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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL MUNCII ȘI
SOLIDARITĂȚII SOCIALE
Nr. 183 din 14 februarie 2022

MINISTERUL ENERGIEI
Nr. 112 din 12 februarie 2022

MINISTERUL FINANȚELOR
Nr. 173 din 15 februarie 2022

ORDIN
pentru aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor aferente schemei
de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum
și a altor 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 persoanelor care domiciliază
sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
Având în vedere:
— prevederile art. XXXV din Ordonanța de urgență al Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
— prevederile art. 18 și 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție
socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice,
determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea
și completarea unor acte normative și
— prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea și completarea 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
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”,
în temeiul prevederilor:
— art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților
și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația
epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative;
— art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și
Solidarității Sociale;
— 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 solidarității sociale, ministrul energiei și ministrul finanțelor emit următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă procedura de decontare a sumelor
aferente schemei de compensare reglementate de Ordonanța
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 persoanelor care domiciliază sau lucrează
în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei
„Delta Dunării”, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum
și documentele în baza cărora se realizează decontarea,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Cererile de decontare a sumelor aferente
schemei de compensare prevăzute de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 118/2021, depuse la autoritățile competente până
la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se soluționează
potrivit normelor aplicabile la data depunerii acestora. Plata
sumelor aferente cererilor de decontare și operațiunile ulterioare
aferente plății se efectuează conform normelor legale în vigoare
de la data efectuării acestor operațiuni.
(2) Dispozițiile prezentului ordin se aplică pentru cererile de
decontare a sumelor aferente schemei de compensare prevăzute
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
secretar de stat

de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, depuse sau
redepuse după data intrării în vigoare a prezentului ordin.
Art. 3. — Ministerul Muncii și Solidarității 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. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă
Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului
energiei și al ministrului finanțelor nr. 1.155/1.240/1.480/2021
pentru aprobarea procedurii și termenelor de decontare a sumelor
aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora
se realizează decontarea, precum și a altor 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
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din
Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1143 din
27 noiembrie 2021.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.

p. Ministrul energiei,
Dan-Dragoș Drăgan,
secretar de stat

Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu
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ANEXĂ

PROCEDURĂ

de decontare a sumelor aferente schemei de sprijin reglementate de Ordonanța 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
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei
„Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare, precum și documentele în baza cărora se realizează decontarea
CAPITOLUL I
Procedura și termenele de decontare a sumelor
aferente schemei de compensare pentru clienții casnici
Art. 1. — (1) Pentru consumul de energie realizat 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 și
gaze naturale pentru sezonul rece 2021—2022, precum și
pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează
în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei
„Delta Dunării”, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, denumită
în continuare OUG nr. 118/2021 sau ordonanța de urgență,
pentru consumurile de energie electrică și/sau gaze naturale
înregistrate de clienții casnici beneficiari ai prevederilor
ordonanței de urgență.
(2) Sumele cu titlu de compensație se scad din totalul de
plată al facturilor emise de furnizor.
(3) Pe baza facturilor emise, furnizorii depun în format
electronic pe o adresa de e-mail dedicată, pusă la dispoziție de
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, denumită în
continuare Agenție, cererea de decontare a sumelor aferente
compensării, însoțită de următoarele documente:
a) situația de plată centralizatoare, pe județe, a cuantumului
compensării totale aplicate;
b) declarație pe propria răspundere;
c) fișier analitic csv cu beneficiarii compensării ce stau la
baza solicitării decontării.
(4) În situația în care același furnizor solicită decontarea
compensării atât pentru energie electrică, cât și pentru gaze
naturale, documentele prevăzute la alin. (3) se întocmesc
separat pentru fiecare categorie de servicii.
(5) Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al
sumelor solicitate la decontare revine în totalitate furnizorilor.
(6) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt semnate și
certificate, după caz, de reprezentantul legal al furnizorului.
Documentele transmise pot fi semnate electronic cu semnătura
electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat în
condițiile legii.
(7) Documentele prevăzute la alin. (3) fac referire la facturile
emise de furnizori într-o singură lună calendaristică.
(8) Modelele documentelor prevăzute la alin. (3) sunt prevăzute
în anexele nr. 1.1—1.3 și nr. 1.12 la prezenta procedură.
Art. 2. — (1) Pentru decontarea lunară, documentele
prevăzute la art. 1 alin. (3) se depun până în ultima zi lucrătoare
a lunii calendaristice următoare celei pentru care se solicită
decontarea sumelor compensate și evidențiate în facturile emise
de furnizor, atât pentru consumul aferent lunii calendaristice, cât
și pentru orice regularizări evidențiate în facturile emise de
furnizor în luna calendaristică. Decontarea regularizărilor se face
numai pentru lunile calendaristice din perioada de implementare
a schemei de compensare.

