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CLIENT CASNIC 

 
Stimate client, 

Vă aducem la cunoștință faptul că au fost emise noi prevederi legislative privind stabilirea unor 

scheme de ajutor financiar pentru consumul de gaze naturale în sezonul rece 2021-2022. 

 

SCHEMA DE SPRIJIN PRIN COMPENSARE 

pentru consumul de gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022 

(Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea O.U.G. nr. 118/2021) 

 

De această măsură de sprijin vor beneficia toți clienții casnici al căror consum lunar de 

gaze naturale se încadrează în următoarele limite maxime: 

 

TABEL: Limitele de consum de gaze naturale aplicabile în perioada de compensare 
LUNA SI ANUL Noiembrie 

2021 

Decembrie 

2021 

Ianuarie 

2022 

Februarie 

2022 

Martie 2022 Total 

Consum Mediu Lunar 

(Kwh) 

1649,05 2405,61 2762,51 2512,56 2330,27 11660,00 

Consum Mediu Lunar 

(Mc) 

155,57  226,94 260,61 237,03 219,83 1099,98 

 *Consumul mediu lunar exprimat în m3 a fost calculat folosind factorul de conversie de 10,6 kWh per m3 

stipulat în lege. 

  

Pretul final facturat se plafoneaza la cel mult 0,37 lei/KWh (avand incluse pretul de vanzare al gazelor 

naturale, costul de transport, tariful de inmagazinare, tarif de distributie, acciza, costurile de furnizare, 

TVA). 

De asemenea, pentru a beneficia de compensație, consumul de gaze naturale al clienților casnici din 

perioada de facturare nu poate fi mai mic de 7 kWh pe zi. 

Valoarea compensării este de 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale din contractul de 

furnizare al clientului. Pretul gazului din contractul de furnizare trebuie sa fie un preţ mai mare sau egal 

cu 0,125 lei/kWh. Pretul Nu include TVA, taxe și tarife reglementate, tarife de înmagazinare, precum și 

acciza, aplicabile la data de 30.10.2021. 

Compensația acordată va fi evidențiată distinct în facturile emise. 

Beneficiarii schemei de compensare trebuie să transmită autocitirea aparatului de măsurare a 

consumului de gaze pana la sfarsitul lunii la adresa de e-mail: office@sstgruptransilvania.ro.  

Dupa incheierea perioadei de aplicare a OUG nr. 118/2021, va fi emisa o factura de regularizare (in 

baza indexului citit, primit de la operatorul de distributie) care va contine, dupa caz, si o recuperare a 

sumelor acordate daca se constata ca limita de consum a fost depasita, nefiind astfel respectate 

conditiile legale de acordare a compensatiei. 

Important: De la 1 aprilie 2022, cand inceteaza durata de aplicabilitate a acestor masuri, pretul final 

factuat va fi cel din contractul de furnizare incheiat cu noi. 
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CONSUMATORUL VULNERABIL 

(Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie) 

Beneficiarii ajutoarelor financiare (ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru 

energie) vor fi stabiliți de către autoritățile locale pe baza cererii-tip și a documentelor justificative 

depuse de client la sediul primăriei. Este important de reţinut că, în cazul clienţilor care beneficiează 

deja şi de ajutor de încălzire, compensarea facturilor va fi oferită dacă aceasta este mai mare decât 

valoarea ajutorului de încălzire. Aşadar, veti beneficia de o compensare calculată ca diferenţă între 

valoarea compensării prevăzută de lege şi valoarea ajutorului de încălzire. Acestă valoare va fi 

calculată automat şi se va aplica pe factura de energie. 

 

 

 
Vă mulțumim anticipat. 

Cu stimă, 

SST Grup Transilvania SRL 
 

Str. Predeal, nr.64 Tg.Mureş  jud.Mureş, România  

Tel/fax:    00-40-365-455-330/331 

Tel: 00 – 40 – 799-924-502 

Email: office@sstgruptransilvania.ro 
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