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Anexa  
Procedura de decontare a sumelor aferente schemei de compensare reglementată 
de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme 

de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru 
sezonul rece 2021 - 2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta 

Dunării", precum și documentele în baza cărora se realizează decontarea 
 

     
 
 
Capitolul 1. Procedura și termenele de decontarea sumelor aferente schemei de 
compensare pentru clienții casnici 
 
Art. 1 - (1) Începând cu  data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică și/sau 
gaze naturale denumiți, în continuare, furnizori aplică în facturile emise schema de 
compensare prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind 
stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze 
naturale pentru sezonul rece 2021 - 2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau 
lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, denumită în continuare 
ordonanța de urgență, pentru consumurile de energie electrica și/sau gaze naturale 
inregistrate de clientii finali beneficiari ai prevederilor ordonantei de urgenta. 

(2)Sumele cu titlu de compensare se scad din totalul de plată al facturilor emise de 
furnizor. 

(3) Pe baza facturilor emise în cadrul lunii anterioare, furnizorii depun în format 
electronic  pe portalul aici.gov.ro sau pe o adresa de e-mail dedicată, pusă la dispozitie 
de  Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, denumită, în continuare, Agenție, 
cererea de decontare a sumelor aferente compensării, însoțită de următoarele 
documente: 

a) declarație pe propria răspundere și centralizatorul pe județe al cuantumului 
compensării totale aplicate; 

b) situația nominală a beneficiarilor compensării; 
c) fișier analitic csv cu operațiunile ce stau la baza solicitării decontării. 
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(4) În situația în care același furnizor solicită decontarea compensării atât pentru 

energie electrică, cât și pentru gaze naturale, centralizatorul pe județe prevăzut la alin.(3) 
se întocmește separat pentru fiecare categorie de servicii. 

(5) Răspunderea privind corectitudinea și modului de calcul al sumelor solicitate la 
decontare revine furnizorilor. 

(6) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt semnate și certificate, după caz, de  
reprezentantul  legal al furnizorului. 

(7) Modelele documentelor prevăzute la alin. (3) sunt prevăzute în Anexele 1.1-
1.3 și 1.10 la prezenta procedură. 
  
Art. 2 – (1) Pentru decontarea lunară, documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se depun 
în termen de 15 zile de la încheierea lunii calendaristice  pentru care se solicită decontarea 
sumelor compensate și evidențiate în facturile emise de furnizor. 

(2) Pentru sumele acordate cu titlu de compensare aferente pentru perioada 
noiembrie 2021 – martie 2022, termenul limită până la care se poate solicita plata acestora 
de către furnizori, este 30 iulie 2022. 
 
Art. 3 – (1) Pe baza situațiilor centralizatoare și a borderourilor prevăzute la art. 17 alin.(3) 
și (4) și, respectiv art. 21 alin.(5) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de 
protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, furnizorul are obligația să 
verifice încadrarea clienților casnici pentru care vor acorda compensarea.  

(2) Compensarea se acordă tuturor clienților casnici care nu beneficiază de ajutorul 
pentru încălzire prevăzut de Legea nr.226/2021, prin raportare la valorile de referință 
prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a și b) din lege. 

(3) Prin excepție, compensarea se aplică și pentru clienții casnici care se 
încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili, cu respectarea condiției prevăzută la 
art. 1 alin.(6) din ordonanța de urgență. 
  
Art. 4 – (1) Compensarea se acordă pentru fiecare lună din sezonul rece noiembrie 2021 
– martie 2022, în limita consumului lunar prevăzut la art. 3 din ordonanța de urgență. 

(2) În situația în care consumul unui client casnic depășește limitele prevăzute la 
alin.(1) într-o lună din cadrul perioadei, fără a depăși plafonul maxim aferent perioadei de 
aplicare, compensarea nu se aplică pentru acel client casnic, aferent consumului lunii 
respective. 

(3) În situația prevăzută la alin.(2) sumele acordate se recuperează de la client de 
către furnizor conform procedurilor din contractul de furnizare existent intre client si 
furnizor.  

