
  
 
 
 
 
                                                              

 

 
 

Stimate client, 

Ne dorim să te menținem la curent cu cele mai recente modificări legislative și astfel vă informăm că la 
data de 16 decembrie 2022 a intrat în vigoare Legea nr. 357/2022 privind aprobarea O.U.G. nr. 
119/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. 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. 
 

Astfel, conform art. 1, alin. 1, din O.U.G  nr. 27/2022, cu modificările uterioare, prețul final facturat 
plafonat de către furnizorii de energie electrică în cazul clienților noncasnici de energie electrică, este 
de: 

A. 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: 

1. IMM-uri, definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
operatori/operatori 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), b1), c) 
și h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea 
de Transport cu Metroul București «Metrorex» – S.A, aeroporturi care sunt în subordinea/ 
coordonarea Ministerului Transportutilor și Infrastructurii; 

2. Operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificați prin CAEN 10, precum și cei 
din domeniul agriculturii și pescuitului, identificați prin CAEN 01 și 03; 

3. Autorități și instituții publice locale, servicii publice deconcentrate ale ministerelor și ale 
celorlalte organe centrale, companii și societăți comerciale de interes județean, municipal sau 
local, regii 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; 

4. Institute naționale de cercetare-dezvoltare, definite conform Ordonanța Guvernului nr. 
57/2002, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Instituții publice, altele decât cele prevăzute la pct. B (menționat mai jos) , precum și cele 
aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii 489/2006, republicată. 

 
B. 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. 

 
*** Modelul solicitării și declarației pe propria răspundere sunt disponibile pe www.cezinfo.ro, 

secțiunea Documente necesare clientilor noncasnici pentru a beneficia de plafonare, precum și în 
oricare din Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vânzare.  

http://www.cezinfo.ro/
https://www.cez.ro/ro/cez-vanzare/informatii-despre-plafonarea-preturilor/documente-necesare-clientilor-noncasnici-pentru-a-beneficia-de-plafonare.html
https://www.cezinfo.ro/centrele-regionale-de-contact/


 
 
 
 
 

Prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au 
depus cererea și declarația pe propria răspundere.  

 
Canalele de comunicare prin care puteți transmite documentele semnate sunt următoarele: 
 online, prin transmiterea unei solicitări pe www.cezinfo.ro, secțiunea “Contact” → Formular 

contact; 
 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 clienților noncasnici de energie electrică, care nu se încadrează la categoriile de mai sus, 
preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este de maximum 1,3 lei/kWh, cu 
TVA inclus (conform art. 1, alineatului (1) litera g)1 din OUG 27/2022 cu modificările și completările 
ulterioare). 

 

Vă rămânem la dispoziție prin modalitățile noastre de comunicare: 
 Online, prin transmiterea unei solicitări pe www.cezinfo.ro, secțiunea “Contact” → Formular 

contact; 
 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 
 

                                                           
1 g) maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e). 
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