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INFORMARE CLIENTI 2023 
 

Stimate client, 
 

Prin prezenta, dorim să vă informăm că Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 
(A.N.R.E.) a aprobat o serie de modificări ale tarifelor aferente pieței de energie din România începând cu 
data de 01.01.2023, după cum urmează: 

 
 Prin Ordinul nr. 141 din 21 decembrie 2022 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

Nr. 1241/22.12.2022, privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, 
aferente anului 2023 la 0.4943963, astfel prin produsul dintre cota estimată și a prețului minim 
reglementat al certificatelor verzi în vigoare (144.9861 lei), rezultă o valoare estimată a costurilor 
cu certificate verzi la consumatori de 71.6805914 Lei/MWh. 

 Prin Ordinul nr. 142 din 21 decembrie 2022, a fost aprobată noua valoare a contribuției pentru 
cogenerare de înaltă eficiență: 0.00 lei/MWh 

 Prin Ordinul nr. 144 din 21 decembrie 2022, a fost aprobat tariful pentru achiziția serviciilor de 
sistem, practicat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A. 
la valoare de 7.73 lei/MWh 

 Totodată, începând cu data de 01.01.2023 au fost modificate valorile accizei pentru energie 
electrică, după cum urmează: 
- Acciza energie electrică utilizată în scop comercial – 3.03 lei/MWh; 

- Acciza energie electrică utilizată în scop necomercial – 6.05 lei/MWh; 

 
 
 

 
Cu stima, 
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