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           Nr. 208/12.01.2023 

Stimati parteneri, 

Prin prezenta va aducem la cunostinta masurile aplicabile cosumatorilor finali de energie electrica si gaze 
naturale, adoptate de catre Guvernul Romaniei prin Ordnanta de Urgenta nr 27/2022 modificata si completata 
prin prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 119 din 1 septembrie 2022 si Legea nr. 357 din 13 decembrie 
2022 
 
Masurile de sprijin adoptate conform Art 1 din OUG 27/2022 actualizat prin OUG 119/2022 si Legea nr. 357/2022 

sunt: 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 
123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prețul final facturat plafonat de către furnizorii de 
energie electrică este: 

(la 16-12-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din 
LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 
a)maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 
decembrie 2022 de către clienții casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 
este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv; prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică 
este maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 
2025 de către următoarele categorii de clienți: 
(i) clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv; 
(ii)  clienții casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau 
echipamente medicale alimentate de la rețeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale pe baza 
confirmării de la medicul specialist și a unei cereri depuse la furnizor; pentru luna ianuarie 2023, în locul 
confirmării medicale se depune o declarație pe propria răspundere; prețul final facturat plafonat se aplică de la 
data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior; 
(la 30-12-2022, Punctul (ii) din Litera a) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA 
DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 
2022 ) 
(iii) clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani în baza unei cereri și a unei 
declarații pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major 
urmează o formă de învățământ; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare 
celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior; 
(la 30-12-2022, Punctul (iii) din Litera a) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA 
DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 
2022 ) 
(iv)  clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până la 18 ani, în 
baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în 
cazul în care copilul major urmează o formă de învățământ; prețul final facturat plafonat se aplică de la data de 
întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior; 
(la 30-12-2022, Punctul (iv) din Litera a) , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA 
DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 decembrie 
2022 )(la 16-12-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA 
nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 
b)  maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 
decembrie 2022 de către clienții casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a 
fost între 100,01 și 300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie 
electrică ce depășește 255 kWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 
lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025 de către clienții 
casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh; consumul de energie 
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electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar 
în cazul în care consumul depășește 300 kWh/lună întreg consumul se facturează la prețul de maximum 1,3 
lei/kWh; 
(la 16-12-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 
357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 
Notă 
Conform articolului III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 192 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1274 din 30 
decembrie 2022, în facturile emise de furnizori aferente consumului de energie electrică al clienților casnici realizat intre 16 decembrie 2022 și 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, clientul casnic beneficiază de prețul plafonat prevazut la art. 1 alin. (1) lit. a) si b) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clientilor finali din piața de energie electrică și gaze naturale în 
perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 22 martie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările 
și completările ulterioare, pentru toate locurile de consum. 
c)  maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferența 
de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, 
în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru următoarele categorii de 
consumatori: 
(i) întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și 
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare 
IMM-uri; 
(ii)  operatorii/operatorii regionali definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de 
utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b^1), c) și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul București «Metrorex» - S.A., 
precum și aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor 
și Infrastructurii; 
(iii) operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificați prin cod CAEN 10, precum și cei din 
domeniul agriculturii și pescuitului, identificați prin cod CAEN 01 și 03; 
(iv)  autoritățile și instituțiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte 
organe centrale, companiile și societățile comerciale de interes județean, municipal sau local, regiile 
autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt 
înființate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după 
caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare 
intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației 
publice locale; 
(v) institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare; 
(la 16-12-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 
357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 
d)  maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite 
conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii 
sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a 
serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; plafonarea menționată în prezentul articol se 
aplică și pentru situațiile în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului 
de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale; 
(la 16-12-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 
357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 
e)  maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru 
instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum și pentru cele aparținând cultelor 
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recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al 
cultelor, republicată; diferența de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul de maximum 1,3 
lei/kWh, cu TVA inclus; 
(la 16-12-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 
357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 
f)  abrogată; 
(la 16-12-2022, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 357 
din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 
g)  maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici și noncasnici care nu sunt prevăzuți 
la lit. a)-e). 
(la 16-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 
decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 
 