(4) În cazul în care sumele prevăzute la alin.(3) au fost decontate de către Agenție, 
acestea vor fi restituite de furnizor în contul indicat de Agenție în termen de 30 zile de la 
data comunicării acestora. 
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(5) Verificarea încadrării în limita de consum, a compensării aplicate și a sumelor 
decontate se realizează de furnizor sau operatorul de distribuție de energie electrică/gaze 
naturale odată cu emiterea facturilor de regularizare conform art. 4 din ordonanța de 
urgență. 

(6) Prevederile art. 9 alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător de către furnizori 
și pentru clienții casnici. 

(7) În situația prevăzută la alin. (6) decontarea sumelor aferente schemei de 
compensare se realizează, în condițiile ordonanței de urgență către fiecare furnizor, 
corespunzător perioadei de facturare pe baza limitei de consum lunar. 

 
Art. 5 – (1) Furnizorii au obligația de a ține evidența lunară a clienților casnici pentru care 
aplică compensarea prevăzută de ordonanța de urgență. 

(2) Clienții casnici se identifică de către furnizor prin atributele de identificare 
aferente locului de consum conform facturilor de consum emise în baza contractelor de 
furnizare încheiate în mod valabil.  

(3) La solicitarea Agenției, a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul 
Energiei sau a Ministerului Energiei, furnizorii au obligația să pună la dispoziția acestora, 
evidența prevăzută la alin.(1) precum și orice alte date ce au legătură cu procedura de 
decontare. 
 
Art. 6 – (1) Sumele decontate furnizorului cu titlu de compensare sunt supuse verificării 
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei potrivit prevederilor art. 2 
alin.(5) din ordonanța de urgență. 

(2) În situația în care în urma verificărilor efectuate de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei, precum și pe baza decontărilor efectuate de Agenție 
rezultă că furnizorii au încasat sume suplimentare, aceștia au obligația restituirii acestor 
sume la Agenție în termen de 30 de zile de la data primirii notificării din partea Agenției 
cu privire la plata acestor sume. 

(3) Cu sumele recuperate în condițiile alin. (2) și art. 4 alin.(4) se reconstituie 
cheltuielile efectuate din bugetul de stat în anul curent, iar în cazul sumelor provenite din 
finanțarea anilor precedenți, sumele respective au destinația prevăzută la art.8 din 
Ordonanța Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Capitolul 2. Procedura și termenele de decontarea sumelor aferente schemei de 
compensare pentru beneficiarii, clienți finali non-casnici prevăzuți la art. 1 alin. (1), 
lit. b)-c) din ordonanța de urgență 
 
Art. 7. – Beneficiari schemei de compensare prevăzuți la art. 1 alin. (1), lit. b)-c) din 
ordonanța de urgență sunt următoarele categorii de clienți finali non-casnici: 



4 
 

a) intreprinderile mici și mijlocii definite la art. 4 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 
346/2004 privind stimularea înființării intreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările 
și completările ulterioare; 

b) microintreprinderile definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind 
stimularea înființării intreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările 
ulterioare; 

c) cabinetele medicale individuale definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor 
medicale, cu modificările și completările ulterioare; 

d) persoanele care exercită profesii liberale, indiferent de forma de organizare; 
o listă orientativă a categoriilor de profesii liberale este prevăzută în Anexa nr. 1.4 
la prezenta procedură; 

e) intreprinderi individuale definite la art. 2 lit. g) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

f) intreprinderi familiale definite la art. 2 lit. h) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

g) persoanele fizice autorizate definite la art. 2 lit. i) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 
 
 

Art. 8. - (1) Pentru clienții finali prevăzuți la art. 7 se acordă exceptarea de la plată, în 
cazul energiei electrice, a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin 
facturile de energie electrică în perioada de aplicare: 

a) tariful pentru servicii de sistem, Componentelor tarifului de transport de introducere 
a energiei electrice în reţea (T_G) şi de extragere a energiei electrice din reţea 
(T_L) determinate potrivit reglementărilor emise de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei; 

b) tariful de distribuție care înseamnă Tarifele specifice de distribuție stabilite de 
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei prin legislația 
secundară pentru societățile care realizează servicii de distribuție a energiei 
electrice; 

c) contravaloarea certificatelor verzi care înseamnă suma determinată potrivit 
Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 
nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi; 
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d) contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență determinată potrivit Ordinului 
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 
123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a 
unor prevederi privind modul de facturare al acesteia, cu modificările și 
completările ulterioare; 

e) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru energie electrică stabilite 
potrivit Anexei nr.1 a Titlului VIII – Accize și alte taxe speciale a Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulteroare.  