(2) Pentru sumele acordate cu titlu de compensație aferente
perioadei 1 noiembrie 2021—31 martie 2022, termenul-limită
până la care se poate solicita plata acestora de către furnizori
este 31 iulie 2022.
(3) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din ordonanța de
urgență, compensația se stabilește astfel:
a) În cazul beneficiarilor a căror perioadă de consum facturat
este atât în afara, cât și în interiorul perioadei 1 noiembrie
2021—31 martie 2022, compensația se va acorda prorata cu
numărul de zile incluse în intervalul respectiv față de numărul
total de zile de consum facturat.
b) În cazul beneficiarilor a căror perioadă de consum facturat
include două sau mai multe luni din perioada 1 noiembrie
2021—31 martie 2022, consumurile vor fi defalcate pe fiecare
lună de livrare, prorata cu numărul de zile din fiecare lună de
consum facturat.
Art. 3. — (1) Pe baza situațiilor centralizatoare și a
borderourilor prevăzute la art. 17 alin. (3) și (4) și art. 21 alin. (5)
din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu
modificările ulterioare, furnizorul are obligația să verifice
încadrarea clienților casnici pentru care vor acorda
compensația.
(2) Compensația se acordă tuturor clienților casnici care nu
beneficiază de ajutorul pentru încălzire prevăzut de Legea
nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, prin raportare la valorile
de referință prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a și b) din lege.
(3) Prin excepție, compensația se aplică și pentru clienții
casnici care se încadrează în categoria consumatorilor
vulnerabili, cu respectarea condiției prevăzute la art. 1 alin. (6)
din ordonanța de urgență, respectiv la art. II alin. (4) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2022 pentru
modificarea și completarea 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
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din
Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”,
denumită în continuare OUG nr. 3/2022.
Art. 4. — (1) Compensația se acordă pentru fiecare lună din
sezonul rece aferent perioadei 1 noiembrie 2021—31 martie
2022, în limitele consumului zilnic/lunar prevăzut la art. 3 alin. (3)
din ordonanța de urgență.
(2) În situația în care consumul lunar estimat al unui client
casnic se încadrează în limitele prevăzute de lege, dar după
regularizare nu se încadrează în limita lunară respectivă, fără
a depăși plafonul maxim aferent perioadei stabilit la art. 3 alin. (1)
și (2) din ordonanța de urgență, compensația nu se aplică pentru
consumul lunii respective realizat de acel client casnic, iar la
regularizare se retrage compensația anterior acordată pentru
consumul lunii respective realizat de acel client casnic.
(3) În situația în care, la regularizare, consumul unui client
casnic se constată că s-a încadrat în limitele prevăzute de lege
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și nu s-a acordat compensația cuvenită clientului respectiv, în
baza consumului lunar estimat, clientul casnic va beneficia de
compensație în factura de regularizare.
(4) În situația în care consumul unui client casnic depășește
plafonul maxim de consum total aferent sezonului rece aferent
perioadei 1 noiembrie 2021—31 martie 2022, factura de
regularizare conține și recuperarea sumelor compensate
anterior acordată aferentă clientului respectiv pentru întreaga
perioadă.
(5) Pentru orice situații în care se constată că o compensare
anterior acordată clientului casnic este retrasă, sumele acordate
se recuperează de la client de către furnizor conform
procedurilor din contractul de furnizare existent între client
și furnizor. Aceste sume recuperate vor fi evidențiate distinct cu
semnul „plus” în facturile/anexele la facturile emise de furnizorul
de energie electrică/gaze naturale.
(6) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (5) au fost
decontate de către Agenție, acestea vor fi restituite de furnizor
în contul indicat de Agenție prin includerea în fișierul analitic de
decontare aferent lunii în care au fost evidențiate în factura
clientului.
(7) Verificarea încadrării în limitele de consum, a compensării
aplicate și a sumelor decontate se realizează de furnizor odată
cu emiterea facturilor de regularizare conform art. 4 din
ordonanța de urgență.
(8) Prevederile art. 9 alin. (1) și (2) se aplică în mod
corespunzător de către furnizori și pentru schema de compensare
pentru clienții casnici.
(9) În situația prevăzută la alin. (8) 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.
(10) În perioada 1 noiembrie 2021—31 martie 2022, clienții
casnici, prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanța de
urgență, vor beneficia de măsuri de sprijin, în limita îndeplinirii
condițiilor prevăzute în ordonanța de urgență, aplicate
cumulativ:
a) plafonarea prevăzută la art. 6 alin. (1) din ordonanța de
urgență;
b) schema de compensare pentru clienții casnici.
(11) Compensațiile prevăzute în ordonanța de urgență au
pentru clienții casnici următoarele caracteristici, pentru schema
de sprijin aferentă perioadei 1 noiembrie 2021—31 ianuarie
2022:
a) Valoarea compensației din schema de compensare pentru
clienții casnici, în cazul energiei electrice, este de maximum
0,291 lei/kWh, nu include TVA și se scade din prețul final facturat
al energiei electrice, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (11)
din ordonanța de urgență, conform exemplului pentru o unitate
de kWh:
Preț final facturat/1,19 = preț final facturat net,
unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA
de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote de TVA, valoarea
numitorului se schimbă în mod corespunzător).
Preț final facturat net – 0,291 lei = preț final facturat net
compensat
Preț final facturat net compensat + valoarea TVA aferentă
prețului final facturat ≥ 0,68 lei
0,68 lei = preț unitar de referință conform art. 1 alin. (11)
din OUG nr. 118/2021
Prețul final facturat net include componenta de preț a
energiei electrice de maximum 0,525 lei, conform art. 6 alin. (1)
lit. a) din OUG nr. 118/2021.
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b) Valoarea compensației din schema de compensare pentru
clienții casnici, în cazul gazelor naturale, corespunzătoare valorii
de maximum 33% din valoarea prețului gazelor naturale ca
marfă, nu include TVA și se scade din componenta de preț
facturat, fără TVA, al gazelor naturale astfel încât să se respecte
prețul de referință prevăzut la art. 1 alin. (12) din ordonanța de
urgență, conform exemplului pentru o unitate de kWh:
Prețul gazelor naturale facturate cu TVA/1,19 = prețul gazelor
naturale net,
unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA
de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote de TVA, valoarea
numitorului se schimbă în mod corespunzător).
Prețul gazelor naturale facturate cu TVA, în conformitate cu
prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 118/2021, nu include
celelalte componente ale prețului final facturat.
Prețul gazelor naturale net – (Prețul gazelor naturale
net x 33/100) = Valoare netă preț cu compensație
Valoare netă preț cu compensație ≥ 0,125 lei/kWh
0,125 lei/kWh = 125 lei/MWh = preț unitar de referință
conform art. 1 alin. (12) din OUG nr. 118/2021
Valoare netă preț cu compensație ≤ 0,250 lei, conform art. 6
alin. (1) lit. b) din OUG nr. 118/2021
Valoarea facturii finale = (Prețul final facturat al gazelor
naturale x cantitate facturată) – (Prețul gazelor naturale
net x 33/100)
Prețul final facturat al gazelor naturale are înțelesul prevăzut
la art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 118/2021.
(12) Compensațiile prevăzute în ordonanța de urgență au
pentru clienții casnici următoarele caracteristici, pentru schema
de sprijin aferentă perioadei 1 februarie 2022—31 martie 2022:
a) Valoarea compensației din schema de compensare pentru
clienții casnici, în cazul energiei electrice, este de maximum
0,291 lei/kWh, nu include TVA și se aplică direct prețului final
facturat al energiei electrice, cu respectarea prevederilor art. 1
alin. (11) din ordonanța de urgență, conform exemplului pentru
o unitate de kWh:
Preț final facturat/1,19 = preț final facturat net,
unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA
de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote de TVA, valoarea
numitorului se schimbă în mod corespunzător).
Preț final facturat net – 0,291 = preț final facturat net
compensat
Preț final facturat net compensat + valoarea TVA aferentă
prețului final facturat ≥ 0,68 lei
0,68 lei = preț unitar de referință conform art. 1 alin. (11) din
OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare
Prețul final facturat net include componenta de preț a energiei
electrice de maximum 0,336 lei, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din
OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare.
b) Valoarea compensației din schema de compensare pentru
clienții casnici, în cazul gazelor naturale, corespunzătoare valorii
de maximum 40% din valoarea prețului gazelor naturale ca
marfă, nu include TVA și se scade din componenta de preț
facturat, fără TVA, al gazelor naturale astfel încât să se respecte
prețul de referință prevăzut la art. 1 alin. (12) din ordonanța de
urgență, conform exemplului pentru o unitate de kWh:
Prețul gazelor naturale facturate cu TVA/1,19 = prețul gazelor
naturale net,
unde 1,19 este factorul de multiplicare aferent cotei de TVA
de 19% (astfel, pentru alte eventuale cote de TVA, valoarea
numitorului se schimbă în mod corespunzător).
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Prețul gazelor naturale facturate cu TVA, în conformitate cu
prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 118/2021, nu include
celelalte componente ale prețului final facturat.
Prețul gazelor naturale net – (Prețul gazelor naturale
net x 40/100) = Valoare netă preț cu compensație
Valoare netă preț cu compensație ≥ 0,125 lei/kWh
0,125 lei/kWh = 125 lei/MWh = preț unitar de referință
conform art. 1 alin. (12) din OUG nr. 118/2021, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 259/2021,
cu modificările și completările ulterioare
Valoare netă preț cu compensație ≤ 0,200 lei, conform art. 6
alin. (1) lit. b) din OUG nr. 118/2021, conform art. 6 alin. (1) lit. b)
din OUG nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare
Valoarea facturii finale = (Prețul final facturat al gazelor
naturale x cantitate facturată) – (Prețul gazelor naturale
net x 40/100)
Prețul final facturat al gazelor naturale are înțelesul prevăzut
la art. 6 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 118/2021, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările
și completările ulterioare.
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 sau a Autorității Naționale de
Reglementare în domeniul Energiei, furnizorii au obligația să
pună la dispoziția acestora evidența prevăzută la alin. (1),
precum și orice alte date ce au legătură cu procedura de
decontare, conform anexelor prezentei proceduri.
Art. 6. — (1) Sumele decontate furnizorului cu titlu de
compensație sunt supuse verificării Autorității Naționale de
Reglementare în domeniul Energiei potrivit prevederilor art. 2
alin. (4) 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 prin includerea in fișierul
analitic de decontare aferent lunii în care au fost evidențiate în
factura clientului.
(3) Cu sumele recuperate în condițiile alin. (2) și art. 4 alin. (6)
se reconstituie cheltuielile efectuate din bugetul de stat în anul
curent, iar în cazul sumelor provenite din finanțarea anilor
precedenți, sumele respective au destinația prevăzută la art. 8
din Ordonanța Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea
unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările
și completările ulterioare.
CAPITOLUL II
Procedura și termenele de decontare
a sumelor aferente schemei de compensare în perioada
1 noiembrie 2021—31 ianuarie 2022 pentru beneficiarii
clienți finali noncasnici prevăzuți la art. 1 alin. (1)
lit. b)—c) din ordonanța de urgență
Art. 7. — Beneficiarii schemei de compensare aplicate în
perioada 1 noiembrie 2021—31 ianuarie 2022, prevăzuți la art. 1
alin. (1) lit. b)—c) din ordonanța de urgență, sunt următoarele
categorii de clienți finali noncasnici:
a) întreprinderile mici și mijlocii definite la art. 4 alin. (1) lit. b)
și c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării
întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările
ulterioare;

