
În data de 29.10.2021 s-a publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 
1036/29.10.2021 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. 

În legătură cu aceasta, prin OUG nr. 118/2021, astfel cum a fost aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 259/2021, a fost instituită o schemă de sprijin pentru 
anumite categorii de clienți finali de energie electrică și gaze naturale, aplicabilă în 
perioada 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2021. Această schemă de sprijin cuprinde 
trei categorii de măsuri, diferențiate în funcție de categoria de consumatori finali, 
respectiv acordarea unor compensații din prețul energiei electrice ori gazelor 
naturale, exceptarea de la plata tarifelor reglementate, precum și plafonarea 
prețurilor la energie electrică și gaze naturale. 

Așa cum rezultă din prevederile ordonanței, sumele rezultate din aplicarea 
măsurilor de sprijin vor fi suportate de la bugetul de stat, prin ministerele de resort, 
pe baza unor proceduri de decontare inițiate de către furnizorii de energie electrică 
și gaze naturale. Aceste proceduri vor fi detaliate în urma adoptării unor Ordine de 
către ministerele implicate în aplicarea reglementării legale.  

Prin urmare, în data de 27.11.2021 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea 
I, nr. 1143/27.11.2021 Ordinul comun pentru aprobarea procedurii și termenelor de 
decontare a sumelor aferente schemei de compensare, documentele în baza cărora 
se realizează decontarea, precum și alte măsuri necesare aplicării prevederilor 
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 apersoanelor care domiciliază sau lucrează în unele 
localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”. Procedura 
de decontare constituie Anexă la acest Ordin. 

Din prevederile conținute în procedură rezultă că pentru a beneficia de schema 
de compensare, clienții finali non-casnici ce fac parte din categoria întreprinderilor 
mici și mijlocii, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, 
microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, 
întreprinderi familiale trebuie să depună o cerere la furnizor, însoțită de o declarație 
pe proprie răspundere în sensul că se încadrează în categoriile prevăzute de lege. 
Modelul de declarație constituie Anexa nr. 1.8 la Ordin. Schema de compensare va 
fi aplicabilă consumatorului începând cu luna depunerii cererii, care trebuie 
însoțită în mod obligatoriu de declarația pe proprie răspundere.  

Totodată, pentru respectarea reglementărilor europene privind ajutoarele de 
stat, clienții finali din categoria IMM care solicită să beneficieze de schema de 
compensare trebuie să depună în mod obligatoriu și o declarație pe proprie 
răspundere privind ajutoarele de minimis, care constituie Anexa nr. 1.9 la Ordin. 



Clienții non-casnici care sunt eligibili pentru aplicarea schemei de 
compensare, în conformitate cu prevederile legale, pot depune cerere în acest sens, 
împreună cu cele două declarații mai sus-menționate, pe adresa de e-mail: 
consumatorieel@transenergo.ro, prin fax sau prin poștă, la adresa de corespondență 
a furnizorului indicată în contract. 

În măsura în care documentele transmise nu corespund prevederilor legale, 
furnizorul va solicita prin mijloace electronice, la adresa de e-mail indicată în 
contract, clarificări suplimentare ori chiar refacerea acestora. Răspunsul la această 
solicitare, împreună cu eventualele documente suplimentare, trebuie transmis de 
client în termen de 5 zile calendaristice de la recepționarea sa, pe adresa de e-mail: 
consumatorieel@transenergo.ro, prin fax sau prin poștă, la adresa de corespondență 
a furnizorului indicată în contract. 

 