 
(2) Pentru clienții finali prevăzuți la art. 7 se acordă exceptarea, în cazul gazelor naturale, 
a următoarelor componente facturate consumatorilor finali prin facturile de gaze naturale 
în perioada de aplicare: 

a) costurile reglementate, aferente transportului gazelor naturale, facturate de către 
furnizor clientului final, stabilite de către Autoritatea Națională de Reglementare în 
domeniul Energiei; 

b) costurile reglementate, aferente distribuției gazelor naturale, facturate de către 
furnizor clientului final, stabilite de către Autoritatea Națională de Reglementare în 
domeniul Energiei 

c) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru gaze naturale stabilite potrivit 
Anexei nr.1 a Titlului VIII – Accize și alte taxe speciale al Legii nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulteroare 

(3) Elementele exceptate de la plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), pct. i) ș ii) din 
ordonanța de urgență se scad din totalul de plată al facturii emise de furnizor. 

(4) În situația clienților finali prevăzuți la art. 1 alin. (1), lit. b) - c) din ordonanța de urgență, 
care au încheiate contracte directe de transport și/sau de distribuție a gazelor naturale, 
valoarea aferentă facturilor emise de către operatorul de transport și de sistem și/sau de 
către operatorul de distribuție vor fi decontate acestora de către Ministerul Energiei, în 
baza unei cereri și a documentelor justificative aferente. 
(5) Începând cu  data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică și/sau gaze 
naturale aplică în facturile emise schema de compensare prevăzută ordonanța de 
urgență, pentru consumurile de energie electrica și/sau gaze naturale înregistrate de 
clienții finali prevăzuți la art.7, beneficiari ai prevederilor ordonanței de urgenta. 
(6) Pe baza facturilor emise lunile anterioare, furnizorii depun la Ministerul Energiei, 
cererea de decontare a sumelor aferente compensării, însoțită de: 

a) cerere de decontare și declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal; 

b) un centralizator cuprinzând cuantumul compensării totale aplicate și defalcat pe 
categoriile de clienți finali prevăzuți la art. 7, precum și  
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c) un fisier analitic csv cu operațiunile necesare pentru decontarea pentru clienții finali 
non-casnici beneficiari ai schemei de compensare prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b) și c) 
din ordonanța de urgență. 

(7) În situația în care același furnizor solicită decontarea compensării atât pentru 
consumuri de energie electrică, cât și pentru gaze naturale, centralizatorul prevăzut la 
alin. (6) lit. b) se întocmește separat pentru fiecare categorie de servicii. 
(8) Răspunderea privind corectitudinea și modului de calcul al sumelor solicitate la 
decontare revine furnizorilor. 
(8) Documentele prevăzute la alin. (6) sunt semnate și certificate după caz, de  
reprezentantul  legal al furnizorului. 
(9) Modelele documentelor prevăzute la alin. (6) sunt prevăzute în Anexele 1.5 -1.7 la 
prezenta procedură. 
 
Art. 9. -  (1) In situatia în care, în cadrul perioadei aplicare a ordonanței de urgență, are 
loc schimbarea furnizorului de energiei electrică sau gaze naturale, decontarea se 
realizează pro-rata de către fiecare furnizor.  
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situația schimbărilor de ordin administrativ, realizate 
la nivelul titularilor beneficiari finali ai schemei. Sunt avute în vedere schimbările 
referitoare la denumirea titularilor sau, fără a se limita la acestea, cele rezultate ca urmare 
a unor proceduri finalizate de divizare sau fuziune în condițiile legii.  
(3) Sumele rezultate din aplicarea schemei de compensare pentru clienții finali prevăzuți 
la art. 7 se comunică de către furnizori Ministerului Energiei în termen de 15 zile de la 
încheierea lunii calendaristice, în vederea decontării lunare a acestora. 
 