b) microîntreprinderile definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării întreprinderilor
mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
c) cabinetele medicale individuale definite la art. 2 alin. (1)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/1998 privind
organizarea și funcționarea 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) întreprinderi individuale definite la art. 2 lit. g) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale,
cu modificările și completările ulterioare;
f) întreprinderi familiale definite la art. 2 lit. h) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea
activităților economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale și 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
desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale și 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 aferente perioadei 1 noiembrie
2021—31 ianuarie 2022:
a) tariful pentru servicii de sistem, componentele tarifelor de
transport de introducere a energiei electrice în rețea (T_G) și de
extragere a energiei electrice din rețea (T_L) determinate potrivit
reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei;
b) tariful de distribuție care înseamnă tarifele specifice de
distribuție stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei prin legislația secundară pentru societățile
care realizează servicii de distribuție a energiei electrice;
c) suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi care
înseamnă suma determinată potrivit Ordinului președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a
certificatelor verzi;
d) suma reprezentând contribuția pentru cogenerarea de
înaltă eficiență determinată potrivit Ordinului președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea
de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare
al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
e) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru
energie electrică stabilite potrivit anexei nr. 1 la titlul VIII —
Accize și alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
(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 aferente perioadei 1 noiembrie 2021—31 ianuarie
2022:
a) tarifele reglementate, aferente transportului gazelor
naturale, facturate de către furnizor clientului final, stabilite de
către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul
Energiei;
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b) tarifele reglementate, aferente distribuției gazelor naturale,
facturate de către furnizor clientului final, stabilite de către
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;
c) suma reprezentând contravaloarea accizelor pentru gaze
naturale stabilite potrivit anexei nr. 1 a titlului VIII — Accize și
alte taxe speciale al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare.
(3) Elementele exceptate de la plată prevăzute la art. 1 alin. (2)
lit. b), pct. i) și ii) din ordonanța de urgență se scad din totalul de
plată al facturii emise de furnizor si nu includ TVA.
(4) Pentru consumul de energie/gaze naturale realizat în
perioada 1 noiembrie 2021—31 ianuarie 2022, furnizorii de
energie electrică și/sau gaze naturale aplică în facturile emise
schema de compensare prevăzută în ordonanța de urgență,
pentru consumurile de energie electrică și/sau gaze naturale
înregistrate de clienții finali prevăzuți la art. 7, beneficiari ai
prevederilor ordonanței de urgență.
(5) Pe baza facturilor emise în lunile anterioare, furnizorii
depun la Ministerul Energiei cererea de decontare a sumelor
aferente compensației, însoțită de:
a) cerere de decontare și declarație pe propria răspundere
a reprezentantului legal, conform anexelor nr. 1.5 și nr. 1.6
la prezenta procedură;
b) un centralizator cuprinzând cuantumul compensației totale
aplicate și defalcat pe categoriile de clienți finali prevăzuți la
art. 7, conform anexei nr. 1.5 la prezenta procedură;
c) un fișier analitic csv care corespunde regulilor contabile
românești (și unde este posibil în format xlsx sau xls), cu
operațiunile necesare pentru decontarea pentru clienții finali
noncasnici beneficiari ai schemei de compensație prevăzuți la
art. 1 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanța de urgență, conform
anexei nr. 1.7 la prezenta procedură;
d) o listă defalcată pe energie electrică și gaze naturale în
cadrul căreia se precizează numele/denumirea clienților finali
prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)—c) din ordonanța de urgență
care, conform declarațiilor depuse de aceștia potrivit modelului
din anexa nr. 1.11 la prezenta procedură de decontare nu au
beneficiat de niciun ajutor de minimis, precum și datele de
identificare ale acestora cu respectarea dispozițiilor legale ale
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare
Regulamentul GDPR), elaborată conform anexei nr. 1.8 la
prezenta procedură;
e) o listă defalcată pe energie electrică și gaze naturale în
cadrul căreia se precizează numele/denumirea clienților finali
prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)—c) din ordonanța de urgență,
datele de identificare ale acestora cu respectarea dispozițiilor
legale ale Regulamentului GDPR, precum și valoarea sumelor
de care aceștia au beneficiat cu titlu de ajutoare de minimis,
conform declarațiilor depuse de aceștia, elaborată potrivit
modelului din anexa nr. 1.9 la prezenta procedură;
f) copie a declarațiilor depuse de toți clienții finali prevăzuți la
art. 1 alin. (1) lit. b)—c) din ordonanța de urgență potrivit
modelului din anexa nr. 1.11 la prezenta procedură.
(6) În situația în care același furnizor solicită decontarea
compensării atât pentru consumuri de energie electrică, cât și
pentru gaze naturale, centralizatorul prevăzut la alin. (5) lit. b) se
întocmește separat pentru fiecare categorie de servicii.
(7) Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al
sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.
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(8) Documentele prevăzute la alin. (5) sunt semnate și
certificate după caz, de reprezentantul legal al furnizorului.
Documentele transmise pot fi semnate electronic cu semnătura
electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat în
condițiile legii.
(9) Modelele documentelor prevăzute la alin. (5) sunt
prevăzute în anexele nr. 1.5—1.9 și nr. 1.11 la prezenta
procedură.
(10) Ministerul Energiei poate solicita informații suplimentare
sau clarificări asupra documentelor depuse care constituie parte
integrantă a documentației de decontare, atât furnizorilor cât și
altor instituții și autorități publice abilitate potrivit legii.
(11) Verificările privind respectarea normelor privind ajutorul
de minimis se efectuează conform cadrului legislativ național
și european în materia ajutorului de stat. Prevederile
Regulamentului (UE) 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie
2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu
modificările și completările ulterioare [denumit în continuare
Regulamentul (UE) 1.407/2013], se aplică în mod
corespunzător.
(12) În sensul alin. (10) și (11), cu titlu enunțiativ, pot fi
solicitate informații referitoare la:
— încadrarea categoriilor clienților non-casnici care au primit
ajutoare de minimis în prevederile Regulamentului
(UE) 1.407/2013;
— facturile emise;
— clarificări referitoare la datele inserate în cadrul
documentelor menționate la alin. (5);
— evidențierea printr-o situație centralizată a numărului de
clienți beneficiari ai schemei de sprijin, independent de numărul
punctelor sau locurilor de consum.
Art. 9. — (1) În situația în care, în perioada de aplicare a
ordonanței de urgență, are loc schimbarea furnizorului de
energie electrică sau gaze naturale, decontarea se realizează
prorata de către fiecare furnizor în conformitate cu sumele
facturate de fiecare furnizor către beneficiarul final.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situația schimbărilor
de ordin administrativ, realizate la nivelul beneficiari finali ai
schemei. Sunt avute în vedere schimbările referitoare la
denumirea beneficiarilor finali ai schemei sau, fără a se limita la
acestea, cele rezultate ca urmare a unor proceduri finalizate de
divizare sau fuziune a acestora, 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, pentru care se solicită
decontarea sumelor compensate și evidențiate în facturile emise
de furnizor atât pentru consumul aferent lunii calendaristice, cât
și pentru orice regularizări realizate potrivit legii evidențiate în
facturile emise de furnizor, aferente perioadei de aplicare a
ordonanței de urgență în vederea decontării lunare a acestora.
Comunicarea se va face la adresa de e-mail dedicată:
decontare.noncasnici@energie.gov.ro.
(4) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) din OUG
nr. 118/2021, prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002
privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare, precum și de la Normele metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea
angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul
ministrului finanțelor nr. 1.792/2002, cu modificările și
completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor,
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Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la
concordanța sumelor totale din situațiile de plată cu cererile pe
propria răspundere depuse de furnizori.
CAPITOLUL III
Cererea pentru aplicarea prevederilor ordonanței
de urgență emise în baza art. IV din 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,
precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului
nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor
care domiciliază sau lucrează în unele localități
din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”
Art. 10. — (1) În aplicarea prevederilor art. IV din Legea
nr. 259/2021, pentru a beneficia de dispozițiile OUG
nr. 118/2021, pentru perioada 1 noiembrie 2021—31 ianuarie
2022, clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b)—f) din ordonanța
de urgență vor depune la furnizorii de energie electrică/gaze
naturale o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere.
(2) Modelul de cerere/declarație pe propria răspundere este
prevăzut în anexa nr. 1.10 la prezenta procedură.
(3) În situația în care cererea/declarația nu este conformă cu
prevederile prezentelor norme, furnizorii de energie electrică/
gaze naturale pot solicita clarificări sau refacerea acestor
documente; în orice caz, cererea, însoțită de declarație se
consideră depusă la data primei comunicări.
(4) Răspunsurile la clarificările solicitate de către furnizori se
transmit de către beneficiari în termen de 5 zile calendaristice de
la data primirii solicitărilor.
(5) Furnizorii de energie electrică/gaze naturale vor
comunica sau posta pe site-ul propriu modalitățile de depunere
de către beneficiari — clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1)
lit. b)—f) din ordonanța de urgență a cererilor, a clarificărilor,
precum și a răspunsurilor la acestea.
(6) Furnizorii sunt obligați să utilizeze toate canalele de
comunicare dedicate cu clienții finali prevăzute de legislația în
vigoare aplicabilă și nu au dreptul să limiteze opțiunile
beneficiarilor pentru transmiterea cererilor.
(7) Măsurile de sprijin pentru clienții finali prevăzuți la art. 1
alin. (1) lit. b)—c) din ordonanța de urgență se acordă cu
respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al
Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107
și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare.
(8) În vederea verificării încadrării în plafonul prevăzut pentru
ajutoarele de minimis, clienții finali prevăzuți la art. 1 alin. (1),
lit. b)—c) din ordonanța de urgență, care se încadrează în
categoria de întreprinderi mici și mijlocii potrivit Legii
nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării
întreprinderilor mici și mijlocii și anexa nr. 1 a Regulamentului
(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare
a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în
aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, vor depune și
o declarație pe propria răspundere conform modelului prevăzut
în anexa nr. 1.11 la prezenta procedură.
Art. 11. — (1) Cererea prevăzută la art. 10 alin. (1) va conține
opțiunea beneficiarului client final referitoare la încadrarea în
una dintre categoriile prevăzute 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 ordonanței 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 IV
Aspecte legate de procedura de decontare
prevăzută la art. 7 din ordonanța de urgență
Art. 12. — 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. 13. — (1) Pentru perioada 1 noiembrie 2021—
31 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile art. 7 din
ordonanța de urgență astfel cum au fost modificate prin
art. XXXV pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 130/2021 și art. 18 pct. 3 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 2/2022, ANRE va comunica Ministerului Energiei
lunar, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e)
și f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021,
valorile aferente compensațiilor pe care trebuie să le primească
fiecare furnizor de energie electrică și/sau gaze naturale.
(2) Pentru perioada 1 februarie 2022—31 martie 2022, în
conformitate cu prevederile art. 7 din ordonanța de urgență
astfel cum acestea au fost modificate prin art. I pct. 8 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2022, ANRE va
comunica Ministerului Energiei lunar valorile aferente
compensațiilor pe care trebuie să le primească fiecare furnizor
de energie electrică și/sau gaze naturale.
(3) În sensul alin. (1), odată cu transmiterea documentelor
justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea
Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către
furnizorii de energie electrică și gaze naturale în vederea
calculării compensației, furnizorii de energie electrică și/sau
gaze naturale vor transmite către Ministerul Energiei cererile de
decontare pentru sumele aferente plafonării, separat pentru
gaze naturale și/sau energie electrică, conform anexei nr. 1.13
la prezenta procedură. Comunicarea se va face la adresa de
e-mail dedicată: plafonare@energie.gov.ro.
(4) În sensul alin. (2), odată cu transmiterea documentelor
justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea
Națională de Reglementare în Domeniul Energiei de către
furnizorii de energie electrică și gaze naturale în vederea
calculării compensației, furnizorii de energie electrică și/sau
gaze naturale vor transmite către Ministerul Energiei cererile de
decontare pentru sumele aferente plafonării, în mod diferențiat
pentru consumatori casnici și noncasnici, separat pentru gaze
naturale și/sau energie electrică, conform anexei nr. 1.13
la prezenta procedură.
(5) În termen de 30 de zile de la introducerea datelor pe
platforma pusă la dispoziție și gestionată de ANRE, aceasta va
calcula, pentru fiecare furnizor separat pentru gaze naturale
și/sau energie electrică, valorile aferente compensațiiilor
prevăzute la alin. (1) și le va transmite către Ministerul Energiei
în vederea decontării, conform anexei nr. 1.14 la prezenta
procedură.
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(6) În termen de 30 de zile de la introducerea datelor pe
platforma pusă la dispoziție și gestionată de ANRE, aceasta va
calcula, pentru fiecare furnizor separat pentru gaze naturale
și/sau energie electrică, valorile aferente compensațiilor
prevăzute la alin. (2) și le va transmite către Ministerul Energiei
în vederea decontării, conform anexei nr. 1.14 la prezenta
procedură.
(7) Ministerul Energiei efectuează plata către furnizori a
sumelor reprezentând valoarea compensării determinată de
ANRE, în termen de 15 zile de la data primirii documentelor de
la autoritatea de reglementare.
(8) În cazul în care se constată existența unor erori materiale
sau de calcul rezultate din lipsa comunicării integrale a
documentației justificative, ca urmare a verificărilor efectuate de
ANRE, autoritatea de reglementare va notifica furnizorilor aceste
erori, precum și valorile rectificate ale compensațiilor, urmând
ca aceștia să depună o nouă cerere, prevederile alin. (5)—(7)
aplicându-se în mod corespunzător.
(9) În cazul în care furnizorii constată existența unor erori
materiale sau de calcul rezultate din lipsa comunicării integrale
a documentației, aceștia depun o nouă cerere, prevederile
alin. (5)—(7) aplicându-se în mod corespunzător.
(10) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (8) din
ordonanța de urgență, prin derogare de la prevederile Legii
nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și
completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor,
Ministerul Energiei efectuează exclusiv verificări cu privire la
concordanța sumelor totale din situațiile de plată cu cererile pe
propria răspundere depuse de furnizori și valorile compensațiilor
stabilite de ANRE.
CAPITOLUL V
Aspecte legate de procedura de plată
a compensării de către Agenția Națională pentru Plăți
și Inspecție Socială și verificarea prevăzută la art. 2
alin. (4) și (8) din ordonanța de urgență
Art. 14. — (1) Până în ultima zi lucrătoare a lunii
calendaristice următoare celei pentru care se solicită
decontarea, furnizorii transmit la Agenție documentele prevăzute
la art. 1 alin. (3).
(2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) Agenția
verifică concordanța sumelor solicitate din documentele privind
decontarea transmise de furnizor, ținând cont de prevederile
art. 2 alin. (8) din ordonanța de urgență.
(3) După verificările efectuate conform alin. (2) în termen de
20 de zile de la primirea solicitării din partea furnizorului,
directorul general al Agenției emite decizia de plată. Deciziile se
comunică furnizorului în termen de 3 zile de la data emiterii.
Agenția întocmește decizia de acordare, respectiv de respingere
a cererii furnizorului, după caz.
(4) Plata către furnizori se efectuează conform ordonanței de
urgență, în conturi escrow sau în conturile bancare indicate de
către aceștia, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data
depunerii solicitării.
(5) Pentru prima lună de decontare, furnizorii vor completa
documentul prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. c) cu facturile aferente
lunii de decontare pentru care se solicită sumele aferente
compensării. În lunile următoare se vor evidenția facturile
aferente lunilor decontate care au fost recalculate în acea lună
ca urmare a regularizării consumului ori acordării cu întârziere a
drepturilor de ajutor de încălzire și/sau supliment de energie sau
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altor situații ce pot genera modificări ale sumelor aferente
schemei de compensare, prin transmiterea înregistrărilor
decontate cu valoarea compensată cu minus și completarea cu
un nou rând cu recalcularea efectuată.
(6) În cazul facturilor recalculate luna emiterii facturilor este
luna în care acestea au fost revizuite.
(7) Furnizorii răspund ca suma totală solicitată pentru un
beneficiar/loc de consum la o anumită dată să fie egală cu suma
compensată în toate facturile emise până la acea dată conform
ordonanței de urgență.
(8) Pe baza facturilor de regularizare emise clienților care
conțin și recuperarea sumelor decontate necuvenit clienților care
au depășit limita de consum în perioada de aplicare a ordonanței
de urgență, furnizorii întocmesc, în termenul prevăzut la art. 4
alin. (4) din ordonanța de urgență, o nouă cerere de regularizare
finală. Cererea va avea în vedere sumele aferente facturilor
pentru care a fost efectuată regularizarea pentru perioada
prevăzută de art. 4 alin. (4) din prezenta procedură.
(9) Pe baza verificării prevăzute la art. 2 alin. (8) din
ordonanța de urgență, Agenția efectuează plata sau, după caz,
stabilește sumele decontate necuvenit pentru perioada
1 noiembrie 2021—31 martie 2022. Sumele de plată sau de
recuperat, după caz, se stabilesc prin decizie a directorului
general al Agenției.
(10) Pentru beneficiarii care nu sunt cuprinși în cererea de
regularizare a furnizorilor, deși au fost cuprinși în cererile
aferente perioadei de aplicare a ordonanței, Agenția procedează
la emiterea unui titlu de creanță către furnizori, care, în termen
de 30 de zile de la comunicare, devine titlu executoriu și este
transmis la Agenția Națională de Administrare Fiscală.
Art. 15. — (1) Până la data de 31 decembrie 2022,
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
verifică corectitudinea întocmirii situațiilor de plată de către
furnizori într-un eșantion de minimum 2% și transmite Agenției
rezultatele verificărilor în vederea dispunerii, după caz, a
recuperării de la furnizor a sumelor primite necuvenit.
(2) Pe baza situațiilor transmise de Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția dispune prin
emiterea unui titlu de creanță, după caz, recuperarea de la
furnizor a sumelor primite necuvenit, urmând ca furnizorul să
recupereze de la clientul casnic conform procedurilor din
contractul de furnizare existent între client și furnizor.
(3) Pentru creanțele stabilite în urma verificărilor efectuate
de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei,
Agenția aplică dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu
privire la calculul de accesorii datorate pentru neplata la
scadență a creanței bugetare principale. Furnizorul are obligația
ca în termenul prevăzut la art. 4 alin. (5) din ordonanța de
urgență să restituie Agenției sumele prevăzute în titlurile de
creanță, în caz contrar acestea vor fi transmise spre recuperare
Agenției Naționale de Administrare Fiscală conform Legii
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
CAPITOLUL VI
Aspecte legate de recuperarea sumelor acordate ilegal
sau necuvenit beneficiarilor măsurilor de sprijin
Art. 16. — (1) În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind
procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și
pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996,
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aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu
modificările și completările ulterioare, în cazul în care autoritățile
cu drept de control asupra beneficiarilor, la solicitarea
ministerelor competente, după caz, au identificat situații de
acordare a ajutoarelor de stat în mod abuziv sau ajutoare de
stat incompatibile, ministerele competente, după caz, care au
avut calitatea de furnizori ai măsurilor de sprijin, dispun măsuri
în legătură cu modul de utilizare a ajutoarelor acordate
beneficiarilor, respectiv emit decizii prin care dispun stoparea
sau recuperarea ajutoarelor acordate, aceste decizii fiind titluri
executorii.
(2) Direcțiile sau structurile cu atribuții în domeniul ajutorului
de stat din cadrul ministerelor competente, după caz,
elaborează și propun spre aprobare, în termen de 15 zile de la
data intrării în vigoare a prezentul ordin, norme metodologice
proprii privind recuperarea ajutoarelor de stat utilizate în mod
abuziv sau incompatibile.
Art. 17. — (1) La stabilirea sumei de recuperat, pe lângă
cuantumul ajutorului se va lua în considerare și o dobândă.
(2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită de Comisia
Europeană pentru România și se calculează conform procedurii
stabilite prin art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al
Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a
normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, cu modificările ulterioare. Rata dobânzii
aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul a fost pus
la dispoziția beneficiarului pentru prima dată, conform
prevederilor art. 11 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004,
cu modificările ulterioare. Această dobândă se va aplica până
la momentul recuperării integrale a ajutorului, cu aplicarea
principiului capitalizării.
(3) Cuantumul total al dobânzilor datorate de beneficiar va fi
determinat prin însumarea valorilor absolute ale dobânzilor ce
au rezultat în urma aplicării ratelor dobânzilor de referință la
valoarea cheltuielilor identificate pentru recuperare prin decizia
de recuperare a ajutorului.
(4) În cuprinsul deciziei de stopare/recuperare a ajutoarelor
se stabilește cuantumul ajutorului de recuperat și al dobânzii
aferente acestuia de la data plății ajutorului și până la data
emiterii deciziei, precum și modalitatea de calcul al dobânzii.
(5) În situația în care beneficiarul nu rambursează sumele
datorate potrivit deciziei, recuperarea sumelor datorate conform
deciziei de stopare/recuperare se realizează în condițiile art. 33
alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu
modificările și completările ulterioare, de către organele fiscale
ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
(6) Organele de executare, respectiv organele fiscale ale
Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor determina
valoarea dobânzilor ce trebuie aplicate pentru perioada cuprinsă
între data deciziei de recuperare și momentul recuperării
efective.
(7) Rata dobânzii prevăzute la alin. (2) se aplică până la data
recuperării integrale. Cu toate acestea, în cazul în care trece
mai mult de un an de la data la care ajutorul a fost pus la
dispoziția beneficiarului pentru prima dată și până la data
recuperării ajutorului, rata dobânzii se recalculează la intervale
de un an, având ca bază rata în vigoare în momentul
recalculării, precum și modalitatea de calcul al dobânzii.
*) Anexele nr. 1.1—1.14 sunt reproduse în facsimil.

