
  
  

INFORMARE  

  

Stimate Partener,  

  

 

Prin prezenta informare vă aducem la cunostinţă următoarele:  

1. In data de 01 septembrie 2022 a fost publicata în Monitorul Național nr. 864 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 119/2022 ce cuprinde modificarea 
si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 27/2022 privind stabilirea 
unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze 
naturale in perioada 01 aprilie 2022 – 31 martie 2023. Aceasta are ca scop 
diminuarea efectelor măririi prețurilor de vânzare a energiei către clienții finali ca 
urmare a creșterii fără precedent a costurilor de achiziție atât pe piața locală, cât 
și pe cea europeană.  

Schema de sprijin se va aplica pentru perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 
2023, iar în funcție de categoria clientului final prezentată mai jos, acesta va 
beneficia de plafonarea pretului dupa cum urmeaza:  

“Articolul 1 
(1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023, preţul final facturat 
plafonat de către furnizorii de energie electrică este: 

c)maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar 
realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, 
astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, 
denumite în continuare IMM-uri, al operatorilor economici din domeniul industriei 
alimentare, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal. 
Diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 
5 alin. (1); 

d)maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice 
şi private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ 
publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de 
servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum 
şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



  
  

e)maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat 
la locul de consum în anul 2021, pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute 
la lit. d). Diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează conform 
prevederilor art. 5 alin. (1); 

f)pentru beneficiarii prevăzuţi la lit. c) şi e) care nu au istoric de consum în anul 2021, 
procentul de 85% se aplică la consumul realizat lunar.” 

“Articolul 5 

(1)În perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 2023, pentru clienţii casnici de energie 
electrică, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), pentru clienţii 
noncasnici de energie electrică, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. c)-e) 
şi pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. 
(2) lit. b), preţul final facturat se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a 
următoarelor componente, după caz: 

a)componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 6; 

b)componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4; 

c)componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform 
reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare 
pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile 
prestate de către operatorii reţelelor/sistemelor de distribuţie şi transport al energiei 
electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii 
depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; 

d)componentele reprezentate de TVA, accize, contribuţia aferentă schemei de sprijin 
pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică 
utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile.” 

Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute mai sus începând cu data de 1 

septembrie 2022, beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), lit. c)-e) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a 

depune către furnizorul de energie electrică o solicitare însoţită de o 

declaraţie pe propria răspundere, în termen de maximum 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă (30 septembrie 2022).  

Beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)-e), care 
nu au depus solicitarea însoţită de o declaraţie pe propria răspundere în 
termenul prevăzut mai sus, precum şi cei înfiinţaţi după data de 1 septembrie 
2022 beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă începând cu 
data de 1 a lunii următoare depunerii acestora la furnizor. 

 



  
  

Anexat regăsiți, in vederea completarii, draftul solicitarii catre furnizor si 
declaratia pe proprie raspundere prevazute de lege conform celor anterior expuse.  

 

Asteptam clarificari de la institutiile responsabile cu privire la modalitatea de 
aplicare a modificarilor ordonantei de urgenta 27/2022, iar in situatia in care apar 
modificari fata de cele anterior prezentate vom aplica reglemntarile legale 
aprobate.  

  

2. Referitor la modalitatea de determinare al prețului mediu (Pm) de achiziție pe baza 

căruia Furnizorul urmează să factureze energia electrică consumată în spațiul care 

face obiectul contractului de furnizare a energiei electrice, se aplică următoarea 

formulă:  

  

           ∑𝑣𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑖 achizitie 

𝑃𝑚 =  

  ∑cantitate energie electrică achiziționată 
 

3. Pentru categoria de clienți finali ce nu se regăsesc in categoria celor care 
beneficiază de plafonare conform celor anterior expuse, se vor aplica 
preturile si tarifele stabilite anterior intre părți in conformitate cu prevederile 
art. 5 alin. 1 din OUG 27/2022. 

 

Pentru clarificări şi detalii suplimentare nu ezitați să ne contactați.  

   

Ionuț Miron - Energy Specialist,   

tel: 0758.115.459,   

email – ionut.miron@afi.global  

  

  


