ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și stabilirea schemei de compensare
pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022

Având în vedere situația determinată creșterea prețului pe piețele de energie electrică și gaze
naturale la nivel internațional, precum și efectele provocate de aceste creșteri pentru populația
României este necesara reglementarea unui mecanism de compensare pentru perioada noiembrie
2021- martie 2022 astfel încât prețurile la energie electrică și gaze naturale plătite de către
consumatorul casnic să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică;
Menținerea unui nivel de trai decent al populației care este afectată în mare măsură de
costurile de subzistență, inclusiv de cele ale utilităților aferente locuinței, necesită, în condițiile
actuale de creștere majoră ale prețurilor la facturile de energie electrică și gaze naturale, intervenția
statului care să minimizeze într-o măsură adecvată impactul negativ;
Ținând cont de faptul că prin aplicarea Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, se acordă măsuri de protecție socială
numai pentru o parte din populație respectiv aproximativ 10% din gospodării;
Luând în considerare faptul că, potrivit datelor EUROSTAT, riscul de sărăcie și excluziune
socială în România în anul 2020 afecta 30,4% din populație;
În vederea sprijinirii populației și atingerii obiectivului de interes general al schemei de sprijin
de a atenua impactul financiar asupra populației în raport de costurile suplimentare pentru plata
energiei electrică și gazele naturale în sezonul rece 2021-2022, se propune adoptarea unei scheme de
sprijin pentru consumatorii casnici care se îndeplinesc anumite criterii de consum.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o
situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115, alin. (4) din Constituţia României

Guvernul României adoptă prezenta Ordonanță de urgență:

Art. 1 – (1) Pentru sprijinirea consumatorilor casnici definiți la art. 3 pct. 15 și art. 100 pct. 23 din
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
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în sezonul rece 2021-2022 se stabileşte o schemă de acordare a unei compensări lunare pentru plata
facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru lunile noiembrie 2021 —
martie 2022, diferența de preț final acordată drept compensare urmând a fi suportată de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de la o poziție distinctă de cheltuieli
bugetare, prin decontarea sumelor aferente schemei de compensare furnizorilor de energie electrică
şi de gaze naturale.
(2) Schema de compensare este prevăzută în anexa la prezenta ordonanță de urgență.
(3) Valorile lunare ale compensațiilor pentru sprijinul financiar acordat pentru locuințele
aparținând consumatorilor casnici pentru consumul propriu de energie electrică și de gaze naturale
se acordă conform anexei la prezenta ordonanță de urgență şi pot fi actualizate 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) Suma reprezentând valoarea compensată nu este purtătoare de TVA și se scade din suma
reprezentând contravaloarea facturii emise de furnizor.
(5) Compensarea se aplică facturilor de gaze naturale emise în perioada 1 decembrie 2021 – 30
aprilie 2022, pentru consumul facturat aferent perioadei 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, indiferent
de tipul de factură - estimat sau regularizare.
(6) Compensarea se aplică facturilor de energie electrică emise în perioada 1 noiembrie 2021 –
30 aprilie 2022, pentru consumul facturat aferent perioadei 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022,
indiferent de tipul de factură - estimat sau regularizare.
(7) Consumatorii casnici de energie electrică și de gaze naturale beneficiază de această
compensare în situația în care se încadrează în limitele de consum prevăzute la art. 3 și nu beneficiază
de subvenția acordată pentru consumatorul vulnerabil potrivit Legii nr. 226/2021 privind stabilirea
măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
(8) Compensarea acordată consumatorului casnic va fi consemnată distinct în factura/anexa la
factură emisă de furnizorul de energie electrică/gaze naturale.
(9) Pentru facturile aferente consumului de gaze naturale/energie electrică a căror valoare este
mai mică decât suma compensată, clienții vor beneficia de compensare pentru acoperirea consumului
până la concurența sumei reprezentând valoarea integrală a facturii.
(10) Dacă perioada de emitere a facturii aferente consumului de gaze naturale/energie electrică
este mai mare de o lună calendaristică, clienții finali vor beneficia lunar de schema de compensare
astfel încât să se asigure aplicarea schemei pentru toata perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.
(11) Schema de compensare prevăzută la alin. (1) se aplica și în cazul condominiilor și/sau
cvartalelor cu încălzire centralizată care au un singur punct de consum care deservește spatiile
locative din condominiu sau cvartal.
(12)
Pentru punctul de consum aferent încălzirii centralizate dintr-un condominiu și/sau
cvartal, încadrarea în tranșele de consum, pentru fiecare dintre spațiile locative se realizează în
baza consumului înregistrat la punctul de consum prin raportare la numărul de spații locative.
(13)
Responsabilitatea cu privire la declararea tranșelor de consum aferente fiecărui
proprietar din condominiu/cvartal revine Asociației de proprietari constituită la nivelul
condominiului sau cvartalului potrivit legii sau proprietarilor, în situația în care pentru condominiul
sau cvartalul respectiv nu există obligația constituirii asociației.
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(14)
Pentru a beneficia de sprijinul financiar, reprezentantul administratiei
condominiului/cvartalului, sau proprietarii din condominiu va/vor depune lunar la furnizorul de gaze
naturale toate calculele necesare însoțite de o declarație pe propria răspundere privind realitatea
datelor furnizate.

Art. 2 – (1) În scopul decontării sumelor aferente compensațiilor cuvenite, pe baza facturilor emise
lunar în condițiile art. I, furnizorii de energie electrică și gaze naturale emit borderouri centralizatoare
pe care le transmit la autoritățile competente prevăzute în normele metodologice de aplicare a
prezentei ordonanțe de urgență.
(2)
Procedura de decontare, de verificare și monitorizare a sumelor aferente schemei de
compensare, documentele și termenele pe baza cărora se realizează decontarea, precum și alte măsuri
necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc prin normele metodologice
de aplicare, care se elaborează de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Energiei și
aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență.
(3)
În termen de 6 luni de la solicitarea decontării, Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situațiilor de plată de către furnizori.

Art. 3 – (1) Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de energie
electrică sunt persoanele fizice al căror consum de energie electrică în perioada 1 noiembrie 2021 31 martie 2022 se situează între 150 kwh-1000 kwh, inclusiv.
(2) Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de gaze naturale sunt
persoanele fizice al căror consum de gaze naturale în perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 se
situează între 80 m3- 960 m3 , inclusiv.

Art. 4 – Prin excepție de la prevederile art. 1 alin.(7) , 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 si art. 25 din Legea nr. 226/2021, atunci aceștia beneficiază de
sprijinul prevăzut la art. 1 calculat ca diferența dintre compensarea prevăzută în anexa la prezenta
ordonanță de urgență și nivelul ajutorului acordat.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Florin-Vasile CÎŢU

Prim-Ministru
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