Stimate client,
Urmare a noilor reglementări cuprinse în 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 prin Legea nr. 259/2021, te informăm că unii
consumatori pot beneficia de măsurile de sprijin acordate de Guvern pentru plata facturilor de consum
energie electrică și/sau gaze naturale emise pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022.
Categoriile de beneficiari prevăzute de OUG nr. 118/2021 sunt:
a) clienţi, astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 15 şi art. 100 pct. 23 din Legea energiei electrice şi
a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare clienţi
casnici;
b) întreprinderi mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite
în continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale, indiferent de forma de
organizare;
c) microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi
familiale, organizate potrivit legii;
d) spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice şi
private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi creşe;
e) organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel
cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,
republicată;
f) furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale,
precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi
completările ulterioare.

A. Dacă ești client casnic, primești o compensare de cel mult 33% din valoarea componentei
prețului de furnizare contractual dacă îndeplinești cumulativ următoarele condiții:

GAZE NATURALE
1. limita minimă de consum zilnic este de 7 kWh, iar limita maximă este cuprinsă în valorile
menționate în tabelul următor:

Luna şi anul
Consum zilnic de
referință (kWh)

Noiembrie 2021 Decembrie 2021 Ianuarie 2022 Februarie 2022 Martie 2022
54,97 kWh

77,6 kWh

89,11 kWh

89,73 kWh

75,17 kWh

Valoarea consumului zilnic de referinţă s-a determinat ca raport între consumul mediu lunar
(calculat din consumul maxim de referinţă al perioadei de 1.000 m^3 transformaţi în MWh, adică 10,6
MWh plus o abatere maximă acceptabilă de 10% în favoarea beneficiarului pentru un total de 1.100
m^3 transformaţi în MWh, adică 11,66 MWh) şi numărul de zile aferent fiecărei luni din perioada 1
noiembrie 2021-31 martie 2022. Practic, limita maximă a consumului pentru care se aplică
compensarea pe întreaga perioadă este 11.660 kWh (echivalentul a 1.100 mc) de gaze naturale, alocat
în tranșe lunare.
2. prețul tău final contractual (fără taxe și tarife reglementate aplicabile de la 30.10.2021, fără
TVA) este mai mare decât prețul de referință de 0,125 lei/kWh (fără TVA)
În situaţia în care, în urma aplicării compensării, valoarea reprezentând diferenţa dintre preţul
gazelor naturale din contract şi suma de compensare este mai mică de 125 lei/MWh (preț de referință),
se compensează doar diferenţa dintre preţul gazelor naturale şi preţul de referinţă.
Dacă îndeplinești condițiile de mai sus, valoarea totală a compensării facturilor de consum
gaze naturale se va scădea din totalul de plată al facturii.
Trebuie să știi că:
•
NU se acordă compensarea pe luna sau pe perioada de consum din luna aferentă facturării dacă
consumul este în afara valorilor de referință!
•
NU se acordă compensarea dacă prețul final contractual (fără TVA) este mai mic decât prețul
final de referință!

B. Dacă ești client final - operator economic încadrat în categoriile prevăzute la alin. (1) lit. b)
şi c) de mai sus, respectiv: IMM-uri, cabinete medicale individuale şi alte profesii liberale,
indiferent de forma de organizare sau microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii, poți beneficia pentru fiecare loc de
consum de:
- exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport,
tarifului de distribuţie şi accizei.
C. Pentru clienții casnici, precum și pentru clienții finali – operatori economici încadrați în
categoriile prevăzute la alin. (1) lit. d), e) şi f) de mai sus, respectiv: spitale publice şi private, unităţi
de învăţământ publice şi private, creşe, organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit
legii, unităţile de cult, furnizori publici şi privaţi de servicii sociale, măsura de sprijin acordată de
Guvern constă în plafonarea prețului final facturat al energiei electrice și/sau a gazelor naturale,
astfel:
1. preţul final facturat al gazelor naturale se plafonează la cel mult 0,37 lei/kWh, din care
componenta de preţ al gazelor naturale va fi în valoare de maximum 0,250 lei/kWh.
2. Plafonul prevăzut anterior reprezintă preţul final facturat pentru clientul final, având incluse:
➢ pentru gaze naturale - preţul de vânzare al gazelor naturale, costul de transport, tariful de
înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie, costurile de furnizare şi TVA.
De reținut!
➢ toate aceste facilități menționate anterior se aplică consumului de gaze naturale
realizat în intervalul 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022;
➢ dacă ești client casnic, vei beneficia de măsurile de sprijin prezentate mai sus, fără
a fi nevoie să ne transmiţi alte informaţii;
➢ dacă ești client final – operator economic și te regăsești în una din categoriile de
beneficiari menționate mai sus va trebui să ne transmiți o cerere însoțită de o declarație pe
proprie răspundere la punctul nostru de contact din Municipiul Cluj-Napoca, str. Siretului nr.
24, cod poştal 400598, judeţ Cluj, telefon: 0264.704.791; fax: 0264.207.981; prin e-mail:
cpl.cluj@cplconcordia.ro, în centrele de relaţii cu clienţii sau pe pagina noastră de internet
la adresa: www.cplconcordia.ro – secțiunea ”Contact”.
Modelele de cerere și de declarație pe propria răspundere menționate mai sus sunt disponibile
pe site-ul nostru www.cplconcordia.ro la secțiunea ”Formulare”, iar actul normativ care
reglementează aceste măsuri de sprijin se regăsește la secțiunea ”Legislație”.
Pentru orice alte informații îți stăm la dispoziție la punctul nostru de contact de mai sus.

