PREȚ DE ULTIMĂ INSTANȚĂ

Conform prevederilor art. 18 alin. (6) din Regulament, fiecare FUI nominalizat va prelua
automat toți clienții pentru care data de preluare, așa cum este definită la art. 21 din
Regulament, intervine în luna pentru care acesta este nominalizat, cu excepția clienților care se
adresează unui alt FUI.
➢ Clienții care doresc încheierea unui contract cu un furnizor de ultimă instanță și al căror
contract de furnizare a energiei electrice actual încetează, se pot adresa oricărui furnizor din
lista de mai sus.
➢ Conform prevederilor art. 18 alin. (3) lit. b) din Regulament, prețurile de ultimă instanță
aferente unei luni de consum vor fi publicate de către FUI pe pagina proprie de internet în cel
mult 5 zile lucrătoare după comunicarea de către OPCOM a dezechilibrelor determinate pe
baza valorilor măsurate și aprobate aferente unei luni.
➢ Conform prevederilor art. 18 alin. (4) din Regulament, în contextul aplicării prevederilor OUG
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, cu modificările și completările ulterioare (OUG
27/2022), pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 august 2023, preţul
final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică, inclusiv pentru clienții
preluați în regim de ultimă instanță, este:
a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu
lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 KWh inclusiv;
b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu
lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh, pentru un consum
lunar care este de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrică ce depăşeşte 255
KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG nr. 27/2022;
c) 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 de energie electrică se facturează conform
prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG nr. 27/2022;
d) 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
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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;
e) 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 lit. d).
Diferenţa de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin.
(1) din OUG nr. 27/2022;
f) pentru beneficiarii prevăzuţi la lit. c) şi e) care nu au istoric de consum în anul 2021, procentul
de 85% se aplică la consumul realizat lunar.
➢ Pentru clienții care nu se încadrează în categoriile precizate mai sus pentru a beneficia
de prețul plafonat, preluați în regim de ultimă instanță, prețul final facturat va fi stabilit de
fiecare furnizor, conform prevederilor de la art. 5 și 6 din OUG nr. 27/2022, respectiv prin
însumarea:
a) componentei de achiziţie reprezentând:
i) contravaloarea energiei electrice achiziţionate, prin contracte la termen şi din piaţa de
ziua următoare/piaţa intrazilnică, precum şi valoarea de transfer între activitatea de producţie
şi activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică, pentru
asigurarea consumului clienţilor preluaţi în regim de ultimă instanţă;
ii) suma aferentă contravalorii dezechilibrului realizat lunar aferent clienţilor preluaţi în
regim de ultimă instanţă.
b) componentei de furnizare, în valoare de 80 lei/MWh;
c) componentelor 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;
d) componentelor 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.
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