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Ordonanță de urgență 
privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în 

perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023 
 
 
Având în vedere situaţia determinată de creşterea preţului pe pieţele de energie electrică şi gaze naturale 
la nivel internaţional, precum şi efectele provocate de aceste creşteri, este necesară instituirea unor 
măsuri cu caracter temporar, astfel încât preţurile la energie electrică şi gaze naturale plătite de către 
clienții finali să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică. 
 
Ținând cont de faptul că operatorii economici s-au confruntat pe perioada stării de alertă cu probleme 
determinate  de existența unor restricții, întreruperea activității, scăderea cifrei de afaceri, toate aceste 
măsuri au condus la un blocaj al acestor activități economice la nivel național, ceea ce grevează asupra 
posibilității suportării costurilor suplimentare determinate de creșterea prețului pe piețele de energie,  
 
Având în vedere importanța asigurării în plan economic și social a unui nivel ridicat de protecție a vieții, 
sănătății și securității consumatorilor precum și necesitatea garantării dreptului acestora cu privire la 
implementarea măsurilor de sprijin stabilite prin norme de nivel primar, 
 
în scopul asigurării unei mai bune funcționalități a pieței de energie și a unui nivel înalt de protecție a 
consumatorilor cu privire la practicile comerciale, ce pot aduce atingere intereselor economice ale 
acestora, printr-o protecție sporită a consumatorilor, 
 
luând în considerare beneficiul public generat de asigurarea unui nivel ridicat de protecție a vieții, 
sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum şi crearea cadrului legal 
necesar pentru ca operatorii economici din domeniul energetic să fie descurajați a apela la practici 
incorecte, 
 
ținând cont că este imperios necesară asigurarea unei discipline riguroase a pieței de energie și un înalt 
nivel de protecție a cetățenilor în calitatea lor de consumatori, 
 
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie 
extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, 
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta Ordonanță de urgență: 
 
Art. 1 – (1) Pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, prețul final facturat 
de către furnizorii/operatorii de distribuţie de energie electrică este: 

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clientilor casnici  cu un consum mediu lunar 
realizat in anul 2021 cuprins intre 30 KWh  si 100 KWh inclusiv; 

b) maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clienților casnici, cu un consum mediu lunar 
realizat in anul 2021 cuprins intre 100 kWh si 300 KWh inclusiv; 
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c)  maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, in cazul clienţilor noncasnici, cu excepţia 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, beneficiarii prevăzuţi la art. III din Legea nr. 259/2021 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei 
scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 
2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea 
de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi 
în Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării», cu completările ulterioare, precum şi producătorii de 
energie electrică.  

(2) Pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, prețul final facturat de către 
furnizorii de gaze naturale este: 
a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru clienții casnici cu un consum maxim în anul 2021 de 
10 MWh; 
b)  maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru clienții noncasnici cu un consum maxim în anul 2021 
de 28.000 MWh  
 
Art. 2 – Preţul final facturat prevăzut la art. 1 se stabileşte de către fiecare furnizor/operator de distribuție 
și este format, din următoarele componente:  

a) componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 3;  
b) componentă de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4; 
c) componentele reprezentate de tarifele reglementate pentru serviciile de energie electrică/gaze 

naturale, în vigoare pentru perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe; 
d) componentele reprezentate de taxele, contribuțiile, impozitele datorate în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare pentru perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe. 
 

Art. 3 - (1) Valoarea componentei de achiziție este determinată lunar ca diferență între prețul final 
facturat în condițiile prevăzute la art. 1 și componentele prevăzute la art. 2, lit. b)-d), după caz. 
(2) Prețul mediu de achiziție realizat se determină de către fiecare furnizor/operator de distribuție, pentru 
fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, luând în considerare:  

a) cantitatea de energie electrică/gaze naturale furnizată lunar clienților finali din portofoliu;   
b) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate, livrate lunar clienților finali din 

portofoliu. În cazul producătorilor de energie electrică/gaze naturale care furnizează clienților 
finali, se ia în considerare prețul de transfer între activitatea de producție și activitatea de 
furnizare; 

c) contravaloarea dezechilibrului realizat lunar, dar nu mai mult de 5% din contravaloarea energiei 
electrice/gazelor naturale prevăzută la lit. b).     

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru clienții finali prevăzuți la art. 1 preluați în regim de 
ultimă instanță, furnizorii de ultima instanță determina prețul mediu de achiziție realizat, pentru fiecare 
lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, luând in considerare:  
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a) cantitatea de energie electrică/gaze naturale furnizată lunar clienilor preluați în regim de ultimă 
instanță;   

b) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate, furnizate lunar clienților  
preluați în regim de ultimă instanță.   

