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MINISTERUL MUNCII ȘI 
PROTECȚIEI SOCIALE 

 
Nr. 

…………../……………….… 

MINISTERUL ENERGIEI 
 
 

Nr. 
……….……/………….………… 

MINISTERUL FINANȚELOR 
 
 

Nr. 
……….……/………….………… 

 

 

Ordin  

pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente 

schemei de compensare, documentele în baza cărora se realizează decontarea, 

precum şi alte măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanței 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" 

 

Având în vedere 

- art. 2 alin. (3) din 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, 

- art. 13 din Ordonanţa 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", republicată, cu modificările și completările 

ulteruoare 

 

În temeiul  

- art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare, 

- art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările ulterioare, 

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,   

 

ministrul muncii și protecției sociale,  ministrul energiei si ministrul finantelor 

emit următorul  

 

ORDIN 
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Art. 1 – Se aprobă 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 prevăzute în anexa nr. 1. 

 

Art. 2 – Se aprobă normele de aplicare a decontării diferenţelor de tarif pentru serviciile 

privind livrarea energiei electrice şi a gazelor naturale pentru familiile cu domiciliul în una 

dintre localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», prevăzute în 

Hotărârea Guvernului nr. 395/1996, cu modificările ulterioare, sau în unele localităţi din 

Munţii Apuseni, prevăzute în anexa nr. 2. 

 

Art. 3 – Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. 4 – Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Energiei, Agenția Națională 

pentru Plăți și Inspecție Socială precum și furnizorii de energie electrică și/sau gaze 

naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art. 5 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

 

MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI 
SOCIALE, 

INTERIMAR 
 
 
 

Raluca TURCAN 

MINISTRUL ENERGIEI, INTERIMAR 
 
 
 
 

Virgil – Daniel POPESCU 

 

 

MINISTERUL FINANȚELOR, INTERIMAR 

 

 

 

DAN VÎLCEANU 
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Anexa nr. 1 

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) Pe baza facturilor emise în cadrul lunii  anterioare, furnizorii depun în format 

electronic  pe  portalul aici.gov.ro la 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  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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(3) În situația în care același furnizor solicită decontarea compensării atât pentru 

energie electrică, cât și pentru gaze naturale, centralizatorul pe județe prevăzut la alin.(2) 

se întocmește separat pentru fiecare categorie de servicii. 

(4) Răspunderea privind corectitudinea și modului de calcul al sumelor solicitate la 

decontare revine furnizorilor. 

(5) Documentele prevăzute la alin. (2) sunt semnate și  certificate de  

reprezentantul  legal al furnizorului. 

(6) Modelele documentelor prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute în Anexele 1.1-

1.3, 1.9 și 1.10 la prezenta procedură. 

  

Art. 2 – (1) Pentru decontarea lunară, documentele prevăzute la art. 1 alin.(2) se depun 

până 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 cu titlu de compensare aferente sezonului rece noiembrie 2021 

– martie 2022, termenul limită până la care se poate solicita plata acestora de către 

furnizori, este 30 iunie 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, 

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. 

(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 
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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 decontarea. 

 

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) Sumele recuperate în condițiile alin.(2) și art. 4 alin.(4) se fac venit la bugetul 

de stat. 

 

 

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: 

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; 
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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, Tariful mediu pentru serviciile de transport al 

energiei electrice, 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 ANRE; 

b) Tariful de distribuție înseamnă Tarifele specifice de distribuție stabilite de ANRE 

prin legislația secundară pentru societățile care realizează servicii de distribuție a 

energiei electrice; 

c) Contravaloarea certificatelor verzi înseamnă suma determinată potrivit Ordinului 

nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi; 

d) Contribuție pentru cogenerarea de înaltă eficiență determinată potrivit Ordinului 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 și gaze 

naturale stabilite potrivit Anexei nr.1 a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulteroare.  
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(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 

(3) În situația clienților finali prevăzuți la art. 1 alin. (1), lit. b) - c), 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 integral acestora de către Ministerul Energiei, în baza unei 

cereri și a documentelor justificative aferente. 

(4) 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. 

(5) Pe baza facturilor emise în cadrul lunilor anterioare, furnizorii depun la Ministerul 

Energiei, cererea de decontare a sumelor aferente compensării, însoțită de: 

a) o declarație pe propria răspundere; 

b) centralizatorul pe județe al cuantumului compensării totale aplicate, și defalcat pe 

categoriile de clienți finali prevăzuți la art. 7, precum și  

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. 

(6) În situația în care același furnizor solicită decontarea compensării atât pentru energie 

electrică, cât și pentru gaze naturale, centralizatorul pe județe prevăzut la alin.(2) se 

întocmește separat pentru cele fiecare categorie de servicii. 

(7) Răspunderea privind corectitudinea și modului de calcul al sumelor solicitate la 

decontare revine furnizorilor. 

(8) Documentele prevăzute la alin. (5) sunt semnate și  certificate de  reprezentantul  legal 

al furnizorului. 

(9) Modelele documentelor prevăzute la alin. (5) sunt prevăzute în Anexele 1.5 -1.7 la 

prezenta procedură. 

