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Informare privind plafonarea preturilor si a facturilor de energie
Potrivit Legii 259/2021, privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 118/2021, au fost stabilite pentru
perioada 01.11.2021 – 31.03.2022 măsuri temporare de sprijin în domeniul energiei.
Pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022 se stabileşte o schemă de sprijin pentru plata facturilor
aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale pentru clienții casnici, IMM-uri, cabinete medicale și
alte profesii liberale, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale; spitale publice și private; unităţi de învăţământ publice și private; ONG-uri, precum și unități de cult.
Preţul final facturat de energie electrică este plafonat la 1 leu/kWh,( avand incluse componenta de pret
a energiei active, tarife de transport si de distributie, serviciul de sistem, plata certificatelor verzi,
contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență şi acciza) .
În perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se va primi o compensaţie de cel mult 0,291 lei/kWh
pentru energie electrică dacă îndeplineşti simultan criteriile de mai jos.
•
•

În contractul de furnizare există un preţ de contract mai mare sau egal cu 0,68 lei/kWh*.
Consumul din perioada sezonului rece se încadrează în 1.500 kWh, alocat în tranşe lunare, cu o
abatere de max. 10%.Limita minimă a consumului este de 1 kWh/zi.

Consumul zilnic de referinţă la energie electrică conf. Tabel 1 din Anexa la OUG 118/2021
Luna şi anul
Consum
zilnic
de
referinţa
Consum
zilnic
de
referinţă cu abatere
maximă de 10% (kWh)
Consum lunar maxim
(kWh) (+ maxim 10%)

Noiembrie 2021
(30 de zile)

Decembrie 2021
(31 de zile)

Ianuarie 2022
(31 de zile)

Februarie 2022
(28 de zile)

Martie 2022
(31 de zile)

9,93 kWh

9,93 kWh

9,93 kWh

9,93 kWh

9,93 kWh

10,92 kWh

10,92 kWh

10,92 kWh

10,92 kWh

10,92 kWh

297,9 kWh
(327,69 kWh)

307,83 kWh
(338,61 kWh)

307,83 kWh
(338,61 kWh)

278,04 kWh
(305,84 kWh)

307,83 kWh
(338,61
kWh)

Compensarea nu se acordă în cazul în care se depăşesc limitele impuse de OUG 118/2021, inclusiv
marja de maximum 10%.
În cazul în care se constată la finalul perioadei 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 că limita de consum
a fost depăşită, factura de regularizare va conţine toate sumele de compensare acordate în perioada
de aplicare a OUG nr. 118/2021. Astfel, aceste sume vor fi recuperate prin intermediul facturii de
regularizare întrucât nu au fost respectate condiţiile stabilite de lege pentru compensarea facturii.
Ȋn funcţie de categoria de client din care faci parte, vei beneficia de una dintre măsurile prevăzute în Ordonanţa
de Urgenţă 118/2021, cu condiţia de a ne transmite o solicitare însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere
prin care entitatea juridica declara ca nu este in insolventa, faliment, sau nu beneficiaza de alte ajutoare de
stat. Solicitarea se va transmite prin e-mail la office@egfurnizare.ro.
Pentru detalii ne puteti contacta la tel. 0753086501 sau tel. 0732371027.

