Schema de compensare pentru consumul de gaze
naturale - sezon rece 2021-2022
Potrivit pervederilor Legii 259/2021 pentru aprobarea OUG 118/2021 , pentru perioada 1
Noiembrie 2021 - 31 Martie 2022 clientii casnici vor beneficia de ambele masuri de sprijin
prezentate mai jos fara a fi nevoie de a transmite alte informatii sau documente:
•
•

Plafonarea prețurilor la gaze naturale, aplicabilă doar dacă în contractul de
furnizare există un preț mai mare decât prețul plafonat
Compensarea facturilor de gaze naturale, aplicabilă doar dacă sunt indeplinite
criteriile necesare pentru perioada sezonului rece (1 Noiembrie 2021 – 31 Martie
2022)

Clientul Casnic beneficiaza de compensare la gaze naturale daca indeplineste simultan
criteriile de mai jos:
•
•

•

Limita minima de consum zilnic este de 7 KWh, iar limita maxima se incadreaza
in valorile mentionate in tabelul de mai jos
În contractul de furnizare există un preţ al gazelor naturale mai mare sau egal cu
pretul de referinta de 0,125 lei/kWh, pret care nu include TVA, taxe și tarife
reglementate, precum şi tarife de înmagazinare
Consumul din perioada sezonului rece se incadreaza in transele lunare conform
tabelului de mai jos

Noiembrie
2021

Decembrie
2021

Ianuarie
2022

Februarie**
2022

Martie**
2022

30 zile

31 zile

31 zile

28 zile

31 zile

Consum zilnic de
referinta - (KWh)*

54,97

77,60

89,11

132,94

111,37

Consum
zilnic minim - (KWh)

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

210,00

217,00

217,00

196,00

217,00

Luna si anul

Consum lunar
minim - (KWh)

Consum mediu
lunar (inclusiv abatere de
10%) - (KWh)

1.649,05

2.405,61

2.762,51

3.722,40

3.452,49

Consum mediu
lunar (inclusiv abatere de
10%) - (mc)

155,57

226,94

260,61

351,17

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 m3 transformaţi în
MWh, adică 10,6 MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea
beneficiarului pentru un total de 1.320 m3 transformaţi în KWh, adică 13.992 KWh) şi
numărul de zile aferent fiecărei luni din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022.
**Lunile Februarie 2022 si Martie 2022 au fost actualizate conform OUG3/26.01.2022
Dacă consumul este în afara valorilor de referință, nu se acordă compensare pe luna sau
perioada de consum din luna aferentă facturării.
Valoarea compensatiei acordate este de:
•
•

cel mult 33% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul
de furnizare pentru perioada Noiembrie 2021 – Ianuarie 2022.
cel mult 40% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul
de furnizare pentru perioada Februarie 2022 – Martie 2022

Valoarea totala a compensarii se scade din totalul de plata al facturii de gaze naturale.
Clientul Casnic nu beneficiaza de masurile de sprijin daca daca:
•
•

•

consumul este în afara valorilor de referință mentionate in tabelul de mai sus
prețul final contractual este mai mic decât 0,370 lei/KWh, TVA inclus, din care
componenta de pret a gazelor naturale va fi in valoare maxima de 0,250 lei/KWh,
pentru perioada Noiembrie 2021 – Ianuarie 2022
prețul final contractual este mai mic decât 0,310 lei/KWh, TVA inclus, din care
componenta de pret a gazelor naturale va fi in valoare maxima de 0,200 lei/KWh,
pentru perioada Februarie 2022 – Martie 2022

In cazul in care clientul casnic beneficiaza de ajutor de încălzire conform Legii 226/2021,
compensarea facturilor va fi oferita dacă aceasta este mai mare decat valoarea ajutorului
de incalzire, valoarea acestei compensatii fiind calculată ca diferenţă între valoarea
compensării prevăzută de lege şi valoarea ajutorului de incalzire.
IMPORTANT: Recomandarea noastra este de a fi atent la consumul de gaze naturale din
perioada aplicării schemei de compensare, respectiv 1 Noiembrie 2021 – 31 Martie 2022.
Odata cu incetarea schemei de compensare, va fi emisă o factura de regularizare în baza

indexului primit de la operatorul sistemului de distributie, factura care va conţine, după caz,
şi o recuperare a sumelor acordate daca se constata ca limita de consum a fost depasita,
nefiind astfel respectate conditiile de acordare a compensatiei.
Conform Art.IV din Legea 259/2021:
a. Pentru a beneficia de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
118/2021, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, clienţii finali
prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
118/2021, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, depun o
cerere însoţită de o declaraţie pe propria răspundere la furnizorii de energie
electrică şi/sau gaze naturale.
b. În situaţia în care clientul final se încadrează în mai multe categorii dintre cele
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
118/2021, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, acesta
optează, pe toată durata aplicării compensării, pentru o singură categorie.
c. Măsurile de sprijin pentru clienții finali prevazuti la art. 1 alin. (1), lit. b) - c) din
OUG 118/2021 astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege se
acordă cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al
Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu
modificările şi completările ulterioare. In vederea verificării încadrării în plafonul
prevăzut pentru ajutoarele de minimis, clienții finali prevazuti la art. 1 alin. (1), lit.
b) -c) din ordonanța de urgență, care se încadrează în categoria de intreprinderi
mici și mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii și Anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014
al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare
compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, vor
depune și o declarație pe propria răspundere conform modelului prevăzut
în Anexa-1.9.

