INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ

11 aprilie 2022

√ Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 42/2022 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, publicată in Monitorul Oficial 355/11.04.2022
Art. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze
naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul
producătorilor de energie termică."
2.La articolul 1, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(8) Prevederile alin. (1) lit. c) nu se aplică în cazul clienţilor noncasnici care au beneficiat de prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României
la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea
întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a
transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 262/2021, precum şi în cazul operatorilor economici a căror activitate specifică este
producerea de energie electrică. Prosumatorii nu sunt consideraţi producători de energie electrică în
sensul prezentului articol. Lista beneficiarilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 262/2021, se va publica de Ministerul Energiei pe website-ul propriu după
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
3.La articolul 5 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"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/operator de distribuţie de energie electrică care asigură revânzarea
energiei electrice ca sumă a următoarelor componente, după caz:"
4.La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul clienţilor prevăzuţi la art. 5, preluaţi în regim de ultimă
instanţă, componenta de achiziţie din preţul final facturat se determină similar preţului mediu de achiziţie
realizat prevăzut la art. 3 alin. (3)."
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5.La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
(1) Valoarea rezultată ca produs între cantitatea de energie electrică/gaze naturale facturată clienţilor
finali, beneficiari ai schemei de sprijin instituite prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în fiecare lună din
perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi diferenţa pozitivă între preţul mediu
de achiziţie realizat determinat conform prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) şi valoarea componentei de
achiziţie determinată conform prevederilor art. 3 alin. (1), aferentă lunii facturate va fi compensată
furnizorilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru clienţii
casnici, şi prin bugetul Ministerului Energiei, pentru clienţii noncasnici, în conformitate cu valorile calculate
de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei."
6.La articolul 16, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (71)-(73), cu următorul cuprins:
"(71) Nerespectarea de către operatori a instrucţiunilor de încărcare a datelor prevăzute în anexele nr. 7-10
conform art. 23 alin. (22) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţionala de la
25.000 lei la 50.000 lei.
(72) Nerespectarea de către operatori a termenului de rectificare a datelor încărcate pe platforma
informatică şi redepunere a cererilor de decontare şi/sau a declaraţiilor pe propria răspundere prevăzute la
art. 23 alin. (21) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 25.000 lei la
50.000 lei.
(73) Contravenţiile prevăzute la alin. (71) şi (72) se constată şi se sancţionează de către Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei."
7.La articolul 16, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(4), (71) şi (72) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 8 alin. (2) lit. a),
ale art. 28 alin. (1), precum şi ale art. 29 din ordonanţa anterior menţionată."
8.La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, noţiunea de «furnizor» include furnizorul de energie
electrică, furnizorul de gaze naturale, producătorul de energie electrică pentru clienţii racordaţi în
instalaţiile sale şi operatorul de distribuţie de energie electrică cu drept de revânzare a energiei electrice."
9.La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul
cuprins:
"(21) Ca urmare a efectuării procedurii de regularizare prevăzute la alin. (5), în situaţia în care Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei constată, ca urmare a verificărilor efectuate, erori,
diferenţe, lipsa unor documente justificative, solicită furnizorilor rectificarea datelor încărcate pe platforma
informatică şi redepunerea cererilor de decontare lunare, inclusiv a declaraţiilor pe propria răspundere, în
termen de 15 zile de la data comunicării către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei.
(22) Rectificarea datelor încărcate pe platforma informatică pusă la dispoziţie de Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul Energiei «spv.anre.ro», de către furnizori, conform alin. (21), se realizează
potrivit anexelor nr. 7-10."
10.La articolul 23 alineatul (5), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
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"(5) La sfârşitul perioadei de acordare a schemei-suport pentru mecanismul de plafonare a preţului aferent
volumelor de energie electrică şi gaze naturale, pentru sezonul rece 2021-2022, se va efectua regularizarea
sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale. În vederea
regularizării sumelor decontate din bugetul de stat către furnizorii de energie electrică şi gaze naturale, în
temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 259/2021, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022,
furnizorii transmit la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, până cel târziu la data
de 15 iulie 2022, pentru fiecare lună din perioada 1 noiembrie 2021-31 martie 2022 şi pentru fiecare
categorie de clienţi beneficiari ai preţului final plafonat, următoarele informaţii:"
11.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."
12.Anexa nr. 5 se modifică şi se completează după cum urmează:
a)La punctul 6, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) determină şi transmite producătorilor, furnizorilor CC şi PET/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător k are
obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC şi PET/PET client direct pentru gazele
naturale destinate înmagazinării gazelor naturale în vederea constituirii stocului minim şi a necesarului de
consum CC:
QPkdep (furnizor i/PETj) = (QDep(furnizor i/PETj) + Nconsum CC furnizor i/ QPt) x QPk,
unde:
QPkdep(furnizor i/PETj) - cantitatea de gaze naturale aferentă perioadei 1 aprilie 2022-31 octombrie 2022 pe care
producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC şi PET/PET client direct;
Nconsum CC furnizor i - necesarul de consum CC aferent furnizorului i în perioada 1 aprilie 2022-31 octombrie
2022;
QPt - cantitatea totală de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorii de gaze naturale, cu excepţia
cantităţilor de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a
consumului propriu şi a cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate
de la plata redevenţei în condiţiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;
QPk - cantitatea de gaze naturale estimată a fi produsă de producătorul k, cu excepţia cantităţilor de gaze
naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere, a consumului propriu şi a
cantităţilor de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, în scop tehnologic, exceptate de la plata redevenţei
în condiţiile legii, în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023;
c) determină şi transmite producătorilor, furnizorilor CC şi PET/PET client direct şi Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei cantităţile totale de gaze naturale pentru care fiecare producător are
obligaţia să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii CC şi PET/PET client direct pentru gazele
naturale destinate consumului CC şi PET în perioada 1 noiembrie 2022 -31 martie 2023:
QPkc (furnizor i/PET j) = [Nconsum CC + PET (furnizor i/PET j) - QDep (furnizor i/PET j) - 0,7 x Qctr(furnizor i/PETj) /QPt] x QPk,
unde:
QPkc (furnizor i/PET j) - cantitatea de gaze naturale pe care producătorul k este obligat să o vândă furnizorilor CC
şi PET/PET client direct, aferentă perioadei 1 noiembrie 2022-31 martie 2023."
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b)După punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:
"14. În situaţia în care cantitatea totală de gaze naturale determinată în conformitate cu formulele de la
pct. 6 lit. b) şi c) diferă de totalul producţiei disponibile a producătorilor, pentru perioada respectivă,
obligaţia de vânzare a fiecărui producător se ajustează proporţional cu ponderea disponibilului fiecărui
producător în disponibilul total pentru perioada respectivă. Alocarea cantităţilor destinate fiecărui furnizor
se determină aplicând cantităţilor calculate pentru aceştia ponderea obligaţiei ajustate în totalul
cantităţilor calculate pentru fiecare producător. Defalcarea cantităţilor destinate înmagazinării pentru CC şi
PET se realizează proporţional cu ponderea consumului CC şi PET în necesarul de consum."
13.Anexa nr. 6 se modifică după cum urmează:
a)Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5
Termenii specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt:
Pieţe de
electricitate

