Informare plafonare pret energie electrica conform OUG nr. 27 din 2022 cu aplicare de la
01.04.2022 pana la 31.03.2023

Stimate client,
Prin prezenta, dorim să vă informăm că a fost publicată Ordonanța de Urgență privind măsurile aplicabile
clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 01 aprilie 2022 – 31 martie 2023.
1. Pentru consumul de energie electrica realizat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, prețul
final facturat va fi dupa cum urmeaza:
a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu
lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh;
b) maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar
realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 KWh inclusiv;
c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici, cu exceptia clienţilor
noncasnici care au beneficiat de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră
atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de
ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui
risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră
în preţul energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, precum şi
producătorii de energie electrică. Prosumatorii nu sunt considerați producători de energie
electrică în sensul prezentului articol.
2. În cazul clienților casnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (1) lit. a) și b) în funcție de
consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din
tranșele de consum prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), precum și în cazul clienților casnici și non-casnici
racordați începând cu data de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna februarie 2023 facturi de
regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a prezentei ordonanțe,
utilizând prețul final conform tranșei aferente de consum și facturează consumul înregistrat după
data reîncadrării la prețul final corespunzător tranșei de consum. În cazul schimbării furnizorului în
perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, regularizarea se face de către furnizorul
actual doar pentru perioada aplicării contractului de furnizare încheiat cu acesta.

3. În perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, pentru clienții casnici si noncasnici de energie electrică,
pretul de contract se stabileşte de către fiecare furnizor, luând în considerare, după caz:
a) componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la punctul 4;
b) componenta de furnizare a energiei electrice in valoare de 73 lei/MWh;
c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor, pentru
serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport a energiei electrice, în
vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe;

d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru
promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe bază cererii de energie termică utilă, contravaloarea
certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.
4. Componenta de achiziție se determină de către fiecare furnizor, pentru fiecare lună (luna n) din
perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, luând în considerare:
a) contravaloarea energiei electriceachizitionate, inclusiv transferate între activitatea de producție
și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică;
b) contravaloarea estimată a energiei electrice necesar a fi achiziționate din piața pentru ziua
următoare/piața intrazilnică;
c) o componentă de ajustare calculată în luna n pentru luna n+1 ca diferență între componenta de
achiziție luată în calcul în prețul final facturat în luna n-1 și prețul mediu de achiziție realizat în luna n-1
determinat în confomitate cu prevederile punctului 5. In aceste condiții, prevederea nu se aplică la stabilirea
prețului final facturat pentru primele 2 luni din perioada de aplicare, dar în aceste prime 2 luni se va lua în
considerare costul estimat al dezechilibrelor calculate conform punctului 5 lit. b).
5. Prețul mediu de achiziție realizat se determină de către fiecare furnizor, pentru fiecare lună din
perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, luând în considerare:
a) contravaloarea energiei electrice achiziționate prin toate contractele la termen si din piața de ziua
următoare/piața intrazilnică, precum și valoarea de transfer între activitatea de producție și activitatea de
furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică clienților finali;
b) contravaloarea dezechilibrului realizat, dar nu mai mult de 5% din contravaloarea energiei
electrice prevăzută la lit. a).

Cu stima,

