privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze
naturale pentru sezonul rece 2021-2022
Articolul 1
(1) Pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 se stabilește o schemă de sprijin pentru plata
facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru următoarele categorii de clienți
finali:
a) clienți, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 15 și art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare clienți casnici;
b) 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;
c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate
potrivit legii;
d) 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;
e) 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;
f) 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.
În consecință, vă informăm că:
Schema de sprijin prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele măsuri:
a) pentru clienții casnici - acordarea unei compensații unitare în valoare de cel mult 33% din valoarea
componentei prețului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar;
b) pentru toți operatorii economici, clienți finali, din categoriile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), pentru fiecare
loc de consum:
- exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție
și accizei.
(3) Valoarea compensației prevăzute la alin. (2) lit. a) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Energiei și Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu minimum 5 zile lucrătoare
înainte de perioada de aplicare.
(4) Valoarea în lei a compensației pentru un loc de consum se determină ca produs între valoarea unitară a
compensației prevăzute la alin. (2) lit. a) și consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensației,
dacă acesta este mai mic sau egal cu consumul de referință, și se aplică în fiecare factură emisă clienților
casnici de către furnizorii de energie electrică și gaze naturale pentru consumul din perioada 1 noiembrie
2021 - 31 martie 2022.

(5) Consumul de referință pentru un loc de consum se determină ca produs între consumul zilnic de
referință și numărul de zile din perioada de facturare. Consumul zilnic de referință pentru fiecare lună din
perioada noiembrie 2021 - martie 2022 este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
ordonanță de urgență.
(6) Clienții casnici, beneficiari ai ajutoarelor financiare pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordate
în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de
energie, în situația în care compensarea prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este mai mare decât
valoarea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili în baza prevederilor art. 7 și 25 din Legea nr.
226/2021, beneficiază de compensația prevăzută la alin. (2) lit. a) calculată ca diferență dintre compensarea
prevăzută în anexă și nivelul ajutorului acordat pentru același client casnic în calitate de consumator
vulnerabil. Compensarea consumatorului vulnerabil se realizează cu respectarea limitelor maxime de
consum prevăzute la art. 3 și în anexă.
(7) Compensația acordată clienților casnici, prevăzută la alin. (2) lit. a), precum și elementele exceptate de
la plată prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi evidențiate distinct cu semnul «minus» în facturile/anexele la
facturile emise de furnizorul de energie electrică/gaze naturale.
Articolul 6
(1) În perioada aplicării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, prețurile gaze naturale se plafonează,
pentru clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) și f), după cum urmează:
- prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de
preț al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.
(2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) reprezintă prețul final facturat pentru clientul final, având incluse pentru
gaze naturale - prețul de vânzare al gazelor naturale, costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza,
tariful de distribuție, costurile de furnizare și TVA.
ANEXĂ
Consumul zilnic de referință la gaze naturale
Tabel 2. Gaze naturale
Luna și anul
Consum zilnic de
referință (kWh)

Noiembrie
2021

Decembrie
2021

Ianuarie
2022

Februarie
2022

54,97 kWh

77,6 kWh

89,11 kWh 89,73 kWh

Martie
2022
75,17
kWh

NOTĂ: Valoarea consumului zilnic de referință s-a determinat ca raport între consumul mediu lunar (calculat
din consumul maxim de referință al perioadei de 1.000 m3 transformați în MWh, adică 10,6 MWh plus o
abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total de 1.100 m3 transformați în
MWh, adică 11,66 MWh) și numărul de zile aferent fiecărei luni din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie
2022. Ponderea consumului mediu lunar în totalul celor 5 luni din perioada noiembrie 2021-martie 2022 este
următoarea:
Luna și anul
Pondere consum
mediu lunar

Noiembrie
2021

Decembrie
2021

Ianuarie
2022

Februarie
2022

Martie
2022

Total

14%

21%

24%

21%

20%

100%

Echivalentul în kWh al consumului maxim de gaze naturale decontat de 1.100 mc este 11.660 kWh. Prin
urmare, având în vedere ponderea lunară a consumului mediu, cotele de referință ale consumului mediu
lunar sunt următoarele:
Luna și anul
Consum mediu
lunar (kWh)

Noiembrie
2021

Decembrie
2021

Ianuarie
2022

Februarie
2022

Martie
2022

1.649,05

2.405,61

2.762,51

2.512,56

2.330,27 11.600

Total

Contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim concurențial propus de societatea DESIGN
PROIECT S.R.L. poate fi consultat:

• la punctul nostru unic de contact, care are următoarele date de contact: Iaşi, str. Minervei, nr. 10,
jud. Iaşi
• în centrele de relații cu clienții
• pe pagina de internet, la adresa: http://www.design-proiect.ro
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel. 0744501892.
Data: 01.12.2021
Cu stimă,
Ing. Tabac Zîna