CAPITOLUL VII
Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 18. — (1) Prevederile cap. I, cap. II art. 7—9, cap. III,
cap. IV art. 12, art. 13 alin. (1), (3), (5), (7) și (10), cap. V, cap. VI
din prezentul ordin se aplică pentru schema de sprijin aferentă
perioadei 1 noiembrie 2021—31 ianuarie 2022, în conformitate
cu prevederile art. XXXV din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 130/2021 coroborate cu prevederile art. 18 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 2/2022.
(2) Prevederile cap. I, cap. II art. 8 alin. (7) și (10), cap. IV
art. 12, art. 13 alin. (2), (4), (6), (9) și (10), cap. V, cap. VI din
prezentul ordin se aplică pentru schema de sprijin aferentă
perioadei 1 februarie 2022—31 martie 2022, în conformitate
cu prevederile art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 3/2022.
(3) Cererile de decontare aflate în curs de analiză se
soluționează potrivit procedurii de decontare în vigoare la data
depunerii cererii. Dispozițiile actualei proceduri se aplică pentru
cererile de decontare depuse sau redepuse, după caz, după
data intrării în vigoare a prezentei proceduri. Plata sumelor
aferente cererilor de decontare și operațiunile ulterioare aferente
plății se efectuează conform normelor legale în vigoare de la
data efectuării acestor operațiuni.
(4) Pentru facturile care au fost recalculate ulterior depunerii
cererii de decontare până la data de 1 februarie 2022 în baza
prevederilor art. 19 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 2/2022, indiferent dacă valorile facturilor astfel recalculate
sunt identice sau nu cu valorile din facturile anterioare
recalculării, furnizorii vor notifica autoritățile competente în acest
sens, depunând la acestea o nouă cerere de decontare.
(5) Pentru facturile care au fost recalculate ulterior depunerii
cererii de decontare începând cu data de 1 februarie 2022 în
baza prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 259/2021, cu modificările și completările ulterioare, indiferent
dacă valorile facturilor astfel recalculate sunt identice sau nu cu
valorile din facturile anterior recalculării, furnizorii vor notifica
autoritățile competente în acest sens, depunând la acestea
o nouă cerere de decontare.
(6) Lipsa notificării conform alin. (4) sau (5), după caz,
îndreptățește autoritățile competente să considere valorile din
cererea de decontare inițial depusă calculate cu respectarea
art. 1 și 6 din ordonanța de urgență, prevederile art. 2 alin. (7)
din ordonanța de urgență aplicându-se în mod corespunzător.
(7) Dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 3/2022 se aplică în mod corespunzător ori de câte ori în
cuprinsul prezentei proceduri se face trimitere la Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 259/2021, cu modificările și
completările ulterioare.
(8) Dispozițiile art. XXXV din Ordonanța de urgență
nr. 130/2021 raportate la prevederile art. 18 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 2/2022 se aplică în mod corespunzător
ori de câte ori în cuprinsul prezentei proceduri se face trimitere
la art. 1 alin. (1) lit. b)—f) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 118/2021.
Art. 19. — Anexele nr. 1.1—1.14*) fac parte integrantă
din prezenta procedură.
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FRQWDELOLORUDXWRUL]DĠLUHSXEOLFDWăDUWúLDUW
2UGRQDQĠD*XYHUQXOXLQUSULYLQG
DXWRUL]DUHDH[SHUĠLORUFULPLQDOLúWLFXPRGLILFăULOHúL
FRPSOHWăULOHXOWHULRDUHDUWDUW
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2UGRQDQĠD*XYHUQXOXLQUSULYLQG
RUJDQL]DUHDDFWLYLWăĠLLGHH[SHUWL]ăWHKQLFăMXGLFLDUă
úLH[WUDMXGLFLDUăDUW
2UGLQXO0LQLVWHUXOXL$JULFXOWXULL$OLPHQWDĠLHLúL
3ăGXULORUSHQWUXDSUREDUHD
5HJXODPHQWXOXLSULYLQGRUJDQL]DUHDúLGHVIăúXUDUHD
(;3(577(+1,&-8',&,$5
H[DPHQXOXLSHQWUXGREkQGLUHDFDOLWăĠLLGHH[SHUW
(;3(577(+1,&(;75$-8',&,$5
WHKQLFH[WUDMXGLFLDUvQVSHFLDOLWDWHDYkQăWRDUH
DUW
2UGLQXO0LQLVWHUXOXL(FRQRPLHLúL&RPHUĠXOXL
SHQWUXDSUREDUHD5HJXODPHQWXOXLSULYLQG
RUJDQL]DUHDúLGHVIăúXUDUHDH[DPHQXOXLvQYHGHUHD
DWULEXLULLFDOLWăĠLLGHH[SHUWWHKQLFH[WUDMXGLFLDU
2*QUSULYLQGXQHOHPăVXULvQGRPHQLXO
(9$/8$725$8725,=$7
HYDOXăULLEXQXULORUFXPRGLILFăULOHúLFRPSOHWăULOH
XOWHULRDUHDUWDOLQ  
/HJHDQUSULYLQGUHIRUPDvQGRPHQLXO
VăQăWăĠLLUHSXEOLFDWă7LWOXO;,9([HUFLWDUHD
)$50$&,67
SURIHVLHLGHIDUPDFLVW2UJDQL]DUHDúLIXQFĠLRQDUHD
&ROHJLXOXL)DUPDFLúWLORUGLQ5RPkQLDDUWúL
DUW
),=,27(5$3(87.,1(727(5$3(87 /HJHDQUSULYLQGRUJDQL]DUHDúL
),=,27(5$3(87
H[HUFLWDUHDSURIHVLHLGHIL]LRWHUDSHXWSUHFXPúL
),=,2.,1(727(5$3(87
SHQWUXvQILLQĠDUHDRUJDQL]DUHDúLIXQFĠLRQDUHD
),=,27(5$3(87352)(625'( &ROHJLXOXL)L]LRWHUDSHXĠLORUGLQ5RPkQLDDUW
&8/785Ă),=,&Ă0(',&$/Ă
+RWăUkUHD&)5QUSULYLQGSURFHGXUDGH
),=,27(5$3(87%$/1(2),=,2 HOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLHLGHOLEHUăSUDFWLFăSHQWUX
.,1(727(5$3(87
SURIHVLDGHIL]LRWHUDSHXW
5HJXODPHQWXOSULYLQGDXWRUL]DUHDVDXUHFXQRDúWHUHD
DXWRUL]ăULLSHUVRDQHORUIL]LFHúLMXULGLFHURPkQHDOH
XQXLDOWVWDWPHPEUXDO8QLXQLL(XURSHQHVDXDOH
XQXLVWDWFDUHDSDUĠLQH6SDĠLXOXL(FRQRPLF
(XURSHDQvQYHGHUHDUHDOL]ăULLúLYHULILFăULL
*(2'(=
OXFUăULORUGHVSHFLDOLWDWHvQGRPHQLXOFDGDVWUXOXLDO
JHRGH]LHLúLDOFDUWRJUDILHLSHWHULWRULXO5RPkQLHL
DSUREDWSULQ2UGLQXO0$,$1&3,QU
SXEOLFDWvQ0RQLWRUXO2ILFLDODO5RPkQLHL
QU
2UGLQQUSHQWUXDSUREDUHD
,17(535(7/,0%$-0,0,&2
0HWRGRORJLHLGHDXWRUL]DUHDLQWHUSUHĠLORUOLPEDMXOXL
*(678$/
PLPLFRJHVWXDOúLDLQWHUSUHĠLORUOLPEDMXOXLVSHFLILF
SHUVRDQHLFXVXUGRFHFLWDWHDUWDOLQ  