 
Art. 4 – Componenta de furnizare acoperă costurile necesare desfăşurării activităţii de furnizare şi o 
cotă de profit de maximum 5% din valoarea costurilor de furnizare, iar valoarea acesteia se stabilește de 
către fiecare furnizor și nu poate depăşi 73 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, 
respectiv 12  lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale. 
 
Art. 5 - În perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, pentru clienții casnici, cu excepția celor prevăzuți 
la art. 1 alin. (1) lit. a) și art. 1 alin. (2) lit. a), și pentru clienţii noncasnici, cu excepția celor prevăzuți la 
art. 1 alin. (1) lit. b) și art. 1 alin. (2) lit. b), prețul final facturat se stabileşte de către fiecare 
furnizor/operator de distribuţie, luând în considerare, după caz:  

a) componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 6;  
b) componentă de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4 ; 
c) componentele reprezentate de tarifele reglementate pentru serviciile de energie electrică/gaze 

naturale, în vigoare pentru perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe; 
d) componentele reprezentate de taxele, contribuțiile, impozitele datorate în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare pentru perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe. 
 
Art. 6 – (1) Componenta de achiziție este egală cu prețul mediu de achiziție realizat și determinat 
conform prevederilor art. 3 alin. (2). 
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru clienții finali prevăzuți la art. 5 preluați în regim de 
ultimă instanță, furnizorii de ultimă instanță determină prețul mediu de achiziție realizat pentru fiecare 
lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, conform prevederilor art. 3 alin. (3). 
 
Art. 7 – În perioada 1 aprile 2022 – 31 martie 2023, prețul final din contractele incheiate cu clienții 
finali prevăzuți la art. 5 se stabileşte de către fiecare furnizor/operator de distributie ca preț fix pentru 
perioade de cel puțin 6 luni. 
 
Art. 8 – (1) Diferența pozitivă între prețul mediu de achiziție realizat determinat conform art. 3 alin. (2) 
și (3) și componenta de achiziție determinată conform art. 3 alin. (1) va fi compensată 
furnizorilor/operatorilor de distributie de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei.  
(2) Documentele justificative ce trebuie prezentate lunar către Autoritatea Naţională de Reglementare 
în Domeniul Energiei de către furnizorii/operatorii de distributie de energie electrică şi gaze naturale, în 
vederea acoperirii diferenţelor de preţ compensate potrivit alin. (1), sunt: 

a) documentele justificative care atestă contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale 
achiziționate sau transferate din producția proprie către activitatea de furnizare si livrate lunar 
clienților finali din portofoliu (contracte de achiziții, facturi, note interne etc) 
b) documentele justificative care atestă contravaloarea dezechilibrului realizat lunar, dar nu mai mult 
de 5% din contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale prevăzută la lit. b) (note decontare, 
facturi etc);    
c) documente justificative care atesta cantitatea de energie electrică/gaze naturale livrată lunar în 
vederea acoperirii consumului clienţilor finali prevăzuţi la art. 1. ( facturi de distributie). 
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Art. 9 – Valorile aferente compensărilor prevăzute la art. 8 alin. 1 pentru fiecare furnizor/operator de 
distribuţie se determină de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen 
de 30 de zile de la data primirii cererilor de decontare (model ANEXA nr. 1) depuse la Ministerul 
Energiei de către furnizori/operatorii de distribuție. 
 