Potrivit definiţiei din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare

Cantitate lunară
vândută - Cl

Cantitatea livrată lunar pe pieţele de electricitate de respectivul producător de
energie electrică din producţia proprie şi/sau achiziţionată sau transferată din
portofoliul de producţie în cel de furnizare (care poate fi diferită de cantitatea
produsă lunar de respectivul producător)

(MWh)

Cantitatea de energie electrică vândută de producătorii de energie electrică în
condiţiile menţionate la art. 14 (Cl CPT) din ordonanţa de urgenţă nu este luată în
considerare la calculul venitului suplimentar.
Venituri lunare - Vl
(lei)

Cheltuieli lunare Chel
(lei)

Veniturile obţinute din vânzarea energiei electrice cu livrare fizică din producţia
proprie, din transferarea acesteia din portofoliul de producţie în cel de furnizare
şi/sau achiziţionată şi din tranzacţiile financiare derulate în luna anterioară
declarării impozitului
Sunt incluse cheltuielile financiare şi cheltuielile pentru achiziţionarea energiei
electrice pentru tranzacţii cu livrare fizică, precum şi cheltuielile legate de accesul
la pieţele de energie: tarif de injecţie (TG), cheltuieli de administrare piaţă, tarif de
tranzacţionare şi costul certificatelor de CO2.
Nu se includ cheltuielile efective de producţie, pentru obţinerea unui MWh de
energie electrică.