Capitolul 3. Cererea pentru aplicarea prevederilor ordonanței de urgență emisă în 
baza art. IV din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea cu modificări și completări a 
ordonanței de urgență 

 
Art. 10. – (1) În aplicarea prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021, pentru a beneficia 
de dispozițiile O.U.G. nr. 118/2021, clientii finali prevăzuți la art. 1 alin. (1), lit. b) -f) din 
ordonanța de urgență vor depune la furnizorii de energie electrică/gaze naturale o cerere 
însotita de o declarație pe propria răspundere. 

(2) Modelul de Cerere/Declaratie pe propria răspundere este prevăzut în Anexa 
nr. 1.8 la prezenta procedură. 

(3) Cererea, însotită de declarația pe propria răspundere prevazuta la alin.(1), se 
poate depune în perioada de aplicare a schemei, urmând ca facilitatea să se acorde de 
către furnizori începând cu luna depunerii cererii. În lipsa declarației, cererea nu poate fi 
luata în considerare. Prin excepție, pentru luna noiembrie 2021 cererea poate fi depusă 
și în luna decembrie 2021. 

(4) În situatia în care cererea/declarația nu sunt conforme cu prevederile 
prezentelor norme, furnizorii de energiei electrică/gaze naturale pot solicita clarificări sau 
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refacerea acestor documente. În orice caz, cererea, însotita de declarație se consideră 
depusă la data primei comunicări. 

(5) Rapunsul la clarificările solicitate de către furnizori se transmite de către 
beneficiari în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii solicitării. 

(6) Furnizorii de energiei electrică/gaze naturale vor comunica sau posta pe site-ul 
propriu modalitățile de depunere de către beneficiari – clienții finali prevăzuti la art. 1 alin. 
(1), lit. b)-f) din ordonanța de urgență a cererilor, a clarificărilor precum și a răspunsurilor 
la acestea.  

(7) Furnizorii sunt obligați să utilizeze toate canalele de comunicare cu clienții finali 
prevăzute de legislatia în vigoare aplicabila și nu au dreptul sa limiteze optiunile 
beneficiarilor pentru transmiterea cererilor. 

(8) Măsurile de sprijin pentru clienții finali prevazuti la art. 1 alin. (1), lit. b) - c) din 
ordonanța de urgență 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. 

(9) 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 nr. 1.9. 

 

Art. 11. – (1) Cererea prevăzută la art. 10 alin. (1) va conține opțiunea beneficiarului client 
final referitoare la încadrarea în una dintre categoriile prevazute la art. 1 alin. (1), lit. b)-f) 
din ordonanța de urgență. 

(2) În lipsa exercitării opțiunii prevăzute la alin (1), furnizorul nu are obligația de a 
aplica prevederile ordonanței de urgență. 

(3) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 1 alin.(1) lit.f) din ordonanța de urgență 
cererea se va depune de către furnizorul de servicii sociale, la fiecare furnizor de energie 
electrică și/sau gaze naturale, care asigură furnizarea energiei electrice și /sau a gazelor 
naturale, în funcție de locul de consum corespunzător serviciului social acordat. 

 
 

Capitolul 4. Aspecte legate de procedura de decontare prevăzută la art. 7 din 
ordonanța de urgență 
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Art. 12. La calcularea prețului final facturat pentru clientul final potrivit art. 6 alin. (2) din 
ordonanța de urgență nu se include contravaloarea serviciilor tip abonament 
corespunzătoare facturilor emise de furnizorii de energie electrică și gaze naturale.   
 
Art. 13. - Preţul mediu din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 aferent cantităților de 
gaze naturale achiționate de fiecare furnizor şi plafonul maxim de 250 lei/MWh, 
reprezentând preţul gazelor naturale, precum și diferenţa între preţul mediu aferent 
cantităților de gaze naturale achiționate de fiecare furnizor din perioada 1 aprilie 2021-31 
martie 2022 şi plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând preţul gazelor naturale, se 
comunică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 
Ministerului Energiei în vederea realizării decontării către furnizori. 
 
