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Informare privind modificările aduse schemei de sprijin  

pentru clienții casnici/noncasnici, în perioada 01 februarie – 31 martie 2022  
  

 
  

Vă informăm că a fost aprobată O.U.G. nr. 3/2022 care a intrat în vigoare începând cu 01 

februarie 2022 și care modifică și completează O.U.G. nr. 118/2021 (aprobată prin Legea 

259/2021) privind stabilirea unei scheme de sprijin pentru consumul din perioada 01 noiembrie 

2021 – 31 martie 2022, cu scopul diminuării efectelor măririi prețurilor de vânzare a energiei 

către clienții finali, pe fondul creșterii fără precedent a costurilor de achiziție, atât pe piața locală, 

cât și pe cea europeană. 
  

Pentru a vă oferi o imagine cât mai bună asupra modificărilor și completărilor aduse schemei de 

sprijin, am detaliat mai jos condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de plafonarea 

prețului la energie și compensarea facturilor, atât pentru perioada 01 noiembrie 2021 – 31 

ianuarie 2022 (până la intrarea în vigoare a OUG 3/2022), cât și pentru perioada 01 februarie 

– 31 martie 2022 (după intrarea în vigoare a OUG 3/2022). 

 

CLIENTII CASNICI 
  

Plafonarea înseamnă stabilirea pentru clienţii casnici, a unui preț final facturat care nu poate 

depăși valorile prezentate în tabelul de mai jos: 
 

  

 

  
01 noiembrie 2021 –  

31 ianuarie 2022 

01 februarie 2022 –  

31 martie 2022 

  
Gaze  

naturale 

Energie  

electrică 

Gaze  

naturale 

Energie  

electrică 

Preţul final facturat se 

plafonează la cel mult: 
0,37 lei/kWh 1 leu/kWh 0,31 lei/kWh 0,8 lei/kWh 

  

  

 
Prețul final facturat pentru gaze naturale include componenta de preț al gazelor naturale, costul de transport, tariful 

de înmagazinare, tariful de distribuţie, costurile de furnizare și TVA. Prețul final facturat pentru pentru energie 

electrică include componenta de preţ al energiei active, acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, 

serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de 

furnizare şi TVA.  
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Compensarea reprezintă acordarea unei sume unitare, determinată ca produs între valoarea 

unitară a compensaţiei şi consumul facturat aferent perioadei de referinţă a compensaţiei, 

conform informațiilor din tabel: 
 

  

 

  
01 noiembrie 2021 –  

31 ianuarie 2022 

01 februarie 2022 –  

31 martie 2022 

  
Gaze  

naturale 

Energie  

electrică 

Gaze  

naturale 

Energie  

electrică 

Compensarea este 

acordată dacă sunt 

întrunite cumulativ 

toate condițiile de mai 

jos: 

max.  

33%* 

max.  

0,291 lei/kWh 

max.  

40%* 

max.  

0,291 lei/kWh 

1) preț final 

furnizare** 

min.  

0,125 lei/kWh 

min.  

0,68 lei/kWh 

min.  

0,125 lei/kWh 

min.  

0,68 lei/kWh 

2) consum total 

perioada 01.11.2021 – 

31.03.2022 alocat în 

tranşe lunare (cu o 

abatere acceptată de 

max. 10%) 

10,6 MWh  

(11,66 MWh)  

1.500 kWh  

(1.650 kWh)  

12,72 MWh  

(13,99 MWh) 

1.900 kWh  

(2.090 kWh) 

3) limită minimă 

consum 
7 kWh/zi 1 kWh/zi 7 kWh/zi 1 kWh/zi 

  

  

 
*Procentul este calculat din valoarea componentei preţului gazelor naturale din contractul de furnizare, nu din prețul total cu 

toate taxele incluse.  

**Prețul din contractul de furnizare gaze naturale nu include TVA, taxe și tarife reglementate, tarife de înmagazinare, aplicabile 

la 30.10.2021. Prețul din contractul de energie electrică include tarifele reglementate pentru servicii de rețea, contribuția pentru 

cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, acciză şi TVA aplicabile la 30.10.2021.  