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 155/15.II.2022



/2*23('



02$ù$



0(',$725



0(',&



0(',&'(17,67



0(',&9(7(5,1$5



127$538%/,&



237,&,$123720(75,67



35$&7,&,$1Ì1,162/9(1ğĂ

28*QUSULYLQGRUJDQL]DUHDúL
IXQFĠLRQDUHDFDELQHWHORUGHOLEHUăSUDFWLFăSHQWUX
VHUYLFLLSXEOLFHFRQH[HDFWXOXLPHGLFDOPRGLILFDWă
SULQ/HJHDSHQWUXDSUREDUHD28*
DUWDOLQ  DUWDOLQ  2UGLQXO
0LQLVWHUXOXL6ăQăWăĠLLQUSULYLQG
HOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLHLGHOLEHUăSUDFWLFă
2UGRQDQĠDGHXUJHQĠăD*XYHUQXOXLQU
SULYLQGH[HUFLWDUHDSURIHVLHLGHDVLVWHQWPHGLFDO
JHQHUDOLVWDSURIHVLHLGHPRDúăúLDSURIHVLHLGH
DVLVWHQWPHGLFDOSUHFXPúLRUJDQL]DUHDúL
IXQFĠLRQDUHD2UGLQXOXL$VLVWHQĠLORU0HGLFDOL
*HQHUDOLúWL0RDúHORUúL$VLVWHQĠLORU0HGLFDOLGLQ
5RPkQLDDSUREDWăSULQ/HJHDQUDUW
úLDUW
/HJHQUSULYLQGPHGLHUHDúLRUJDQL]DUHD
SURIHVLHLGHPHGLDWRUDUWDUWDUW
/HJHQUSULYLQGUHIRUPDvQGRPHQLXO
VăQăWăĠLLUHSXEOLFDWă7,7/8/;,,([HUFLWDUHD
SURIHVLHLGHPHGLF2UJDQL]DUHDúLIXQFĠLRQDUHD
&ROHJLXOXL0HGLFLORUGLQ5RPkQLDDUW
/HJHQUSULYLQGUHIRUPDvQGRPHQLXO
VăQăWăĠLLUHSXEOLFDWă7,7/8/;,,,([HUFLWDUHD
SURIHVLHLGHPHGLFGHQWLVW2UJDQL]DUHDVL
IXQFĠLRQDUHD&ROHJLXOXL0HGLFLORU'HQWLúWLGLQ
5RPkQLDDUWDUWDUW
/HJHQUSHQWUXRUJDQL]DUHDúLH[HUFLWDUHD
SURIHVLXQLLGHPHGLFYHWHULQDUUHSXEOLFDWăvQ
WHPHLXODUWGLQ/HJHDQUFX
PRGLILFăULOHXOWHULRDUHDUW
/HJHDQUDQRWDULORUSXEOLFLúLDDFWLYLWăĠLL
QRWDULDOHFXPRGLILFăULOHXOWHULRDUHDUWDOLQ  
VL  
28*QUSULYLQGRUJDQL]DUHDúL
IXQFĠLRQDUHDFDELQHWHORUGHOLEHUăSUDFWLFăSHQWUX
VHUYLFLLSXEOLFHFRQH[HDFWXOXLPHGLFDOPRGLILFDWă
SULQ/HJHDSHQWUXDSUREDUHD28*
DUWDOLQ  DUWDOLQ  2UGLQXO
PLQLVWUXOXLVăQăWăĠLLQUSULYLQGHOLEHUDUHD
DXWRUL]DĠLHLGHOLEHUăSUDFWLFă
2UGRQDQĠDGHXUJHQĠăQUSULYLQG
RUJDQL]DUHDDFWLYLWăĠLLSUDFWLFLHQLORUvQLQVROYHQĠă
FXPRGLILFăULOHXOWHULRDUHDUWSFW

21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 155/15.II.2022

















/HJHQUSULYLQGRUJDQL]DUHDúL
35$&7,&,$1,10(',&,1Ă
IXQFĠLRQDUHDDFWLYLWăĠLORUúLSUDFWLFLORUGHPHGLFLQă
&203/(0(17$5Ă$/7(51$7,9Ă
FRPSOHPHQWDUăDOWHUQDWLYăDUW
/HJHQUSULYLQGH[HUFLWDUHDSURIHVLHLGH
SVLKRORJFXGUHSWGHOLEHUăSUDFWLFăvQILLQĠDUHD
36,+2/2*
RUJDQL]DUHDúLIXQFĠLRQDUHD&ROHJLXOXL3VLKRORJLORU
GLQ5RPkQLDFXPRGLILFăULOHXOWHULRDUHDUWDUW
/HJHDQUGLQRFWRPEULHSULYLQG
5(67$85$725
SURWHMDUHDSDWULPRQLXOXLFXOWXUDOQDĠLRQDOPRELO
UHSXEOLFDWăFXPRGLILFăULOHXOWHULRDUHDUW
28*QUSULYLQGRUJDQL]DUHDúL
IXQFĠLRQDUHDFDELQHWHORUGHOLEHUăSUDFWLFăSHQWUX
VHUYLFLLSXEOLFHFRQH[HDFWXOXLPHGLFDOPRGLILFDWă
62&,2/2*
SULQ/HJHDSHQWUXDSUREDUHD28*
DUWDOLQ  2UGLQXO0LQLVWHUXOXL
6ăQăWăĠLLQUSULYLQGHOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLHL
GHOLEHUăSUDFWLFă
63(&,$/,67,1'20(1,8/
/HJHDQUGLQLXOLHSULYLQGDPHQDMDUHD
$0(1$-Ă5,,7(5,725,8/8,ù,
WHULWRULXOXLúLXUEDQLVPXOFXPRGLILFăULOHúL
85%$1,608/8,
FRPSOHWăULOHXOWHULRDUHDUW
28*QUSULYLQGRUJDQL]DUHDúL
IXQFĠLRQDUHDFDELQHWHORUGHOLEHUăSUDFWLFăSHQWUX
7(+1,&,$1'(3527(=(ù,257(=(
VHUYLFLLSXEOLFHFRQH[HDFWXOXLPHGLFDOPRGLILFDWă
7(+1,&,$1'(3527(=($8',7,9(
SULQ/HJHDSHQWUXDSUREDUHD28*
7(+1,&,$1'($3$5$785Ă
DUWDOLQ  2UGLQXO0LQLVWHUXOXL
0(',&$/Ă
6ăQăWăĠLLQUSULYLQGHOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLHL
GHOLEHUăSUDFWLFă
/HJHQUSHQWUXDXWRUL]DUHDúLSODWD
LQWHUSUHĠLORUúLWUDGXFăWRULORUIRORVLĠLGH&RQVLOLXO
6XSHULRUDO0DJLVWUDWXULLGH0LQLVWHUXO-XVWLĠLHL
75$'8&Ă725,17(535(7
3DUFKHWXOGHSHOkQJăÌQDOWD&XUWHGH&DVDĠLHúL
$8725,=$7'(0,1,67(58/
-XVWLĠLH3DUFKHWXO1DĠLRQDO$QWLFRUXSĠLHGHRUJDQHOH
-867,ğ,(,
GHXUPăULUHSHQDOăGHLQVWDQĠHOHMXGHFăWRUHúWLGH
ELURXULOHQRWDULORUSXEOLFLGHDYRFDĠLúLGHH[HFXWRUL
MXGHFăWRUHúWLFXPRGLILFăULOHúLFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH
DUWDUWDUWDOLQ  úL  úLDUW$
28*QUSULYLQGRUJDQL]DUHDúL
IXQFĠLRQDUHDFDELQHWHORUGHOLEHUăSUDFWLFăSHQWUX
([SHUWvQIL]LFăPHGLFDOă
VHUYLFLLSXEOLFHFRQH[HDFWXOXLPHGLFDOPRGLILFDWă
)L]LFLDQPHGLFDO
SULQ/HJHDSHQWUXDSUREDUHD28*
)L]LFLDQvQVLVWHPXOVDQLWDU
DUWDOLQ  
2UGLQXOPLQLVWUXOXLVăQăWăĠLLQUSULYLQG
HOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLHLGHOLEHUăSUDFWLFă

