
 

Extras din Anexa 

la Hotărârea Guvernului nr.814/2022 
 

Volumul maxim compensat în funcție de tipul de energie utilizată 

 și prețul/tariful compensat pentru fiecare categorie de vulnerabilitate energetică, 

 în scopul calculării compensațiilor pentru achitarea facturilor la energie 

pentru consumatorii casnici 
 

5. Volumul maxim compensat standard pentru energie electrică se stabilește la 75 kWh/lună/loc de 

consum și se aplică consumatorilor casnici, cu excepția celor prevăzuți la punctul 6. 
 

6. Volumul maxim compensat majorat pentru energie electrică se stabilește la 1 000 kWh/lună pentru 

consumatorii casnici care întrunesc cumulativ următoarele condiții: 
 

1) energia electrică reprezintă principala sursă de încălzire pe perioada rece a anului, conform 

cererii depuse pe compensatii.gov.md; 
 

2) consumatorii casnici au înregistrat un consum mediu lunar de electricitate de cel puțin 

250 kWh/lună în perioada rece precedentă; 
 

3) consumatorii casnici nu sunt conectați la furnizarea centralizată de energie termică sau au 

înregistrat un consum mediu lunar de energie termică mai mic de 0,3 Gcal/lună în perioada rece 

precedentă; 
 

4) consumatorii casnici au înregistrat un consum la gazele naturale mai mic de 80 m
3
/lună în 

perioada rece precedentă. 
  

7. Prețul compensat pentru consumatorii casnici de electricitate conform  categoriei de vulnerabilitate 

energetică se stabilește în funcție de valoarea prețului reglementat al energiei electrice pentru 

consumatorii casnici, după cum urmează: 
 

Prețul reglementat la 

energia electrică 

Categoria de 

vulnerabilitate energetică 

Prețul achitat de către  

consumatorul casnic  (lei/kWh) 

până la 

5,00 lei/kWh 

Foarte ridicată 3,3 

Ridicată 3,7 

Medie Preț reglementat 

Scăzută Preț reglementat 

Fără vulnerabilitate Preț reglementat 

între  

5,01 lei/kWh 

– 6,00 lei/kWh 

Foarte ridicată 3,7 

Ridicată 4,2 

Medie Preț reglementat 

Scăzută Preț reglementat 

Fără vulnerabilitate Preț reglementat 

între  

6,01 lei/kWh  

– 7,00 lei/kWh 

Foarte ridicată 4,2 

Ridicată 4,7 

Medie 5,2 

Scăzută Preț reglementat 

Fără vulnerabilitate Preț reglementat 
 

8. Pentru consumatorii casnici ai căror intermediari la decontări sunt întovărășirile pomicole, precum și 

pentru consumatorii casnici din cămine/locuințe/încăperi gestionate de către instituțiile/autoritățile 

publice/asociațiile obștești/întreprinderile de stat, furnizorii de energie aplică prețurile/tarifele 

stabilite pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică ridicată în limitele volumelor maxime 

compensate pentru fiecare loc de consum, prevăzute la punctul 5, în baza listelor de consumatori 

prezentate furnizorilor de către intermediarii la decontări. 
 

9. Pentru consumatorii casnici ai căror intermediari la decontări sunt companiile de construcție, 

furnizorii de energie aplică prețurile/tarifele stabilite pentru consumatorii cu vulnerabilitate 

energetică medie în limitele volumelor maxime compensate pentru fiecare loc de consum, prevăzute 

la punctul 5, în baza listelor de consumatori prezentate furnizorilor de către firmele de construcție. 


