
 

 

 

Stimați clienți, 

 

Vă informăm că, până la data de 31 martie 2023, veți beneficia de măsurile aprobate prin Ordonanța de Urgență nr. 27/2022 privind 

măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, care au ca scop limitarea efectelor creșterii prețurilor 

la energie electrică. 

 

1. Pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023, prețul final facturat de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. va 

fi de: 

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 KWh1; 

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 clienților noncasnici2. 

 

2. Prețul final facturat prevăzut la pct. 1 se stabilește ca sumă a următoarelor componente, după caz: 

a) componenta de achiziție care include contravaloarea energiei electrice achiziționate/ transferate între activitatea de 

producție și activitatea de furnizare și contravaloarea estimată a energiei electrice necesar a fi achiziționate din piața pentru ziua 

următoare/piața intrazilnică;  

b) componenta de furnizare de 0,073 lei/kWh; 

c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/ stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor OUG nr. 27/2022, pentru serviciile prestate de 

către operatorii rețelelor de distribuție și transport al energiei electrice; 

d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de 

înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile. 

 

3. Precizări suplimentare: 

3.1. În cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 depășește 300 KWh și al 

clienților noncasnici care au beneficiat de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin 

Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii 

Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și 

subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul 

energiei electrice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 262/2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazul 

producătorilor de energie electrică, limitele maxime prevăzute la punctul 1 nu se aplică, prețul final facturat se stabilește ca sumă a 

următoarelor componente, după caz: 

i. componenta de achiziție include: contravaloarea energiei electrice achiziţionate, care cuprinde şi cantităţile extrase din 

depozitele de înmagazinare subterană, precum şi cele transferate între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare 

în cazul producătorilor care furnizează energie electrică; contravaloarea estimată a energiei electrice necesar a fi 

achiziţionate din piaţa pentru ziua următoare/piaţa intrazilnică; o componentă de ajustare calculată în luna n pentru luna 

n+1 ca diferenţă între componenta de achiziţie luată în calcul în preţul final facturat în luna n-1 şi preţul mediu de achiziţie 

realizat în luna n-1 determinat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2)3 din OUG NR. 27/2022. In aceste condiţii, 

                                                           
1 Preţul final facturat prevăzut la lit. a) se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022 
2 Preţul final facturat prevăzut la lit. c) şi alin. (2) lit. b) se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor noncasnici racordate începând cu data de 
1 ianuarie 2022 
3 Art. 3 alin. (2) din OUG NR. 27/2022 ”(2) Preţul mediu de achiziţie realizat se calculează de către fiecare furnizor/operator de distribuţie de energie 

electrică care asigură revânzarea energiei electrice, pentru fiecare lună din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, şi va 
include: 
a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziţionate prin toate contractele la termen şi din piaţa de ziua următoare/piaţa intrazilnică, 
inclusiv contravaloarea gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, precum şi valoarea de transfer între activitatea 
de producţie şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale clienţilor finali; 
b) contravaloarea dezechilibrului realizat, dar nu mai mult de 5% din contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale 
prevăzută la lit. a).” 



 
 
 

prevederea nu se aplică la stabilirea preţului final facturat pentru primele 2 luni din perioada de aplicare, dar în aceste 

prime 2 luni şi va include costul estimat al dezechilibrelor calculate conform art. 3 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 27/2022. 

ii. componenta de furnizare de 0,073 lei/kWh; 

iii. 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; 

iv. 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. 

3.2. În cazul în care prețul din contractele în vigoare încheiate cu clienții finali prevăzuți la pct. 1 este mai mic decât prețul maxim 

prevăzut, se aplică prețul contractual. 

3.3. În cazul clienților casnici care nu pot beneficia de prevederile pct. 1 lit. a) și b), în funcție de consumul aferent anului 2021, 

dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în oricare din tranșele de consum prevăzute la pct. 1 lit. a) și b) precum și 

în cazul clienților casnici și noncasnici racordați începând cu data de 1 ianuarie 2022, S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. va emite în luna 

februarie 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare a OUG nr. 27/2022, utilizând prețul 

final conform tranșei aferente de consum, și va factura consumul înregistrat după data reîncadrării la prețul final corespunzător 

tranșei de consum.  

3.4. În cazul locurilor de consum ale clienților casnici dintr-un condominiu, racordate printr-o instalație comună cu un singur 

contor de măsurare, pentru încadrarea în tranșele de consum prevăzute la pct. 1 lit. a) și b), consumul fiecărui proprietar se determină 

prin împărțirea consumului total al asociației de proprietari/locatari înregistrat în anul 2021, respectiv 2022 în situația prevăzută la 

pct. 3.3, la 12 și la numărul de spații locative care fac parte din respectivul condominiu. 

3.5. În cazul schimbării furnizorului în perioada de aplicare a prevederilor OUG nr. 27/2022, regularizarea se face de către 

furnizorul actual doar pentru perioada aplicării contractului de furnizare încheiat cu acesta. 

 

 

Pentru mai multe detalii puteți consulta OUG nr. 27/2022 publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 274/22.03.2022 

 