(2) Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2025, prețul final facturat de către 
furnizorii de gaze naturale este: 
(la 16-12-2022, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din 
LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 
b)  maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților noncasnici al căror consum anual de gaze 
naturale realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul 
producătorilor de energie termică; începând cu data de 1 ianuarie 2023, de prețul de maximum 0,37 
lei/kWh, cu TVA inclus, beneficiază și clienții noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate 
de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și cei din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 
123/2012, cu modificările și completările ulterioare. 
(la 16-12-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 
357 din 13 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 
… 
(12) Pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, pentru perioadele de facturare pentru care consumul se 
stabilește în baza indexului citit și transmis de către client, încadrarea în tranșele de consum stabilite potrivit 
prevederilor art. 1 se realizează pe baza consumului de energie electrică determinat, luând în considerare 
indexul transmis de acesta. În cazul în care intervalul de citire de către operatorul de distribuție, denumit în 
continuare OD, este cel stabilit prin dispozițiile legale în vigoare, consumul aferent fiecărei perioade de 
facturare cuprinse între două citiri ale contorului de către OD se stabilește ca produs între numărul de zile al 
perioadei de facturare și consumul mediu zilnic, încadrarea și facturarea clientului fiind în conformitate cu 
tranșele de consum aferente. În cazul în care OD realizează citirea contorului la un interval mai mare decât cel 
de 3 luni prevăzut prin dispozițiile legale în vigoare, suplimentar față de sancțiunea prevăzută de lege și 
penalitățile prevăzute în standardul de performanță, regularizarea consumului de energie electrică se 
realizează prin raportare la ultimul index citit și comunicat de către client/OD, încadrarea în tranșele de 
consum pentru perioada de facturare fiind realizată în baza consumului stabilit ca diferență între indexul citit și 
comunicat de OD și indexul citit și comunicat de client/OD. 
(la 16-12-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 357 din 13 decembrie 2022, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1198 din 13 decembrie 2022 ) 
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Articolul II 
(1) Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență a Guvernului începând cu 
data de 1 septembrie 2022, beneficiarii prevăzuți la art. 1 alin. (1), lit. c)-e) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și 
completările ulterioare, au obligația de a depune către furnizorul de energie electrică o solicitare însoțită de 
o declarație pe propria răspundere, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanțe de urgență. Modelele pentru solicitare și pentru declarația pe propria răspundere sunt 
prevăzute în anexele nr. 4 și 5, care fac parte integrantă din OUG 119/2022. 
(2) Beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)-e), care nu au depus solicitarea însoțită 
de o declarație pe propria răspundere în termenul prevăzut la alin. (1), precum și cei înființați după data de 
1 septembrie 2022 beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență începând cu data de 1 a lunii 
următoare depunerii acestora la furnizor. 
 
 
!!! Cererea si declaratia pe propria raspundere se regasesc mai jos. 
 
 

 

Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati site-ul Monsson Trading la urmatorul link:  

https://www.monssontrading.eu/wp-content/uploads/2023/01/Legea-nr.-357-13.12.2022.pdf  
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Anexa nr. 4 
 
 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 
 

Subsemnatul, ......................................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al 

.................................................................., cu sediul social în localitatea ............................................., str. 

............................................. nr. ..........., județul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria .......... nr. 

................., CNP .........................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul 

în declarații, declar pe propria răspundere că instituția/operatorul economic pe care îl administrez/reprezint se 

încadrează în prevederile art. 1 alin. (1) lit. c)/d)/e) (a se indica în concret categoria de potențial beneficiar*) 

din OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în 

perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din 

domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

 

 
Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) .................. 
 
Semnătura .............................. 
 
Data ......................... 
 
 

 

 

 

 

Nota:  

*Va rugam sa indicati categoria de potential beneficiar prin bifarea/incercuirea unei litere: c), d) sau e) 
 

 

unde categoriile sunt reprezentate astfel: 
 

c) întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor 

mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, operatori economici din domeniul industriei 

alimentare; 

d) spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, precum și creșe, furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-

cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

e) instituții publice, altele decât cele prevăzute la lit. d) 
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Anexa nr. 5 
 
 

SOLICITARE 
 

Către: ........................................................................................... 

(Se va completa cu denumirea furnizorului de energie electrică) 

 

Subscrisa, ................................................................, cu sediul social în localitatea ................................, str. 

............................................. nr. ........, județul .............................../municipiul................................, sectorul 

......................, J, CIF/CUI nr. (……………………………………..), reprezentată de .............................., în calitate de 

administrator/reprezentant legal al ............................................................, identificat cu CI/BI seria ...... nr. 

........, CNP .............................................., solicit aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c)/d)/e) (a se indica în 

concret categoria de potențial beneficiar*) din OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din 

piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru 

modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) .......................................... 
 
Semnătura .............................. 
 
Data ......................... 
 
 

 

 

Nota:  

*Va rugam sa indicati categoria de potential beneficiar prin bifarea/incercuirea unei litere: c), d) sau e) 
 

 

unde categoriile sunt reprezentate astfel: 
 

c) întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor 

mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, operatori economici din domeniul industriei 

alimentare; 

d) spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, precum și creșe, furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-

cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

e) instituții publice, altele decât cele prevăzute la lit. d) 


