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Notă de informare  

cu privire la implementarea măsurii  „Sprijin pentru compensarea facturilor la energie” 

conform OUG nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor 

de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din 

fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare 

 

Stadiul implementării măsurii “Sprijin pentru compensarea facturilor la energie” conform 

OUG nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de 

persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri 

externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, este următorul: 

 MIPE  a încheiat Convenția nr. 6300/23.12.2022 privind prestarea serviciilor de 

emitere, tipărire a cardurilor de energie, formare şi condiționare a plicurilor, 

distribuire, comunicare cu scrisoare de predare-primire, precum şi efectuarea de 

plăți prin serviciul de mandat poștal către beneficiarii de sprijin pentru compensarea 

prețului la energie, adiționată prin AA nr. 1/302/18.01.2023 și AA 2 nr. 

2/570/01.02.2023. 

 La data curentă, a fost identificat un număr de 2.147.325 locuri de consum eligibile. 

 Pentru tranșa 1, MIPE a emis și alimentat conturile aferente cardurilor de energie 

pentru 1.789.271 locuri de consum, în luna februarie, iar primele plăți au fost 

realizate începând cu data de 20.02.2023. 

 Pentru situațiile în care nu s-a putut stabili câți oameni stau la aceeași locuință,  prin 

intermediul CN  Poșta Română SA au fost distribuite 549.680 de declarații pe propria 

răspundere, în luna februarie,  în care potențialii beneficiari au prezentat situația 

clară a locului de consum. Urmare acestui demers, au fost adunate 458.323 declarații 

pe propria răspundere iar în urma verificării lor s-au identificat 358.054 noi locuri 

de consum eligibile, pentru care se vor emite și distribui cardurile de energie în 

prima parte a lunii martie. În luna martie, CN  Poșta Română SA a distribuit 1.996 

declarații pe propria răspundere care au generat 1.437 carduri noi și în cursul acestei 

luni, vor fi distribuite alte 13.495 declarații pe propria răspundere. 

 De asemenea, în luna februarie, Poșta Română a emis și distribuit 590.087 înștiințări 

privind neeligibilitatea (303.678 înștiințări pentru persoanele cu venit peste 2.000 lei 

și 286.409 înștiințări în cazul în care venitul mediu pe loc de consum este mai mare 

de 2.000 lei). La data de 03 martie, gradul de livrare al acestora este 43% . 

 În luna februarie, CN Poșta Română SA a distribuit 53.030 de modele de certificate 

de validare a datoriei către Asociațiile de proprietari (gradul de livrare fiind 82% la 

data de 3 martie 2023). 

 De la 20 februarie, data de la care se pot utiliza cardurile de energie, s-au 

efectuat peste 272.399 de tranzacții prin mandat poștal, în valoare totală de 

85.805.090 lei. Valoarea medie a unei plăți este de 313 lei. De asemenea, s-au 
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procesat 4.377 cereri online în valoare de 1.695.823 lei și au fost respinse 9.709 

cereri (lipsă documente/fotografii neconforme). 

 În ceea ce privește activitatea de call center, a fost preluat un număr de 107.890 

apeluri telefonice și a fost soluționat un număr de 7.544 sesizări scrise. 

 

Cu deosebită considerație,  

 

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene 

Marcel-Ioan BOLOȘ 

 


