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Schema de compensare pentru consumul de energie electrică  

 
Legea 259/2021 stabilește o schemă de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale 

pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează 

în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării”. 

Plafonarea reprezintă o măsură de sprijin financiar, dedicată protejării consumatorilor de energie electrică 

împotriva efectelor creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale, cauzate de majorarea  

prețurilor cu care furnizorii achiziționează energia electrică și gazele naturale.  

Perioada de aplicare începe din  1 noiembrie 2021 și durează până la data de 31 martie 2022. 

 
De această măsură de sprijin beneficiază următoarele categorii: 

1. Clienti casnici; 

2. IMM, cabinete medicale individuale si alte profesii liberale, indifferent de forma de organizare; 

3. Microintreprinderi, PFA, Intreprinderi individuale, întreprinderi familiale; 

4. Spitale publice și private, unități de învățământ publice și private, crese; 

5. Organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, unitățile de cult; 

6. Furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale; 

 

Masuri aplicate: 

1. Pentru clientii casnici 

Clienții casnici beneficiază automat de plafonarea prețului, fără a fi necesară cererea sau depunerea de 

documente. Dacă ești consumator casnic, beneficiezi de 2 tipuri de facilități: 

a) Compensația unitară, în valoare de până la cel mult 0,291 lei/kWh pentru energie electrică. După 

aplicarea compensației, prețul final achitat de clientul casnic, nu poate scădea sub prețul de 

referință, respectiv de 0,68 lei/kWh pentru energie electrică (cu TVA și toate tarifele reglementate 

incluse); 

b) Plafonarea prețului final facturat* la o valoare maximală de 1 leu/kwh pentru energie electrică, 

din care componenta de preț a energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh; 
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Valoarea compensației pentru un loc de consum se determină ca produs între valoarea unitară a 

compensației 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 pentru consumul din perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022. 

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. 

Conditii privind aplicarea compensatiei: 

• Prin aplicarea compensațiilor prețul final achitat de clientul casnic pentru furnizarea de energie 

electrică nu poate scădea sub prețul de referință; 

• Pentru a beneficia de compensație, consumul de energie electrică al clienților casnici din perioada 

de facturare nu poate fi mai mic de 1 kWh/zi în perioada de facturare, și nu trebuie să depășească 

consumul maxim de referință – 10.92 kWh/zi; 

• Limita maximă a consumului pentru perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență este 

1.500 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare; La limitele prevăzute se acceptă o abatere în 

favoarea beneficiarului compensației de maximum 10%. 

* Preţul final facturat include componenta de preţ a energiei, precum şi celelalte tarife şi taxe 

reglementate, inclusiv TVA. 

 

2. Pentru clientii non-casnici 

Dacă ești consumator non-casnic, atunci este important să știi că ai la dispoziție 2 tipuri de facilități: 

a) Plafonarea prețului final facturat la o valoare de 1 leu/kwh pentru energie electrică, din care 

componenta de preț al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh. Plafonarea 

este disponibilă și pentru următoarele categorii de beneficiari:  

- Spitale publice și private; 

- Unități de învățământ publice și private și creșe; 

- ONG-uri; 

- Unități de cult și religioase; 

- Furnizori de servicii sociale definiți prin HG867/2015. 

b) Exceptarea de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de 

introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de 

transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă 

eficiență și accizei. De exceptarea de la plata unor tarife beneficiază: 
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- IMM-uri; 

- Cabinete medicale individuale; 

- Alte profesii liberale; 

- Microîntreprinderi; 

- PFA-uri; 

- Întreprinderi individuale; 

- Întreprinderi familiale. 

Conditii privind aplicarea compensatiei: 

• Pentru ambele tipuri de facilități, este necesară depunerea unei cereri/declarații pe proprie 

răspundere către furnizor. Ulterior depunerii cererii, facilitățile se aplică direct în factură, pentru 

consumul aferent perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, de către furnizor. 

• În cazul în care formă de organizare este de IMM sau micro-întreprindere ori altă categorie 

menționată la b), clientul va alege prin cererea/declarația depusă o singură categorie de încadrare 

pentru toată perioada în cel mai scurt timp, documente care se poate transmite prin e-mail. 

Transmiterea cererii/declaratiei se poate face prin: 

• E-mail: office@alsen.ro; 

• Adresa de corespondenta: Centrul Comercial si de Loisir Parklake Strada Liviu Rebreanu Nr.4, Et.2, 

Birou Nr.7, Sector 3 Bucuresti , Cod Postal 031783. 
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CONSUM ZILNIC DE REFERINȚA 

 

Consumul zilnic minim de referință = 1 kWh pe zi (energie electrică) 

Perioada 
Noiembrie 

2021 
(30 zile) 

Decembrie 
2021 

(31 zile) 

Ianuarie 
2022 

(31 zile) 

Februarie 
2022 

(28 zile) 

Martie 
2022 

(31 zile) 

Consum zilnic de referință (kWh) 9,93  9,93  9,93  9,93  9,93 

Consum zilnic de referință cu 
abatere maximă de 10% (kWh) 

10,92 10,92 10,92  10,92 10,92 

 

 

CONSUM MAXIM LUNAR ENERGIE ELECTRICĂ 

 

Perioada 
Noiembrie 

2021 
(30 zile) 

Decembrie 
2021 

(31 zile) 

Ianuarie 
2022 

(31 zile) 

Februarie 
2022 

(28 zile) 

Martie 
2022 

(31 zile) 

Consum lunar maxim (kWh) 297.9 307.83 307.83 278.04 307.83 

Consum lunar maxim cu abatere 
maximă de 10% (kWh) 

327.69 338.61 338.61 305.84 338.61 
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