Art. 14. - Preţul mediu din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 aferent cantităților de 
energie electrică achiționate de fiecare furnizor, plafonul maxim de 525 lei/MWh, 
reprezentând preţul energiei electrice active, precum și diferenţa între preţul mediu din 
perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 aferent cantităților de energie electrică achiționate 
de fiecare furnizor şi plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentând preţul energiei 
electrice active se comunică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 
Energiei Ministerului Energiei în vederea realizării decontării către furnizori. 

 
Art. 15. - (1) Diferenţa rezultată între preţul mediu aferent cantităților de gaze naturale 
achiziționate de către fiecare furnizor în perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 şi plafonul 
maxim de 250 lei/MWh, reprezentând preţul gazelor naturale, se calculează lunar, 
începând cu luna noiembrie 2021, luându-se în considerare cantitățile de gaze naturale 
achiziționate de fiecare furnizor în perioada de referință, respectiv de la 1 aprilie 2021 și 
ultima zi din luna anterioară pentru care se calculează această diferență. 
(2) Diferenţa rezultată între preţul mediu aferent cantităților de energie electrică 
achiziționate de către fiecare furnizor în perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 şi plafonul 
maxim de 525 lei/MWh, reprezentând preţul energiei electrice active, se calculează lunar, 
începând cu luna noiembrie 2021, luându-se în considerare cantitățile de energie electrică 
achiziționate de fiecare furnizor în perioada de referință, respectiv de la 1 aprilie 2021 și 
ultima zi din luna anterioară pentru care se calculează această diferență. 
(3) Sumele rezultate lunar și determinate potrivit alin. (1) și (2) se regularizează la finele 
perioadei de aplicare de către furnizori luându-se în considerare pentru calcule perioada 
1 aprilie 2021 - 31 martie 2022. 
 
 
Capitolul 5. Aspecte legate de procedura de plată a compensării de către Agenția 
Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și verificarea prevăzută la art. 2 alin.(4) și 
(5) din ordonanța de urgență 
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Art. 16 – (1) Până la data de 15 decembrie 2021, Autoritatea Naţională de Reglementare 
în domeniul Energiei elaborează și transmite Agenției o listă cu posibile riscuri de eroare 
sau fraudă ce ar putea  avea ca rezultat efectuarea de plăți necuvenite din bugetul statului 
către furnizorii de energie . 

(2) Până la data de 31 decembrie 2022, Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei verifică corectitudinea întocmirii situaţiilor de plată de către furnizori 
într-un eşantion de minimum 2% şi transmite Agenţiei rezultatele verificărilor în vederea 
dispunerii, după caz, a recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit. 

(3) Lunar, în termen de 2 zile de la primirea cererilor de decontare, Agenția 
întocmește listele cu furnizorii de energie electrică și de gaze care solicită compensare 
din bugetul de stat și le  transmite la Agenția Națională pentru Administrare Fiscală. 

(4) În termen de 8 zile de la primirea listei cu furnizorii, Agenția Națională pentru 
Administrare Fiscală comunică Agenției o  listă cu indicatori fiscali specifici analizei de risc 
pentru acești furnizori.  

(5) Indicatorii, procedura de comunicare,  precum și alte termene de transmitere se 
stabilesc printr-un  protocol  încheiat între Agenția Națională pentru Administrare Fiscală 
și Agenție până la data de 25 decembrie 2021.  

(6) În baza fișierelor analitice csv transmise de solicitanți și a riscurilor transmise 
de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei  conform alin. (1), Agenția 
efectuează  și verificări pe baza unor profile de risc.  

(7) Pe baza datelor furnizate de Agenția Națională pentru Administrare Fiscală  și 
a analizelor prevăzute la alin. (6) este întocmită de Agenție lista cu furnizorii care prezinta 
un risc ridicat . 

(8)  Lista va fi  înaintată Autoritatii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 
în vederea efectuării de verificări competente și suspendă plata pentru  furnizorii 
respectivi.  