&(5(5('('(&217$5(
DVXPHORUDIHUHQWHFRPSHQVăULL

'HFODUFăVXPHOHVROLFLWDWHQXFRQ܊LQ79$FRQIRUPSUHYHGHULORUDUWDOLQ  GLQ$QH[DOD2UGLQXO&RPXQQU
&OLHQ܊LLQRQFDVQLFLEHQHILFLDULSUHYă]XĠLODDUWDOLQ  OLWE úLF DXVROLFLWDWFRPSHQVDUHDSHQWUX««««ORFXULGHFRQVXP FRUHVSRQGHQ܊ăFXGDWHOHvQVFULVHvQ&69 


1XPHOHúLSUHQXPHOHDGPLQLVWUDWRUXOXLUHSUH]HQWDQWXOXLOHJDO
vQFODU 
6HPQăWXUD
'DWD

3ODWDVHHIHFWXHD]ăvQFRQWXOGHWLSHVFURZVDXFRQWEDQFDUGHVFKLVODXQLWDWHDEDQFDUD

YăVROLFLWSODWDGHFRQWXOXLDIHUHQWSHULRDGHLSHQWUXXQQXPăUGHFOLHQĠLQRQFDVQLFLSUHYă]XĠLODDUWDOLQ  OLWE úLF LGHQWLILFDĠLFRQIRUPFRGXULORUORFXOXLGHFRQVXPvQVXPăWRWDOăGH
OHL

6XEVFULVD FX VHGLXO VRFLDO vQ ORFDOLWDWHD VWU QU MXGHĠXOPXQLFLSLXO VHFWRUXO - &,)&8, QU   IXUQL]RU GH HQHUJLH HOHFWULFăJD]H QDWXUDOH FRQIRUP OLFHQĠHL GH
IXUQL]DUH HPLVH GH $15( FX QU   UHSUH]HQWDWă GH vQ FDOLWDWH GH DGPLQLVWUDWRUUHSUH]HQWDQW OHJDO DO LGHQWLILFDW FX &,%, VHULD QU &13 vQ FRQIRUPLWDWH FX SUHYHGHULOH 28* QU
  DSUREDWăFXPRGLILFăULúLFRPSOHWăULSULQ/HJHDQU

0,1,67(58/(1(5*,(,

&ăWUH

(PDLO

7HOHIRQ

&RQWHVFURZQU«««««

&RQWEDQFDUQU

&,6

&8,

-XGHĠ

$GUHVăVHGLXVRFLDO


'HQXPLUHIXUQL]RU

ANEXA Nr. 1.5
la procedură
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'HWHUPLQDWăFRQIRUPFHUHULLúLGHFODUDĠLHLSHSURSULDUăVSXQGHUHHPLVHGHFOLHQĠLLILQDOLQRQFDVQLFLSRWULYLWDUW,9GLQ2UGRQDQĠDGHXUJHQĠăúLSUH]HQWDSURFHGXUă







6HYDWUHFHWLSXOGHVHUYLFLXJD]HQDWXUDOHVDXHQHUJLHHOHFWULFă





1XPHOHúLSUHQXPHOHDGPLQLVWUDWRUXOXLUHSUH]HQWDQWXOXLOHJDO
vQFODU 
6HPQăWXUD
'DWD

&DWHJRULDGHFOLHQĠL
1UFOLHQĠL
9DORDUHWRWDOă
QRQFDVQLFLSUHYă]XĠLODDUW QRQFDVQLFLSHQWUX FRPSHQVDUH
DOLQ  OLWE úLF 
FDUHVHDSOLFă
IăUă79$ 
FRPSHQVDUHD
OHL 


ÌQVLWXDĠLDvQFDUHDFHODúLIXUQL]RUVROLFLWăGHFRQWDUHDFRPSHQVăULLDWkWSHQWUXHQHUJLHHOHFWULFăFkWúLSHQWUXJD]HQDWXUDOHFHQWUDOL]DWRUXOVHvQWRFPHúWHVHSDUDWSHQWUXFHOHWLSXULGHVHUYLFLL

&(175$/,=$725
VROLFLWăULFRPSHQVăULSHQWUXOXQD
SHQWUX



(PDLO

7HOHIRQ

&RQWHVFURZQU«««««

&RQWEDQFDUQU

&,6

&8,

-XGHĠ

$GUHVăVHGLXVRFLDO

'HQXPLUHIXUQL]RU
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0,1,67(58/(1(5*,(,



'(&/$5$ğ,(3(35235,$5Ă6381'(5(
6XEVHPQDWXO vQ FDOLWDWH GH DGPLQLVWUDWRUUHSUH]HQWDQW OHJDO DO FX VHGLXO VRFLDO vQ ORFDOLWDWHD VWU QU MXGHĠXOVHFWRUXO LGHQWLILFDW FX &,%, VHULD QU &13
FXQRVFkQGSUHYHGHULOHDUWGLQ&RGXOSHQDOFXSULYLUHODIDOVXOvQGHFODUDĠLLGHFODUSHSURSULDUăVSXQGHUHFăVXPHOHVXQWUHDOHúLVXQWVROLFLWDWHvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOH2UGRQDQĠHLGHXUJHQĠăD*XYHUQXOXLQU
SULYLQGVWDELOLUHDXQHLVFKHPHGHFRPSHQVDUHSHQWUXFRQVXPXOGHHQHUJLHHOHFWULFăúLJD]HQDWXUDOHSHQWUXVH]RQXOUHFHSUHFXPúLSHQWUXFRPSOHWDUHD2UGRQDQĠHL*XYHUQXOXLQUSULYLQG
DFRUGDUHDGHIDFLOLWăĠLSHUVRDQHORUFDUHGRPLFLOLD]ăVDXOXFUHD]ăvQXQHOHORFDOLWăĠLGLQ0XQĠLL$SXVHQLúLvQ5H]HUYDĠLD%LRVIHUHL'HOWD'XQăULLDSUREDWăFXPRGLILFăULúLFRPSOHWăULSULQ/HJHDQU

1XPHOHúLSUHQXPHOHDGPLQLVWUDWRUXOXLUHSUH]HQWDQWXOXLOHJDO
vQFODU 

6HPQăWXUD
'DWD

(PDLO

7HOHIRQ

&RQWHVFURZVDXFRQWEDQFDUQU

&,6

&8,

-XGHĠ

$GUHVăVHGLXVRFLDO

'HQXPLUHIXUQL]RU

ANEXA Nr. 1.6
la procedură
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Denumire

Cod

e Fiscală

înregistrar

Adresă

Client



Tip

Data

contract

Număr

Contract

contract



Cod client



Tip

Valoare

Valoare

Valoare

legale

conform
prevederil

sistem al energiei
electrice

or legale

prevederilor

al facturii

transport

de

distribuĠie

de

conform

facturii

plată al

naturale)

transport

de plată

eficienĠă

distribuĠie

serviciul

de

totalul de

dedusă din

servicii

pentru

sau gaze

pentru

dedusă
din totalul serviciul de

cogenerare
de înaltă

verzi

Valoare Valoare Total sumă
din factură acciză

serviciile Servicii de

pentru

factură

acciză

Valoare din

Total
sumă

Valoarea

pentru

pentru

din factură din factură certificate contribuĠie

Valoare

prevederilor legale pentru gaze naturale



prevederilor legale pentru energie electrică



Elemente din factură deduse conform


Elemente din factură deduse conform

electrică sau citit)

din

Perioadă Cantitate U.M. Valoare

factură facturare facturată

Tip

Factură

factură

energie



(energie (estimat



Denumire

Cod

e Fiscală

înregistrar

Adresă

Client

Tip

Număr

contract



contract

Data

Contract



Cod client



Tip

gaze

de

de

electrice

energiei

al

sistem transport distribuĠie

de

de

de

legale

prevederilor transport distribuĠie

conform

serviciul serviciul

facturii
eficienĠă

servicii serviciile Servicii

citit)

sau

pentru
pentru

plată al

factură
factură

totalul de
verzi

de înaltă

din
cogenerare

din

Total sumă

legale

prevederilor

conform

de plată al facturii

acciză dedusă din totalul

Valoare Valoarea Total sumă Valoare Valoare Valoare

pentru

pentru

naturale)