Art. 10 – (1) Furnizorii/operatorii de distribuție au obligația de a ține evidența lunară, în mod diferențiat, 
a clienților finali prevăzuți la art. 1 pentru care se aplică diferențele de preț compensate prevăzute de 
prezenta ordonanță de urgență, precum și a clienților finali prevăzuți la art. 5. 
(2) Clienții se identifică de către furnizori/operatorii de distributie prin atributele de identificare  aferente 
locului de consum, conform facturilor de consum emise în baza contractelor de furnizare/vânzare 
încheiate în mod valabil si valid.  
(3) La solicitarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, furnizorii/operatorii de 
distribuţie au obligația să pună la dispoziția acesteia, evidența prevăzută la art. 10 alin. (1) și (2), precum 
și orice alte informații în legătură cu documentele precizate la art 8.   
(4) Răspunderea privind corectitudinea și modul de calcul al sumelor solicitate prin cererea de decontare 
revine exclusiv furnizorilor/operatorilor de distribuție. 
(5) Pe baza facturilor emise în lunile anterioare, furnizorii/operatorii de distribuție depun la Ministerul 
Energiei, cererea de decontare lunară a sumelor aferente compensației, în mod diferențiat pentru clienții 
casnici și noncasnici prevăzuți la art. 1, separat pentru gaze naturale și/sau energie electrică, conform 
Anexei nr. 1. 
(6) Ministerul Energiei va transmite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 
cererile de decontare ale furnizorilor/operatorilor de distribuție ce se încadrează în prevederile prezentei 
ordonanțe de urgență. 
(7) În termen de 30 de zile de la data primirii cererilor de decontare transmise de către Ministerul 
Energiei, Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei verifică și determină valorile ce urmează 
a fi compensate.  
(8) În termen de 3 zile de la data primirii cererilor de decontare transmise de catre Ministerul Energiei, 
Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei înștiințează fiecare furnizor/operator de distribuție 
privind obligația acestora de a încărca în termen de 5 zile lucrătoare documentele justificative, însoțite 
de către Declarația pe Proprie Răspundere (model ANEXA nr. 2) pe platforma IT pusă la dispoziție de 
către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. 
(9) În cazul în care se constată existența unor erori materiale sau de calcul rezultate din lipsa comunicării 
integrale a documentației justificative sau din cauza introducerii eronate de date în platforma IT pusă la 
dispoziție de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și ca urmare a 
verificărilor efectuate de ANRE sau ca urmare a constatărilor furnizorilor/operatorilor de distribuție 
comunicate către ANRE, autoritatea de reglementare va comunica Ministerului Energiei aceste erori, 
precum și valorile rectificate ale compensațiilor, în termen de 30 de zile de la data constatării. 
(10) În termen de 30 de zile de la data comunicării menționate la alin. (9), Ministerul Energiei urmează 
a realiza rectificările aferente. 
(11) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei va transmite valorile aferente 
compensărilor prevăzute la art. 8 alin. (1) către Ministerul Energiei, iar acesta efectuează plata către 
furnizori/operatorii de distribuție a sumelor reprezentând valoarea compensării în termen de 15 zile de 
la data primirii documentelor. 
(12) Diferenţele prevăzute la art. 8 alin. (1) nu sunt subvenţii legate direct de preţ în sensul art. 286 alin. 
(1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu 
se includ în baza de impozitare a TVA. 
(13)  Sumele aferente compensaţiilor acordate potrivit art. 8  alin. (1) se asigură din bugetul Ministerului 
Energiei. 
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Art. 11 – (1) Prevederile art. 1 și art. 5 se aplică şi în cazul condominiilor care au un singur punct de 
consum gaze naturale/energie electrică care deserveşte spaţiile locative din condominiu. 
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), prevederile art. 1 și art. 5 se aplică în facturile emise asociaţiei de 
proprietari/locatari pentru consumul de gaze naturale/energie electrică al condominiului. 
(3) Pentru calcul la fiecare spațiu locativ din condominium , consumul se determină prin împărțirea 
consumului total anual al asociației de proprietari/locatari la numărul de spaţii locative care fac parte 
din respectivul condominiu. 
 
Art. 12 – (1) În perioada în care își produce efectele prezenta ordonanță de urgență se aplică tarifele 
reglementate aferente serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, în 
vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  
(2) Pentru operatorii economici titulari de licență, prestatori ai serviciilor de transport și distribuție a 
energiei electrice și gazelor naturale, cheltuielile financiare ocazionate de împrumuturi bancare 
contractate de aceștia în condiții de transparență și eficiență, în perioada 2022-2023, destinate acoperirii 
cheltuielilor cu achiziția energiei electrice și gazelor naturale, generate de creșterea prețurilor pe piața 
angro, în vederea acoperirea consumului tehnologic, se recunosc în tarifele reglementate, în 
conformitate cu metodologiile ANRE. 
(3) Tarifele reglementate de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale vor fi ajustate 
corespunzător costurilor înregistrate de operatorii de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor 
naturale cu achiziția consumului tehnologic, într-o perioadă de până la 7 ani, de la data de 1 aprilie 2023. 
 
Art. 13 – (1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 1, art. 3 alin (1) și (2), art. 4, art. 5, art. 6 alin. 
(1) și art. 7 din prezenta ordonanţă de urgenţă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
cuprinsă între 1%- 5% din cifra de afaceri anuală, din anul financiar anterior sancționării. 
(2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), , art. 6 alin. (2) din prezenta ordonanţă de 
urgenţă, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 20.000 lei și 400.000 lei. 
(3) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) - (3) din prezenta ordonanţă de urgenţă, 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei și 200.000 lei. 
(4) Nerespectarea obligațiilor din prezenta ordonanță de urgență de către furnizorii/operatorii de 
distribuție de energie electrică și gaze naturale în raport cu clienții casnici, se constată și se sancționează 
de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. 
(5) Nerespectarea obligațiilor din prezenta Ordonanță de Urgență, de către furnizorii/operatorii de 
distribuție de energie electrică și gaze naturale, în raport cu clienții noncasnici se constată și se 
sancționează de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei. 
(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) și (2), le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale 
art. 28 alin. (1) din acest ultim act normativ. 
(7) Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii 
faptei. 
 