Venit net lunar - Vnl

Diferenţa dintre veniturile lunare şi cheltuielile lunare

(lei)
Preţul lunar de
vânzare a energiei
electrice - Plv

Preţul rezultat din diferenţa dintre veniturile lunare şi cheltuielile lunare raportată
la totalul cantităţii de energie livrată fizic în luna respectivă
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(lei/MWh)
Venitul lunar
suplimentar - Vs

Venitul lunar supus impozitării suplimentare

(lei)
"
b)Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
Venitul lunar suplimentar - Vs se determină în condiţiile în care Plv > 450 lei/MWh şi se calculează ca produs
între diferenţa dintre preţul lunar de vânzare şi 450 de lei/MWh şi cantitatea lunară livrată fizic - Cl.
Vs = (Plv - 450) * Cl
Pentru producătorii care vând energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al
reţelelor de transport şi distribuţie, în condiţiile stabilite în cadrul art. 14 din ordonanţa de urgenţă, venitul
suplimentar se stabileşte ca produs între diferenţa dintre preţul lunar de vânzare şi 450 de lei/MWh şi
diferenţa dintre cantitatea lunară livrată fizic - Cl şi cantitatea de energie electrică livrată Cl CPT, după cum
urmează:
Vs = (Plv - 450) * (Cl - Cl CPT),"
14.După anexa nr. 6 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 7-10, având cuprinsul prevăzut în anexele nr.
1-4, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
15.În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagmele "furnizor/operator de distribuţie de energie electrică
care asigură revânzarea energiei electrice" şi "furnizorii/operatorii de distribuţie de energie electrică care
asigură revânzarea energiei electrice" se modifică şi se înlocuiesc cu "furnizor", respectiv "furnizorii".
Art. II
Prevederile art. I pct. 6 şi 7 din prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la data
publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

√ Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M58/2022 pentru modificarea Normelor de aplicare
în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului
participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul
ministrului apărării naţionale nr. M.7/202, publicat in Monitorul Oficial 336/11.04.2022
→Normele de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 se modifică după cum
urmează:
1.La articolul 541 alineatul (1), litera g) se abrogă.
2.La articolul 56 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Centrul militar pe raza căruia domiciliază personalul participant sau pe raza căruia a avut ultimul
domiciliu personalul participant care domiciliază în străinătate asigură din bugetul propriu următoarele
drepturi:"
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3.La articolul 56 alineatul (4), literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) suma forfetară lunară prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 168/2020, cu modificările şi
completările ulterioare, cuvenită beneficiarilor al căror drept în cauză nu se asigură de structurile stabilite
la alin. (5) şi (6);
..................................................................................................
e) indemnizaţia lunară prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020, cu modificările şi
completările ulterioare, cuvenită beneficiarilor al căror drept în cauză nu se asigură de structurile stabilite
la alin. (5) şi (6);"
4.La articolul 56, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale asigură din bugetul propriu plata drepturilor
băneşti conform prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 168/2020, cu modificările şi completările
ulterioare."
5.La anexa nr. 4, punctele 3 şi 4 se abrogă.
6.La anexa nr. 4, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"6. Suma prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020, cu modificările şi completările
ulterioare, cuvenită beneficiarilor care au calitatea de pensionar militar aflat în evidenţele Casei de pensii
sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, se plăteşte odată cu drepturile de pensie."
7.La anexa nr. 4 punctul 7, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"7. Alocarea la dreptul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 168/2020, cu modificările şi
completările ulterioare, cuvenit beneficiarilor care nu au calitatea de pensionar militar aflat în evidenţele
Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, se realizează pe baza următoarelor documente:
a) cerere adresată comandantului centrului militar pe raza căruia îşi are domiciliul personalul participant
sau pe raza căruia a avut ultimul domiciliu personalul participant care domiciliază în străinătate, în care să
se precizeze datele de identificare, domiciliul, modul în care vrea să fie făcută plata, alte detalii relevante;"
8.La anexa nr. 4 punctul 9, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"9. În situaţia schimbării domiciliului beneficiarului sau a unităţii militare care achită acestuia drepturile
băneşti cuvenite potrivit legii, precum şi în cazurile menţionate la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 168/2020,
cu modificările şi completările ulterioare, plata sumelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) sau c) din Legea
nr. 168/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează pe baza următoarelor documente:"
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