Valoare

certificate contribuĠie acciză dedusă din
factură

din

pentru

din

prevederilor legale pentru gaze naturale



prevederilor legale pentru energie electrică



Elemente din factură deduse conform


Elemente din factură deduse conform

factură factură

sau

electrică

(energie (estimat

din

Perioadă Cantitate U.M. Valoare Valoare Valoare

Factură

energie factură facturare facturată

Tip



6HFRPSOHWHD]ăFXYDORULOHDIHUHQWHSHQWUXEHQHILFLDULDLVFKHPHLGHFRPSHQVDUHSUHYă]XĠLODDUWDOLQ  OLWE úLF GLQRUGRQDQĠDGHXUJHQĠăFDUHDXEHQHILFLDWGHDMXWRDUHGHPLQLPLV
6HFRPSOHWHD]ăFXYDORULOHDIHUHQWHSHQWUXEHQHILFLDULDLVFKHPHLGHFRPSHQVDUHSUHYă]XĠLODDUWDOLQ  OLWE úLF GLQRUGRQDQĠDGHXUJHQĠăFDUHQXDXEHQHILFLDWGHDMXWRDUHGHPLQLPLV



)LúLHUDQDOLWLFFVYFXRSHUDĠLXQLOHQHFHVDUHSHQWUXGHFRQWDUHDSHQWUXFOLHQĠLLILQDOLQRQFDVQLFLEHQHILFLDULDLVFKHPHLGHFRPSHQVDUHSUHYă]XĠLODDUWDOLQ  OLWE úLF GLQRUGRQDQĠDGHXUJHQĠăFDUHQX
DXEHQHILFLDWGHDMXWRDUHGHPLQLPLV 




)LúLHUDQDOLWLFFVYFXRSHUDĠLXQLOHQHFHVDUHSHQWUXGHFRQWDUHDSHQWUXFOLHQĠLLILQDOLQRQFDVQLFLEHQHILFLDULDLVFKHPHLGHFRPSHQVDUHSUHYă]XĠLODDUWDOLQ  OLWE úLF GLQRUGRQDQĠDGHXUJHQĠăFDUHDX
EHQHILFLDWGHDMXWRDUHGHPLQLPLV 

la procedură

ANEXA Nr. 1.7
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la procedură

ANEXA Nr. 1.9

9$/2$5(
&203(16$5(
$&25'$7$ /(, 

9$/2$5(&203(16$5($&25'$7$ /(, 

(1(5*,((/(&75,&Ă*$=(1$785$/(
6,78$܉,(&/,(1܉,),1$/,&$5($8'(&/$5$7&Ă$8%(1(),&,$7'($-8725'(0,1,0,6

'$7(
'( $18/ $&25'$5,, ,167,787,$
352*5$08/
35,1 9$/2$5(
),1$1܉$5(
,'(17,),&$5(
),1$17$5,,
),1$17$72$5(
&$5( 6$ %(1(),&,$7 $&25'$7Ă (852 
52&8, 
'(),1$17$5(























'$7('(,'(17,),&$5( 52&8, 

180(&/,(17

15 180(&/,(17
&57




15
&57



727$/


(1(5*,((/(&75,&Ă*$=(1$785$/(
6,78$܉,(&/,(1܉,),1$/,&$5($8'(&/$5$7&Ă18$8%(1(),&,$7'($-8725'(0,1,0,6

la procedură

ANEXA Nr. 1.8
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3UH]HQWDGHFODUDĠLHDIRVWGDWăSHQWUXDEHQHILFLDGHPăVXULOHGHVSULMLQFRQIRUP28*QUDSUREDWăSULQ/HJHDQUúLQHREOLJăPVăRDFWXDOL]ăPRULGHFkWHRULVLWXDĠLDRLPSXQHIăUăDPRGLILFD
DOHJHUHDPăVXULLGHVSULMLQ


'DWD
%HQHILFLDU

 
SULQUHSUH]HQWDQWLPSXWHUQLFLW
 
6HPQDWXUD





SODIRQDUHDSUHĠXOXLILQDOODHQHUJLHHOHFWULFăJD]HQDWXUDOHSHQWUXFDWHJRULDD,,D

SHQWUXFDWHJRULD,GHPDLVXV

H[FHSWDUHDGHODSODWDWDULIHORUUHJOHPHQWDWHFHUWLILFDWHYHU]LFRQWULEXĠLHFRJHQHUDUHDFFL]D SHQWUXHQHUJLHHOHFWULFă WDULIHUHJOHPHQWDWHúLDFFL]H SHQWUXJD]HQDWXUDOH 

6ROLFLWăPSULQSUH]HQWDDFRUGDUHDXUPăWRDUHLVFKHPHGHVSULMLQ

,,ƑVSLWDOHSXEOLFHúLSULYDWH FI/HJLLQU ƑXQLWăĠLGHvQYăĠăPkQWSXEOLFHúLSULYDWH FI/HJLLQU ƑFUHúHƑRUJDQL]DĠLLQHJXYHUQDPHQWDOHƑXQLWăĠLOHGHFXOW FI/HJLLQU ƑIXUQL]RUL
SXEOLFLúLSULYDĠLGHVHUYLFLLVRFLDOH FI+*QU 

,Ƒ,00 FRQIRUP/HJLLQU Ƒ&DELQHWHPHGLFDOHLQGLYLGXDOHƑDOWHSURIHVLLOLEHUDOH VHYDPHQĠLRQD ƑPLFURvQWUHSULQGHULƑSHUVRDQHIL]LFHDXWRUL]DWHƑvQWUHSULQGHULLQGLYLGXDOHƑvQWUHSULQGHUL
IDPLOLDOH

VHYDELIDRVLQJXUăFDWHJRULHÌQVLWXDĠLDvQFDUHYăvQFDGUDĠLvQGRXăGLQFDWHJRULLOHPDLVXVUHVSHFWLYDWkWvQFDWHJRULD,FkWúLvQFDWHJRULD,,HVWHQHFHVDUVăDOHJHĠLGRDUXQDGLQWUHFDWHJRULLSHQWUXWRDWăGXUDWDGH
DSOLFDUHDSUHYHGHULORUOHJDOHFXPXODUHDDFHVWRUDQHILLQGSRVLELOă


&(5(5('(&/$5$ğ,(3(35235,$5Ă6381'(5(
FRQIRUPDUW,9GLQ28*QUDSUREDWăFXPRGLILFăULSULQ/HJHDQU 

6XEVHPQDWXO QXPHSUHQXPH vQFDOLWDWHGHUHSUH]HQWDQWOHJDOFRQYHQĠLRQDODYkQGvPSXWHUQLFLUHDQUDO GHQXPLUHFOLHQWQRQFDVQLF vQUHJLVWUDWăVXEQUvQ 5HFRPHWF &8,FX
VHGLXOvQORFVWUQUEOVFDSVHFW-XGWLWXODUDOFRQWUDFWXOXLGHIXUQL]DUHDHQHUJLHLHOHFWULFHJD]HORUQDWXUDOHDYkQGFRGFOLHQWQUvQFKHLDWSHQWUXORFXOGH
FRQVXP VLWXDW vQ ORF VWU QU EO VF DS VHFW -XG LGHQWLILFDW SULQ FRG GH LGHQWLILFDUH ORF GH FRQVXP FXQRVFkQG SUHYHGHULOH&RGXOXL SHQDOSULYLQG IDOVXO vQ
GHFODUDĠLLGHFODUăPSULQSUH]HQWDFăQHvQFDGUăPvQFDWHJRULD 
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1U $QXODFRUGăULL
&UW
ILQDQĠăULL

,QVWLWXĠLD
ILQDQĠDWRDUH

3URJUDPXOSULQFDUHVD
EHQHILFLDWGHILQDQĠDUH

&XDQWXPXO
ILQDQĠăULLDFRUGDWH
HXUR 

$QXO
1U
DFRUGăULL

FUW DMXWRUXOXLGH
VWDW




&XDQWXPXO
,QVWLWXĠLD 3URJUDPXOSULQFDUHVD
DMXWRUXOXLDFRUGDW
ILQDQĠDWRDUH EHQHILFLDWGHILQDQĠDUH
HXUR 





 1U
FUW

ÌQWUHSULQGHUHD
ILQDQĠDWRDUH

3URJUDPXOSULQFDUH
VDEHQHILFLDWGH
ILQDQĠDUH

727$/$-8725'(0,1,0,635,0,7




$QXODFRUGăULL
DMXWRUXOXLGH
PLQLPLV

&XDQWXPXO
DMXWRUXOXL
DFRUGDW
HXUR 

'HFODUSHSURSULDUăVSXQGHUHFăWRDWHLQIRUPDĠLLOHIXUQL]DWHúLFRQVHPQDWHvQSUH]HQWD&HUHUHVXQWFRUHFWHúLFRPSOHWHúLvQWHOHJFăRULFHRPLVLXQHVDXLQFRUHFWLWXGLQHvQSUH]HQWDUHDLQIRUPDĠLLORUvQVFRSXOGHDREĠLQH
DYDQWDMHSHFXQLDUHHVWHSHGHSVLWăFRQIRUPOHJLL

1XPHOHúLSUHQXPHOH
)XQFĠLD

6HPQăWXUDúLúWDPSLODVROLFLWDQWXOXL
'DWDVHPQăULL

3UH]HQWDGHFODUDĠLHHVWHHODERUDWăvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOH5HJXODPHQWXOXL8(QUDO&RPLVLHLSULYLQGDSOLFDUHDDUWLFROHORUúLGLQ7UDWDWXOSULYLQGIXQFĠLRQDUHD8QLXQLL(XURSHQHDMXWRDUHORUGH
PLQLPLVSXEOLFDWvQ-XUQDOXO2ILFLDODO8(/

'DFăGDFRPSOHWDĠLWDEHOXOXUPăWRU

18Ƒ

'$Ƒ

ÌQFRQVHFLQĠăGHFODUSHSURSULDUăVSXQGHUHFăvQXOWLPLLDQLILVFDOLúLvQDQXOILVFDOvQFXUVvQWUHSULQGHUHDXQLFăDúDFXPDIRVWGHILQLWăDQWHULRUDQXDEHQHILFLDWGHDMXWRDUHGHPLQLPLV

'HDVHPHQHDGHFODUSHSURSULDUăVSXQGHUHFăvQWUHSULQGHUHDVROLFLWDQWăVHvQFDGUHD]ăvQFDWHJRULDGH,00GHILQLWăSULQ/HJHDQUSULYLQGVWLPXODUHDvQILLQĠăULLúLGH]YROWăULLvQWUHSULQGHULORUPLFLúLPLMORFLLúL
$QH[DQUD5HJXODPHQWXOXL 8( QUDO&RPLVLHLGLQLXQLHGHGHFODUDUHDDQXPLWRUFDWHJRULLGHDMXWRDUHFRPSDWLELOHFXSLDĠDLQWHUQăvQDSOLFDUHDDUWLFROHORUúLGLQWUDWDW