  

Pe perioada aplicării schemei de sprijin 01.11.2021 – 31.03.2022 compensarea va putea fi 

aplicată doar dacă consumul de gaze naturale se încadrează în limitele de mai jos pentru 

fiecare loc de consum:  
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Consum zilnic de 

referință (kWh) 

Consum mediu lunar 

(kWh) 
Consum mediu lunar (mc) 

Noiembrie 2021  

(30 zile) 
54,97 1.649,05  155,57  

Decembrie 2021  

(31 zile) 
77,6 2.405,61  226,94  

Ianuarie 2022  

(31 zile) 
89,11 2.762,51 260,61  

Februarie 2022  

(28 zile) 
132,94  3.722,40  351,17  

Martie 2022  

(31 zile) 
111,37  3.452,49  325,71  

  

  

 
Valoarea consumului zilnic de referinţă este determinată ca raport între consumul mediu lunar (calculat din consumul maxim de 

referinţă al perioadei de 1.200 mc transformaţi în MWh, adică 12,72 MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea 

beneficiarului pentru un total de 1.320 mc transformaţi în MWh, adică 13,992 MWh) şi numărul de zile aferent fiecărei luni din 

perioada 01.11.2021 – 31.03.2022.  

  

Pe perioada aplicării schemei de sprijin 01.11.2021 – 31.03.2022 compensarea va putea fi 

aplicată doar dacă consumul de energie electrică se încadrează în limitele de mai jos pentru 

fiecare loc de consum: 
 

  

 

 

 

 
 

  
Consum zilnic de 

referință (kWh) 

Consum zilnic de referință 

cu abatere o maximă de 

10% (kWh) 

Consum lunar maxim  

( max. 10%) (kWh) 

Noiembrie 2021  

(30 zile) 
9,93 10,92  297,9 (327,69) 

Decembrie 2021  

(31 zile) 
9,93 10,92  307,83 (338,61) 
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Ianuarie 2022  

(31 zile) 
9,93 10,92  307,83 (338,61) 

Februarie 2022  

(28 zile) 
16,72  18,39  468,16 (514,97) 

Martie 2022  

(31 zile) 
16,72  18,39  518,32 (570,09) 

  

  

 
Valoarea consumului zilnic de referinţă este determinată ca raport între consumul maxim acceptat pentru schema de sprijin 

pentru perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 (1.900 kWh o abatere maximă acceptată de 10% în favoarea beneficiarului schemei 

de compensare) şi numărul de zile din perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 (151 zile). 

 

 

CLIENTI NONCASNICI 
1. Pentru consumul realizat în perioada 1 februarie—31 martie 2022, prețurile pentru energie 

electrică și gaze naturale se plafonează pentru clienții noncasnici, excepție făcând clienții 

noncasnici care au beneficiat de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind 

stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor 

Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 

României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor 

de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și subsectoarele expuse unui risc 

important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în 

prețul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, beneficiarii 

prevăzuți la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

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

energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum și pentru 

completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor 

care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația 

Biosferei «Delta Dunării», cu completările ulterioare, precum și producătorii de energie 

electrică, după cum urmează:  

 

 

b) prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, TVA 

inclus, din care componenta de preț al energiei electrice va fi în valoare de maximum 

0,525 lei/kWh; 

 

c) prețul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, TVA 

inclus, 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:  



   

         

    Braşov, str.13 Decembrie nr.31                                     J08/1435/2010           5/5 

    0371.447.155       0268.410.712                                                         RO 27859169  

    office@aderroenergy.ro                 RO27BACX0000001839234000 Unicredit Bank Brasov 

Call Center           0371.447.155 

 

a) pentru energie electrică — 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;  

 

b) pentru gaze naturale — componenta de preț al gazelor naturale, costul de transport, 

tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuție, costurile de furnizare și TVA 
 

  

Pentru o monitorizare mai atentă a consumului de energie, vă recomandăm să transmiteți în 

fiecare lună indexul autocitit.  
  

  

După încheierea perioadei de aplicare a schemei de sprijin va fi emisă o factură de regularizare 

în baza indexului citit, primit de la operatorul sistemului de distribuţie. Factura va conţine, după 

caz, şi o recuperare a sumelor acordate (corespunzătoare compensației, nu plafonării) dacă se 

constată că limita de consum a fost depăşită, nefiind astfel respectate condiţiile legale de acordare 

a compensaţiei. 
  

Important: Începând cu 1 aprilie 2022 preţul final facturat va fi cel din contractul de furnizare 

energie încheiat cu noi. 
  

  

Mulțumim, 
 

 

  


