Stimate client,
Ne dorim să te menținem la curent cu cele mai recente modificări legislative și astfel te informăm că
începând cu data de 01.09.2022, Ordonanţa de Urgenţă nr. 27/20221, a fost completată și modificată
prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 119/2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 01
septembrie 2022.
Astfel, conform art. 1, alin. 1, din O.U.G nr. 27/2022, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de
energie electrică în cazul clienților noncasnici de energie electrică, pentru consumul realizat în
perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 2023 este de:
1. maximum 1 leu /kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de
consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, al operatorilor
economici din domeniul industriei alimentare, în baza declaraţiei pe propria răspundere a
reprezentantului legal. Diferenţa de consum lunar (15%) de energie electrică se facturează
conform prevederilor art. 5 alin. (1)2;
2. maximum 1 leu/ kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private
definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite
conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în
Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi
funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
3. maximum 1 leu/ kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de
consum în anul 2021, pentru instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la pct. 2.
Diferenţa de consum lunar de energie electrică (15%) se facturează conform prevederilor
art. 5 alin. (1)2.
Pentru beneficiarii prevăzuţi la pct. 1 si 3 de mai sus, care nu au istoric de consum în anul 2021,
procentul de 85% se aplică la consumul realizat lunar.
Așadar, pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de legislație începând cu data de 1
septembrie 2022, beneficiarii prevăzuţi la pct. 1, 2 și 3 de mai sus, au obligaţia de a depune o
1 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
2 Art. 5. - (1) În perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, pentru clienţii casnici de energie electrică, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (1)
lit. a) şi b), pentru clienţii noncasnici de energie electrică şi operatorii economici a căror activitate specifică este producerea de energie
electrică prevăzuţi la art. 1 alin. (8) şi pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 1 alin. (2) lit. b), preţul final
facturat se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:
a) componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 6;
b) componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4;
c) 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;
d) 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.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) La solicitarea clienţilor finali, furnizorii pot încheia contracte de furnizare şi în alte condiţii decât cele prevăzute în prezentul articol.
(4) În cazul în care preţul din contractul de furnizare în vigoare încheiat cu clienţii finali prevăzuţi la alin. (1) este mai mic decât preţul final
rezultat prin aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică preţul contractual.

solicitare însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, în termen de maximum 30 de zile de la
data de 01.09.2022, data intrării în vigoare a O.U.G. 119/20223, la furnizorul de energie electrică.
Totodată, subliniem faptul că beneficiarii care nu depun solicitarea însoţită de o declaraţie pe propria
răspundere în termenul menționat, precum şi clienții noncasnici care se încadrează în prevederile pct.
1, 2 și 3 de mai sus și au fost înfiinţaţi după data de 1 septembrie 2022, beneficiază de prevederile
OUG nr. 119/2022, începând cu data de 01 a lunii următoare depunerii solicitărilor la furnizor.
Modelul de solicitare, respectiv declaraţia pe propria răspundere4, sunt anexate acestei informări și
sunt disponibile, deasemenea, pe www.cez.ro, secțiunea Documente Necesare Clientilor Noncasnici
pentru a Beneficia de Plafonare, precum și în oricare din Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vânzare.
Este important de menționat că pentru a beneficia de facilităţile prevăzute de legislație, este necesar
să returnați documentele transmise, semnate, utilizând unul dintre canalele noastre de comunicare:
 e-mail la adresa cez_crc@cez.ro
 servicii de curierat, la adresa din localitatea Târgu Jiu, strada Depozitelor, numărul 2, județul
Gorj, cod poștal, 210238
 direct, la oricare din Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vânzare, cu programarea în prealabil a
vizitei pentru 0 timp de așteptare, care poate fi efectuată accesând
https://www.cezinfo.ro/rezervare-online/ sau telefonic, apelând numărul 0251 408 004, de luni
până vineri, în intervalul orar 08:00 – 20:00.
În cazul clienţilor noncasnici de energie electrică, care nu se încadrează la pct. 1, 2 și 3 de mai sus,
preţul final facturat pentru perioada 1 septembrie 2022 - 31 august 2023, se stabileşte de către fiecare
furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:
a) componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G 27/2022;
b) componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 4 din O.U.G 27/2022;
c) 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 a energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către
operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
d) 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.
Vă rămânem la dispoziție prin modalitățiele noastre de comunicare:
 prin transmiterea unei solicitări pe www.cez.ro, secțiunea “Contactați-ne” → Formular contact
solicitări;
 Info Linia CEZ, 0251 929, număr cu tarif normal în rețeaua națională, de luni până vineri, în
intervalul 08:00 – 20:00;
 la numărul de fax 0248 524 834.
Vă mulțumim,
Echipa CEZ Vânzare

3 În conformitate cu prevederile Art. II, alin. 1 și 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului 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
4 întocmite conform celor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5 ale O.U.G. 119/2022

