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INFORMARE   

 

privind schema de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică în conformitate 

cu prevederile OUG 118/2021 cu modificările și completările ulterioare 

  

 

Este important să vă anunțăm că prin Legea 259/2021 s-a stabilit o schemă de sprijin pentru 

plata facturilor aferente consumului de energie electrică pentru perioada  1 noiembrie 2021- 31 

martie 2022 pentru clienții casnici.  

 

Schema de sprijin cuprinde următoarele măsuri pentru acordarea unei compensații unitare în 

valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice, în condițiile prevăzute în ordonanța de 

urgență:  

(1) prin aplicarea compensațiilor prețul final achitat de clientul casnic pentru furnizarea de energie 

electrice nu poate scădea sub prețul de referință  

prețul de referință al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh și include tarifele reglementate pentru 

servicii de rețea, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, 

acciză și TVA, aplicabile la data de 30 octombrie 2021;  

 

(2) limita maximă a consumului pentru a putea beneficia de compensare în perioada 1 noiembrie 2021 - 

31 martie 2022, pentru clienții casnici, este:  

- 1.900 kWh energie electrică, alocat în tranșe lunare; 

- la aceste limitele se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului compensației de maximum 10%.  

(3) pentru a beneficia de compensație, consumul de energie electrică al clienților casnici din perioada de 

facturare nu poate fi mai mic de 1 kWh pe zi energie electrică în perioada de facturare și nu trebuie să 

depășească consumul de referință;  

  

Valoarea în lei a compensației pentru un loc de consum se determină ca produs între valoarea 

unitară a compensației prevăzute 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.   

Consumul zilnic de referință pentru energia electrică aferent fiecarei luni se determina ca raport 

între consumul maxim acceptat pentru schema de sprijin pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 

2022 (1.900 kWh + o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului schemei de 

compensare) și numărul de zile din perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 (151 de zile).  
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Clienții casnici, beneficiari ai ajutoarelor financiare pentru consumatorul vulnerabil de energie, 

acordate în baza Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie, în situația în care compensarea este mai mare decât valoarea ajutorului acordat 

consumatorilor vulnerabili, beneficiază de compensație calculată ca diferență dintre compensație și nivelul 

ajutorului acordat pentru același client casnic în calitate de consumator vulnerabil.   

  

Prin excepție de la schema de sprijin, familiile cu domiciliul în una dintre localitățile situate pe 

teritoriul Rezervației Biosferei Delta Dunării, sau în unele localități din Munții Apuseni beneficiază de 

o reducere cu 50% a prețului final al energiei electrice aferent contractului de furnizare încheiat.  

  

În perioada 1 februarie 2022 - 31 martie 2022, prețurile la energia electrică se plafonează, pentru 

clienții finali casnici, după cum urmează:  

prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 0,8 lei/kWh, din care 

componenta de preț al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,336 lei/kWh. 

 

La clienţii non-casnici pentru consumul realizat în perioada 1 februarie - 31 martie 2022, preţurile 

pentru energie electrică se plafonează, excepţie făcând clienţii non-casnici care au beneficiat de 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, 

prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră 

atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 

privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca 

urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 262/2021, beneficiarii prevăzuţi la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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», 

cu completările ulterioare, precum şi producătorii de energie electrică, după cum urmează: 

 

preţul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, TVA inclus, din care 

componenta de preţ al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh; 

Plafoanele la prețurile la energie electrică reprezintă prețul final facturat pentru clientul final, 

având incluse:  

pentru energie electrică - componenta de preț al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate 

de transport și distribuție, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuția de cogenerare de înaltă 

eficiență energetică, costurile de furnizare și TVA. 

 

Componenta de preţ al energiei electrice nu includ TVA. 

 

Clientii casnici vor beneficia automat de prețuri plafonate/compensate conform Legii 259/2021 

pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare 
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pentru consumul de energie electrică și gaze natural pentru sezonul rece 2021-2022 cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Pentru clienții non-casnici (operatori economici)  aceștia trebuie să depună o cerere, însoțită de 

o declarație pe proprie răspundere, prin care să mentioneze categoria în care se încadreaza. Formularele 

sunt disponibile accesând site-ul www.electrificarecfr.ro sau pot fi luate din Procedura de decontare a 

sumelor aferente schemei de compensare reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze 

naturale pentru sezonul rece 2021-2022 cu modificările și completările ulterioare. 

 Clienții non-casnici care consideră că îndeplinesc condițiile aplicării schemei de compensare 

pentru consumul de energie electrică, pot trimite furnizorului online, la adresele de  e-mail: secretariat@e-

cfr.ro; geec.electrificarecfr@gmail.com, pe fax la numărul 021/311.98.38 sau prin poștă la adresa: 

Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, documentele necesare prevăzute în OUG 118/2021. 

În vederea aplicării prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021, pentru a beneficia de dispoziţiile 

OUG nr. 118/2021, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 ianuarie 2022, clienţii finali prevăzuţi la art. 1 

alin. (1) lit. b)-f) din ordonanţa de urgenţă vor depune la furnizorul de energie electrică o cerere însoţită de 

o declaraţie pe propria răspundere. 

Modelul de cerere/declaraţie pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.10 la Procedura de 

decontare a sumelor aferente schemei de compensare reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze 

naturale pentru sezonul rece 2021-2022 cu modificările și completările ulterioare. 

În situaţia în care cererea/declaraţia nu este conformă cu prevederile prezentelor norme, furnizorul 

va solicita clarificări sau refacerea acestor documente; în orice caz, cererea, însoţită de declaraţie se 

consideră depusă la data primei comunicări. 

Răspunsurile la clarificările solicitate de către furnizori se transmit de către beneficiari în termen de 

5 zile calendaristice de la data primirii solicitărilor. 

Măsurile de sprijin pentru clienţii finali prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă 

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. 

În vederea verificării încadrării în plafonul prevăzut pentru ajutoarele de minimis, clienţii finali 

prevăzuţi la art. 1 alin. (1), lit. b)-c) din ordonanţa de urgenţă, care se încadrează în categoria de întreprinderi 

mici şi mijlocii potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 

şi mijlocii şi anexa nr. 1 a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, vor 

depune şi o declaraţie pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.11 la Procedura 

de decontare a sumelor aferente schemei de compensare reglementate de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie 

electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 cu modificările și completările ulterioare. 

http://www.electrificarecfr.ro/
mailto:secretariat@e-cfr.ro
mailto:secretariat@e-cfr.ro
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Cererea prevăzută la art. 10 alin. (1) va conţine opţiunea beneficiarului client final referitoare la 

încadrarea în una dintre categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b)-f) din ordonanţa de urgenţă. 

În lipsa exercitării opţiunii prevăzute la alin (1), furnizorul nu are obligaţia de a aplica prevederile 

ordonanţei de urgenţă. 

 

În cazul în care sunt necesare obținerea mai multor informații, vă rugăm să ne contactați prin 

unul din canalele de comunicare oficiale, respectiv:  

- în scris, la sediul Furnizorului: Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1;  

- prin e-mail, la adresa: secretariat@e-cfr.ro; geec.electrificarecfr@gmail.com 

- prin fax, la numărul: 021/311.98.38;  

- telefonic, la numărul: 021/319.25.12 de luni până joi, în intervalul orar 09:00-14:00 respectiv 

vineri 09:00-12:00 . 

 

Cu stimă,  

S.C. ,,Electrificare CFR” S.A. 

mailto:secretariat@e-cfr.ro

