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Stimate client

Conform Legii 259/2021, privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 118/2021, în cazul  consumatorilor casnici, beneficiari ai 
serviciului de furnizare energie electrică, au fost stabilite pentru perioada de consum 01.11.2021 – 31.03.2022  următoarele 
măsuri temporare de sprijin:

Plafonarea prețului final facturat la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de preț a energiei electrice va fi în 
valoare de maximum 0,525 lei/kWh. Plafonul reprezintă preţul final facturat pentru clientul final, având incluse: 
componenta de preţ a energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, 
certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică, costurile de furnizare şi TVA;

Compensarea unitară a facturii până la cel mult 0,291 lei/KWh energie electrică în următoarele condiții: 

1. prețul final achitat de clientul casnic  să nu scadă sub prețul de referință de 0.68 lei/KWh cu toate taxele 
incluse, ulterior aplicării compensației;

2. consumul din perioada sezonului rece se încadrează în 1.500 kWh, alocat în tranşe lunare, cu o abatere de max. 
10%;

3. consumul  din perioada de facturare nu poate fi mai mic de 1 kWh pe zi energie electrică în perioada de 
facturare, și nu trebuie să depășească consumul de referință determinat ca produs între consumul zilnic de 
referință şi numărul de zile din perioada de facturare, detaliat in tabelul de mai jos:

Luna și anul

Consum zilnic de
referință (KWh)

Consum zilnic de 
referință cu abatere 

maxima de 10 % 
(KWh)

Consum lunar maxim 
(kWh) (+maxim 10%

Noiembrie 2021 
(30 zile)

Decembrie 2021 
(31 zile)

Ianuarie 2022 
(31 zile)

Februarie 2022 
(28 zile)

Martie 2022 
(31 zile)

9.93 kWh 9.93 kWh 9.93 kWh 9.93 kWh 9.93 kWh

10.92 kWh 10.92 kWh 10.92 kWh 10.92 kWh 10.92 kWh

297.9 kWh
(327.69 kWh)

297.9 kWh
(327.69 kWh)

297.9 kWh
(327.69 kWh)

297.9 kWh
(327.69 kWh)

297.9 kWh
(327.69 kWh)

Schema de compensare/ plafonare se va aplica începând cu consumul înregistrat de la data de 1 noiembrie 2021. Aceasta 
se va aplica în mod automat în facturile emise,  cu respectarea condițiilor prezentate anterior, fără a fi necesară o solicitare 
în acest sens.

În cazul in care în urma citiriii  de către distribuitorul zonal a grupurilor de măsura, se va constata neîndeplinirea 
condițiilor pentru acordarea compensațiilor, se va proceda la regularizarea facturii în conformitate cu prevederile legale.

Vă stăm la dispoziție în continuare la adresele de e-mail clienti@restartenergy.ro și la numărul de telefon  0800 410 040.

Cu deosebită considerație,
RESTART ENERGY ONE SA