Art. 14 – Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 
2023. 
 
Art. 15 – Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, în faza de lichidare a cheltuielilor, Ministerul Energiei împreună cu 
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei efectuează verificări cu privire la 
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realitatea, concordanţa sumelor totale din situaţiile de plată, pe baza cererilor de decontare și a 
declarațiilor pe propria răspundere depuse de furnizori/operatorii de distribuție conform anexei nr. 1 și 
anexei nr. 2.  
 
Art. 16 – (1) În perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanțe de urgență, venitul suplimentar 
realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferenţa dintre preţul mediu lunar de vânzare 
al energiei electrice produse şi preţul de 300 lei/MWh se impozitează cu 80%. 
(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptaţi producătorii de energie electrică pentru capacitățile pe bază 
de combustibili fosili, inclusiv cogenerare, pe baza de biomasă și pentru capacitățile de producție puse 
în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. 
(3) Impozitul prevăzut la alin. (1) se declară şi se plăteşte de către producătorii de energie electrică, cu 
excepţia producătorilor de energie pentru capacitățile prevăzute la alin. (2), lunar, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează acest impozit. Plata impozitului se efectuează 
la bugetul de stat, într-un cont de venituri bugetare distinct. 
(3) Modul de aplicare a impozitului prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe 
de urgență. 
 
Art. 17 – (1) În perioada de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanțe de urgență,  venitul realizat de 
către titularii licențelor de trader de energie electrică/gaze naturale precum și de către operatorii 
economici nerezidenți care participă la piețele de energie electrică și gaze naturale, rezultat din vânzările 
pe piețele centralizate/organizate se impozitează cu 10% din valoarea tranzacțiilor.  
(2) Modul de aplicare a impozitului prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe 
de urgență. 
 
Art. 18 – Clauzele contractuale contrare prevederilor prezentei ordonanțe de urgență din contractele de 
furnizare/vânzare a energiei electrice/gazelor naturale încheiate între furnizori/operatori de distribuție și 
clienții finali se modifică/se completează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA NR. 1 
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Către Ministerul Energiei, 
 
 

CERERE DE DECONTARE 
 
 
Subsemnatul,.................................(*), în calitate de reprezentant legal al ...........................(**), 
înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. ...................., CUI ................, cu sediul social în 
.............., nr. telefon ............., nr. fax .................. titular al licenței nr. ................. din data de............... 
și contul .......................... deschis la Banca ……………, Sucursala …………, solicit decontarea sumei 
de ………............... lei, în temeiul prevederilor art. 8 alin(1) din OUG nr...................................,  
Conform prevederilor OUG nr........................, datele, informațiile și documentele justificative care au 
stat la baza stabilirii sumei solicitate urmeaza a fi încărcate pe platforma pusă la dispoziție de către 
ANRE, in vederea  determinarii valorii compensatiei ce urmeaza a fi suportată din bugetul Ministerului 
Energiei.  
Declar pe propria raspundere ca datele, informațiile și documentele justificative puse la dispozitia 
ANRE, precum si calculele prin care am stabilit suma solicitata, sunt reale si corecte, în conformitate 
cu prevederile art.10 alin. (4) din OUG.............................. potrivit cărora: ” Răspunderea privind 
corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor”.  
 
…………………………………………………. 
Reprezentantul legal al solicitantului, 
…………………………………………………. 
(numele și prenumele în clar, semnătura) 
Data ………………. 
 
 
 
(*) Se completează cu numele, prenumele reprezentantului legal al furnizorului solicitant. 
(**) Se completează cu denumirea furnizorului. 
(***) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. .................................................................... 
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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

a reprezentantului legal 
 
 
Subsemnatul, ..............................., reprezentant legal al .................... (*), înregistrat la oficiul 
registrului comerţului cu nr. ........................., CUI ....................., cunoscând prevederile art. 326 din 
Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele: 
 
1. datele si informațiile cuprinse în machetele întocmite în temeiul art.8 alin (1), precum și documentele 
justificative încărcate pe platforma pusă la dispoziție de către ANRE, precum și suma de 
……………………… solicitată spre a fi suportată din bugetul Ministerului Energiei, conform cererii de 
decontare nr. ...........din data.................. depusa la Ministerul Energiei , aferenta lunii………………. 
sunt corecte, reale și în conformitate cu prevederile OUG nr....................cu modificările și completările 
ulterioare. 
2. toate documentele transmise la ANRE sunt conforme cu originalele acestora. 
 
 
 
Semnez prezenta declaraţie, 
............................................... 
Reprezentantul legal al solicitantului, 
............................................................ 
(numele şi prenumele în clar, semnătura) 
Data ........................... 