(9) Transmiterea riscurilor prevăzute la alin (1) și procedura comunicarii datelor și 
documentelor între Agenție si Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 
Energiei se stabilește prin protocol pana la 15 decembrie 2021. 
 
Art.17 - (1) Pe baza situațiilor transmise de  Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei, care se realizează în termen maxim de 15 de zile de la data solicitării, 
Agenția Națională  pentru Plăți și Inspecție Socială dispune, după caz, reluarea plății sau 
recuperarea de la furnizor a sumelor primite necuvenit. 

(2) Aferent solicitărilor furnizorilor de energie electrică/gaze naturale pentru 
perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022, în baza verificărilor, Agenţia stabilește prin 
decizie  sumele acordate,  nedecontate, care reprezintă titlu de creanță și devine titlu 
executoriu după expirarea termenului de plată prevăzut la alin. (3).   

(3) Deciziile se comunică furnizorilor în termen de 30 zile de la data emiterii. 
Termenul de plată al sumelor prevăzute la alin. (2) este de 30 zile de la data comunicării 
deciziei prin care acestea au fost stabilite. 
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(4) Actele administrative pot fi contestate în condițiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

(5) Pentru creanțele stabilite  sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de Procedura Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu privire 
la calculul de accesorii datorate pentru neplata la scadenţă a creanţei bugetare principale. 
Data scadenței sumelor prevăzute la alin. (2) este cea menționată în decizia emisă de 
Agenție. 
 
Cap. 6. Aspecte legate de recuperarea sumelor acordate ilegal sau necuvenit 
beneficiarilor măsurilor de sprijin 
 
Art. 18. 
(1) În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru 
modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul 
Energiei, în calitate de furnizor ai măsurilor de sprijin, dispune măsuri în legătură cu modul 
de utilizare a ajutoarelor acordate beneficiarilor, respectiv emite decizii prin care dispune 
stoparea sau recuperarea ajutoarelor acordate, aceste decizii fiind titluri executorii. 
(2) Prin ordin emis de către ministrul energiei se aprobă, în termen de 15 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentul ordin, norme metodologice proprii privind recuperarea 
ajutoarelor de stat utilizate în mod abuziv sau incompatibile. 
 
Art. 19. 
(1) La stabilirea sumei de recuperat, pe lângă cuantumul ajutorului se va lua în 
considerare și o dobândă. 
(2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită de Comisia Europeană pentru România și 
se calculează conform procedurii stabilite prin art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 
al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 
al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, cu modificările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare 
la data la care ajutorul a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată, conform 
prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004, cu modificările ulterioare. 
Această dobândă se va aplica până la momentul recuperării integrale a ajutorului, cu 
aplicarea principiului capitalizării. 
(3) Cuantumul total al dobânzilor datorate de beneficiar va fi determinat prin însumarea 
valorilor absolute ale dobânzilor ce au rezultat în urma aplicării ratelor dobânzilor de 
referință la valoarea cheltuielilor identificate pentru recuperare prin decizia de recuperare 
a ajutorului. 
(4) În cuprinsul deciziei de stopare/recuperare a ajutoarelor se stabilește cuantumul 
ajutorului de recuperat și a dobânzii aferente acestuia de la data plății ajutorului și până 
la data emiterii deciziei, precum și modalitatea de calcul al dobânzii. 
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(5) În situatia în care beneficiarul nu rambursează sumele datorate potrivit deciziei, 
recuperarea sumelor datorate conform deciziei de stopare/recuperare se realizează în 
condițiile art. 33 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare 
de către organele fiscale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  
(6) Organele de executare, respectiv organele fiscale ale Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală vor determina valoarea dobânzilor ce trebuie aplicate pentru 
perioada cuprinsă între data deciziei de recuperare și momentul recuperării efective. 
(7) Rata dobânzii prevăzută la alin. (2) se aplică până la data recuperării integrale. Cu 
toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care ajutorul a fost 
pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată și până la data recuperării ajutorului, rata 
dobânzii se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata în vigoare în momentul 
recalculării, precum și modalitatea de calcul al dobânzii. 
 
Art. 20. 
Anexele nr. 1.1. - 1.10 fac parte integrantă din prezenta Procedura.  
 


