
  
 
 

INFORMARE CLIENȚI 

Măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale  
în perioada 01 Ianuarie – 31 martie 2025 
 
Stimate client,  
 
Ca urmare a menținerii unui nivel ridicat al prețurilor pe piețele de energie atât în plan internațional, cât și național, Guvernul 
României a decis actualizarea schemei de sprijin aplicată clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale prin adoptarea 
Legii 357/2022 publicată în Monitoril Oficial 1198/13.12.2022 pentru aprobarea OUG nr.119/2022, care vine în completarea măsurilor 
stabilite de OUG nr.27/18.03.2022, și stabilește mecanismul de acordare a facilităților consumatorilor de energie electrică și gaze 
naturale  în  perioada  01 Ianuarie – 31 martie 2025. 
 
  

Pentru a beneficia de facilitățile la plata facturilor de energie electrică, respectiv gaze naturale,  Nova Power & Gas va aplica schema 
de sprijin aprobată prin OUG nr. 119/2022  aprobată, completată și modificată prin Legea nr. 357/2022  pe factura ta, începând cu 
cea aferentă lunii Ianuarie 2023, în cazul în care te încadrezi în condițiile de acordare. 
 
Dacă ești client casnic 
 
Pentru energie electrică prețul final facturat : 
 

 maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus) 

o în cazul în care care utilizezi dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor,  

formă de învăţământ,  
o în cazul familiilor monoparentale, dacă ai în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 

26 de ani în cazul în care urmează o formă de învăţământ. 
Poți beneficia de această facilitate în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere și se va aplica de la data de 
întâi a lunii următoare celei în care ai transmis documentele menţionate către Nova Power & Gas pe adresa de mail 
asistent.clienti@novapg.ro. 
 
 maximum 0,8 lei/kWh, (TVA inclus), pentru consumul lunar realizat la locul tău de consum cuprins între 100,01 kWh și 255 

kWh inclusiv. Diferența de consum cuprinsă între 255 – 300 kWh se va factura la maximum 1,3 lei/kWh, (TVA inclus). 
 maximum 1,3 lei/kWh, (TVA inclus) în cazul în care consumul lunar realizat la locul tău de consum este mai mare de              

300 kWh. 
 

Dacă ești titular de contract de furnizare pentru mai multe locuri de consum sau dacă ai un singur loc de consum, dar adresa de 
domiciliu nu este identică cu adresa de resedință, poți beneficia de mecanismul de plafonare în baza unei declaraţii pe proprie 
răspundere privind faptul că nu beneficiezi de preţ plafonat pentru un alt loc de consum. Astfel, plafonarea se va aplica de la data 
de întâi a lunii următoare celei în care ai transmis documentul menţionat către Nova Power & Gas pe adresa de mail 
asistent.clienti@novapg.ro. 
 
Pentru gaze naturale prețul final pe care îl vei achita: 

 
 maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus), indiferent de nivelul de consum. 

 
Nova Power & Gas va aplica automat pe factură plafoanele stabilite clienților finali casnici care îndeplinesc condițiile de acordare, 
fără să fie necesar niciun alt demers suplimentar în acest sens. 
 
Dacă ești client noncasnic 
 
Pentru energie electrică prețul final pe care îl vei achita: 
 
 maximum 1 leu/kWh (TVA inclus), pentru 85% din consumul lunar realizat, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, 

operatorilor de servicii de utilităţi publice/operatorilor regionali, Societății de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - 
S.A., aeroporturilor aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, agenților economici din domeniul 
industriei alimentare, pescuit și agricultură ( Cod CAEN 10, 01 si 03), autorităților/instituțiilor/serviciilor publice, societăților 
comerciale de interes județean/municipal/local, regiilor autonome, tuturor enităților publice și private care prestează servicii 

o în cazul în care consumul lunar realizat la locul tău de consum este mai mic sau egal cu 100 kWh, 

o în cazul în care ai în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, dacă urmează o 
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publice aflate sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, 
institutelor naționale  de cercetare-dezvoltare, altor instituții publice și cultelor religioase recunoscute oficial; 

 maximum 1 leu/kWh (TVA inclus), pentru consumul integral al spitalelor publice şi private, al unităților de învățământ 
publice şi private, al creşelor,  precum și al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale; 
 

 maximum 1,3 lei/kWh, (TVA inclus) 
o pentru consumul clienților noncasnici care nu fac parte din categoriile ce beneficiază de plafonare. 
o pentru diferența consumul lunar  de 15%, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, operatorilor de servicii de utilităţi 

publice/operatorilor regionali, Societății de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., aeroporturilor aflate 
în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, agenților economici din domeniul industriei alimentare, 
pescuit și agricultură ( Cod CAEN 10, 01 si 03), autorităților/instituțiilor/serviciilor publice, societăților comerciale 
de interes județean/municipal/local, regiilor autonome, tuturor enităților publice și private care prestează servicii 
publice aflate sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice 
locale, institutelor naționale  de cercetare-dezvoltare, altor instituții publice și cultelor religioase recunoscute 
oficial; 

 
Pentru a beneficia de facilitățile oferite de schema de sprijin, întreprinderile mici şi mijlocii, operatorii de servicii de utilităţi 
publice/operatorilor regionali, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., aeroporturile aflate în subordinea 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, agenții economici din domeniul industriei alimentare, pescuit și agricultură ( Cod CAEN 
10, 01 si 03), autoritățile/instituțiile/serviciile publice, societățile comerciale de interes județean/municipal/local, regiile autonome, 
enitățile publice și private care prestează servicii publice aflate sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea 
autorităților administrației publice locale, institutele naționale  de cercetare-dezvoltare, alte instituții publice și cultele religioase 
recunoscute oficial au obligația de a transmite către  Nova Power & Gas o solicitare însoțită de o declarație pe proprie răspundere, 
semnată de reprezentantul legal, bifând o singură opțiune, conform categoriei de clienți din care fac parte și se va aplica de la data 

 

Pentru gaze naturale prețul final pe care îl veți achita depinde de consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul anterior: 
 
 maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus), în cazul în care consumul realizat în anul anterior este de cel mult 50.000 MWh sau în 

cazul locurilor de consum racordate în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh. Prețul va fi 
aplicat și în cazul producătorilor de energie termică, clienților noncasnici aflați în parcurile industriale și clienților noncasnici 
din cadrul distribuțiilor închise; 

 preț ajustabil lunar conform reglementărilor în vigoare, în cazul în care consumul realizat în anul anterior este mai mare de 
50.000 MWh. 

 

 
 

Detalii complete regăsiți pe site-ul nostru, în pagina dedicată: https://vreaulanova.ro/legea-compensarii-si-plafonarii . 
Pentru orice informații și lămuriri suplimentare pe acest subiect, ne poți contacta telefonic 021 9246 sau online.  
 
 
 
O zi cu energie bună,  
Echipa Nova Power & Gas. 
 

de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menţionate. 
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