(10) Procedura de determinare a consumurilor estimate și reale de gaze naturale și 

energie electrică aferente perioadei 01.11.2021-31.03.2022 prevăzută în Anexa 1.4 

pentru clienții casnici se aplică si pentru finali prevăzuți la art. 7 în vederea determinării 
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sumelor reprezentând contravaloarea costurilor exceptate care fac obiectul schemei de 

compensare. 

 

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. 

 

Art.10. -  (1) Nu pot beneficia de schema de compensare beneficiarii finali prevăzuți la 

art. 7 care se află în procedura de dizolvare sau cei pentru care a fost deschisă procedura 

falimentului, conform prevederilor legislației aplicabile. 

(2) Pierd beneficiul schemei și beneficiarii pentru care, în perioada de aplicare, s-a deschis 

procedura falimentului sau care au intrat în dizolvare, începând cu data pronunțării 

hotărârilor instantelor de judecată sau administrative referitoare la intrarea în procedura 

falimentului sau dizolvare. 

(3) Nu pot beneficia de schema de compensare beneficiarii finali care, in perioada de 

aplicare: 

a) au pierdut sau carora le-a fost retrasă autorizatia de funcționare, dacă aceasta era 

obligatorie pentru realizarea activității; 

b) au pierdut dreptul de exercitare a profesiei; 

c) alte cauze prevăzute de lege și care împiedică realizarea activității/profesiei. 

(4) Pentru a beneficia de schema de compensare, pentru clienții finali prevăzuți la art. 7, 

au obligația de a include în declarația pe propria răspundere prevăzută la art. IV din Legea 

nr. 259/2021 aspecte referitoare la încadrarea sau nu într-una dintre situațiile prevăzute 

la alin. (1) – (3). 

 

 

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. 11. – (1) In aplicarea prevederilor art. IV din Legea nr. 259/2021, pentru a beneficia 

de dispozitiile O.U.G. nr. 118/2021, clientii finali prevazuti la art. 1 alin. (1), lit. b) -f) din 

ordonanța de urgență vor depune la furnizorii de energie electrica/gaze naturale o cerere 

insotita de o declaratie pe propria raspundere. 
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(2) Modelul de Declaratie pe propria raspundere este prevazut in Anexa nr. 1.8 la 

prezenta procedură. 

(3) Cererea, însotita de declaratia pe propria raspundere 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. In lipsa declaratiei, cererea nu poate fi 

luata in considerare. 

(4) In situatia in care cererea/declarația nu sunt conforme cu prevederile 

prezentelor norme, furnizorii de energiei electrică/gaze naturale pot solicita clarificări sau 

refacerea acestor documente. În orice caz, cererea, însotita de declarație se considera 

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) a cererilor pentru aplicarea, a clarificărilor precum și a răspunsurilor la acestea.  

(7) Furnizorii sunt obligati sa utilizeze toate canalele de comunicare cu clientii finali 

prevazute de legislatia in vigoare aplicabila si nu au dreptul sa limitezele optiunile 

beneficiarilor pentru transmiterea cererilor. 

 

Art. 12. – (1) Cererea prevăzută la art. 11 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 prezentei ordonanțe 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 

 

Art. 13. 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. 14. - 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 
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comunică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 

Ministerului Energiei în vederea realizării decontării către furnizori. 

 

Art. 15. - 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. 16. - (1) 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 calculează lunar, începând cu luna 

noiembrie 2021, luându-se în considerare cantitățile de gaze naturale achiționate de 

fiecare furnizor în perioada de referință, respectiv de la 1 aprilie 2021 și ultima zi din luna 

anterioară pentru care se calculează această valoare. 

(2) Diferenţa între preţul mediu aferent cantităților de energie electrică achiționate de 

fiecare furnizor din 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 achiționate 

de fiecare furnizor în perioada de referință, respectiv de la 1 aprilie 2021 și ultima zi din 

luna anterioară pentru care se calculează această valoare. 

(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 

 

Art. 17 – (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. 
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(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 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 fișierelor analitice și a fișierelor de plăți privind consumatorul vulnerabil 

la nivelul Agenției se realizează o verificare asupra sumelor transmise spre compensare 

privind acești beneficiari.  

(8) Pe baza datelor furnizate de Agenția Națională pentru Administrare Fiscală  și 

a analizelor  prevăzute la alin (4 ) - (6) este întocmită de Agenție lista cu furnizorii care 

prezinta un risc ridicat . 

(9)  Lista va fi  înaintată Autoritatii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

în vederea efectuării de verificări competente și suspendă plata pentru  furnizorii 

respectivi.  

(10) 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.18 - (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  sau pentru care a fost stabilit un titlu de creanță.   

(3) Deciziile se  comunică furnizorilor, in termen de 30 zile de la data emiterii. 

(4) Actele administrative pot fi contestate conform normelor de contencios 

administrativ.  

(5) Pentru creanțele stabilite  sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind 

codul de procedura fiscală, inclusiv cu privire la calculul de accesorii datorate pentru 

neplata la scadenţă a creanţei bugetare principale. 

(6) Modelul deciziei de recuperare a sumelor datorate de către furnizori este 

prevăzut în anexa nr 1.10 . 
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