'DFăGDFRPSOHWDĠLWDEHOXOXUPăWRU

18Ƒ

'$Ƒ

'HDVHPHQHDGHFODUSHSURSULDUăVSXQGHUHFăvQXOWLPLL WUHL DQLILVFDOLúLvQDQXOILVFDOvQFXUVDPQXDPEHQHILFLDWGHDMXWRDUHGHVWDWSHQWUXDFHOHDúLFRVWXULHOLJLELOHSHQWUXFDUHVROLFLWDWILQDQĠDUHD

'DFăGDFRPSOHWDĠLWDEHOXOXUPăWRU

18Ƒ

'$Ƒ

'HFODUSHSURSULDUăVSXQGHUHFăPăVXULOHGHVSULMLQSHQWUXFDUHVROLFLWDSOLFDUHDIDFQXIDFRELHFWXORULFăUXLWLSGHVXEYHQĠLHvQFDGUXODOWRUSURJUDPHVXESURJUDPHFXILQDQĠDUHSXEOLFă

'HFODUDĠLHSHSURSULDUăVSXQGHUHFXSULYLUHODDMXWRUXOGHPLQLPLV

6XEVHPQDWXO D LGHQWLILFDW ă FX%,&,VHULDQUHOLEHUDW ă GHODGDWDGH&13FXGRPLFLOLXOvQORFDOLWDWHDVWU
QUEOVFDSVHFWRUXOMXGHWXOvQFDOLWDWHGHUHSUH]HQWDQWOHJDODOvQWUHSULQGHULL
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'HQXPLUH
7LS
&RG
vQUHJLVWUDUH )XUQL]RU (QHUJLH
ILVFDOă




&13
&OLHQW




1XPH
&OLHQW




$GUHVD
&OLHQW




-XGH܊




&RG
&OLHQW




1XPăU
9DORDUH
&/&32' 9DORDUH 9DORDUHD
&OLHQW
DMXWRU VXSOLPHQW FRPSHQVDUH IDFWXUă
ÌQFăO]LUH HQHUJLH FOLHQWQRQ
FDVPLF

'DWă
IDFWXUă




7LSIDFWXUDUH
'DWă
'DWă
VIkU܈LW HVWLPDUHUHJXODUL]DUH
vQFHSXW
(5 
SHULRDGă SHULRDGă
IDFWXUDWă IDFWXUDWă

80

9DORDUH
FRPSHQVDUH
DFRUGDWă
9&$ 9&&
$-,63( 
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&DQWLWDWH

&(5(5('('(&217$5(

6XEVHPQDWXO vQFDOLWDWHGHUHSUH]HQWDQWOHJDODO
vQUHJLVWUDWOD2ILFLXO5HJLVWUXOXL&RPHU܊XOXLFXQU&8,FXVHGLXOVRFLDOvQQUWHOHIRQ
QUID[WLWXODUDOOLFHQ܊HLQUGLQGDWDGH܈LFRQWXOGHWLSHVFURZVDXFRQWEDQFDUGHVFKLVOD%DQFD«««««6XFXUVDOD««««VROLFLWGHFRQWDUHDVXPHLGH
«««OHLvQWHPHLXOSUHYHGHULORUDUWGLQ28*QU

&RQIRUPSUHYHGHULORU28*QUGDWHOHLQIRUPD܊LLOH܈LGRFXPHQWHOHMXVWLILFDWLYHFDUHDXVWDWODED]DVWDELOLULLVXPHLVROLFLWDWHXUPHD]DDILvQFăUFDWHSHSODWIRUPDSXVăODGLVSR]L܊LHGHFăWUH$15(LQYHGHUHD
GHWHUPLQDULLYDORULLFRPSHQVDWLHLFHXUPHD]DDILVXSRUWDWăGLQEXJHWXO0LQLVWHUXOXL(QHUJLHL
'HFODUSHSURSULDUDVSXQGHUHFDGDWHOHLQIRUPD܊LLOH܈LGRFXPHQWHOHMXVWLILFDWLYHSXVHODGLVSR]LWLD$15(SUHFXPVLFDOFXOHOHSULQFDUHDPVWDELOLWVXPDVROLFLWDWDVXQWUHDOHVLFRUHFWHvQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOH
DUWDOLQ  GLQ28*QUSRWULYLWFăURUD´5ăVSXQGHUHDSULYLQGFRUHFWLWXGLQHDúLPRGXOGHFDOFXODOVXPHORUVROLFLWDWHODGHFRQWDUHUHYLQHIXUQL]RULORU´

«««««««««««««««««««
5HSUH]HQWDQWXOOHJDODOVROLFLWDQWXOXL
«««««««««««««««««««
QXPHOH܈LSUHQXPHOHvQFODUVHPQăWXUD 
'DWD««««««
6HFRPSOHWHD]ăFXQXPHOHSUHQXPHOHUHSUH]HQWDQWXOXLOHJDODOIXUQL]RUXOXLVROLFLWDQW
6HFRPSOHWHD]ăFXGHQXPLUHDIXUQL]RUXOXL
2UGRQDQ܊DGHXUJHQ܊ăD*XYHUQXOXLQUSULYLQGVWDELOLUHDXQHLVFKHPHGHFRPSHQVDUHSHQWUXFRQVXPXOGHHQHUJLHHOHFWULFăúLJD]HQDWXUDOHSHQWUXVH]RQXOUHFHSUHFXPúLSHQWUXFRPSOHWDUHD
2UGRQDQĠHL*XYHUQXOXLQUSULYLQGDFRUGDUHDGHIDFLOLWăĠLSHUVRDQHORUFDUHGRPLFLOLD]ăVDXOXFUHD]ăvQXQHOHORFDOLWăĠLGLQ0XQĠLL$SXVHQLúLvQ5H]HUYDĠLD%LRVIHUHLÄ'HOWD'XQăULL³DSUREDWăFXPRGLILFăULúL
FRPSOHWăULSULQ/HJHDQUFXPRGLILFăULOH܈LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH

&ăWUH0LQLVWHUXO(QHUJLHL
6SUH܈WLLQ܊ă$XWRULWDWHD1D܊LRQDOăGH5HJOHPHQWDUHvQ'RPHQLXO(QHUJLHL




'DWHOHDQDOLWLFHYRUILWUDQVPLVHSHQWUXYHULILFăULOHHIHFWXDWHFRQIRUPDUWDOLQ  GLQRUGRQDQ܊DGHXUJHQ܊ă
VHYDWUDQVPLWHLQIRUPDWFVYFXGHOLPLWDWRUGHFRORDQH³_´
GDWHOHFDOHQGDULVWLFHVHYRUWUDQVPLWHLQIRUPDWXO]]OODDDD H[ 
VHSDUDWRUXOGH]HFLPDOHHVWH³´ H[ 
7LSHQHUJLHVHYDFRPSOHWDFX(1(5*,(B(/(&75,&$VDX*$=(B1$785$/(
-XGH܊VHFRPSOHWHD]DFXSUHVFXUWDUH$872DMXGHWXOXL H[$%$5$* 







la procedură

ANEXA Nr. 1.12

30
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 155/15.II.2022



9DORDUHFRPSHQVDWLH OHL 














9DORDUHFRPSHQVDWLH OHL 



6HPQDWXUD

5HSUH]HQWDQW$15(





9DORDUHDUH]XOWDWăFkW܈LFDWHJRULLOHGHFOLHQ܊LFDUHDXEHQHILFLDWGHDFHDVWăVFKHPăGHVSULMLQSHQWUXSHULRDGDIHEUXDULH±PDUWLHVHUHJăVHVFvQXUPăWRUXOWDEHO


)XUQL]RU

 

OXQDIHEUXDULHPDUWLH

&OLHQ܊LFDVQLFL
&OLHQ܊LQRQFDVQLFL
7RWDO
QUVXPă
QUVXPă

1UWRWDOEHQHILFLDUL





1UWRWDOEHQHILFLDUL







$XWRULWDWHD1DĠLRQDOăGH5HJOHPHQWDUHvQGRPHQLXO(QHUJLHL

















(QHUJLHHOHFWULFăJD]HQDWXUDOH


&ăWUH0LQLVWHUXO(QHUJLHL



ÌQED]DSUHYHGHULORU28*QUFXPRGLILFăULOH܈LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUHDSUREDWăSULQ/HJHDQUSHQWUXDSOLFDUHDVFKHPHLGHVSULMLQSHQWUXFRQVXPXOGHHQHUJLHHOHFWULFăúLJD]HQDWXUDOHSHQWUXVH]RQXO
UHFHDIHUHQWIXUQL]RUXOXLFDUHDHPLVFHUHUHDGHGHFRQWDUHFXQUYăFRPXQLFăPFăvQXUPDDQDOL]ăULLGDWHORULQWURGXVHGHIXUQL]RUXOvQSODWIRUPDSXVăODGLVSR]L܊LHGHFăWUH
$15(DUH]XOWDWXUPăWRDUHDYDORDUHGHFRPSHQVDWLH



9DORDUHDUH]XOWDWăFkW܈LFDWHJRULLOHGHFOLHQ܊LFDUHDXEHQHILFLDWGHDFHDVWăVFKHPăGHVSULMLQSHQWUXSHULRDGDQRLHPEULH±LDQXDULHVHUHJăVHVFvQXUPăWRUXOWDEHO

)XUQL]RU

OXQDQRLHPEULHGHFHPEULHLDQXDULH

&OLHQ܊LFDVQLFL DUWDOLQ  OLWD GLQ 6SLWDOH SXEOLFH ܈L SULYDWH XQLWă܊L GH 2UJDQL]D܊LL
QHJXYHUQDPHQWDOH
܈L )XUQL]RUL SXEOLFL ܈L SULYD܊L GH 7RWDO
28*QU
vQYă܊ăPkQW SXEOLFH ܈L SULYDWH SUHFXP XQLWă܊LOHGHFXOW DUWDOLQ  OLWH GLQ VHUYLFLLVRFLDOH DUWDOLQ  OLW
QUVXPă 
܈LFUH܈H DUWDOLQ  OLWG GLQ28* 28*QU 
I GLQ28*QU 
QU 


QUVXPă 
QUVXPă 

QUVXPă 
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