
 

PLAN DE MASURI 
pentru stabilizarea situației create de  

prețurile la energie electrică și gaze 
 
 

 
Măsurile de politică fiscal-bugetară de tip anticiclic propuse sunt: 
 a. plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze pe o perioadă temporară până 1 
mai 2022, perioadă în care reglementările și producția din piața de energie să fie stabilizate și 
să nu mai provoace șocuri viitoare. 
 Măsura are avantajul că oprește rapid lanțul de transmitere al socului inflaționist și 
asigură o predictibilitate a costurilor pentru întreaga economie națională, menținând gradul de 
competitivitate. Pentru consumatorii casnici măsura are avantajul conservării puterii de 
cumpărare pe componenta de plată a utilităților. 
 b. Obligarea la contractarea bilaterală pe cele două piețe (energie electrică și gaze) 
în proporție de minim 60% din total cotă de piață. Obligarea de a încheia contracte 

bilaterale cu toate companiile mari / marii contribuabili si infrastructura critica, in termen de 

60 de zile. Introducerea de sancțiuni dure pentru neîndeplinirea acestei obligații (amenda % 

din CA, retragerea licenței de funcționare). Măsura nu are efect imediat ci pe termen mediu și 
poate fi avută în vedere că fiind complementară unei din masurile de la a. sau b. 
         c. Stabilirea unei marje comerciale maximale pe tot lanțul energetic 
         d. decontarea condiționată a facturilor plafonate și/sau compensate 
 
   

 
IMPACT BUGETAR  

 
Afectarea deficitului public și a indicatorilor stabiliți în Strategia Fiscal Bugetară: 
impact pozitiv asupra bugetului de stat 
*spre deosebire de impactul măsurilor anunțate de Ministrul Energiei  - 6 miliarde de lei 
(fără măsurile preconizate după data de 1 aprilie) 
 
Capitolul venituri    =   - 1,9 miliarde lei venituri din TVA 
Capitolul cheltuieli  =  4,5 miliarde lei economii la bunuri și servicii  pentru utilități. 

 

! Decontarea către furnizori are impact neutru spre pozitiv fiind limitată doar la 
fondurile cu care se finanțează FONDUL (cca. 6 miliarde lei dividende programate cf. 
Legii bugetului de stat și alte sume reprezentând cauțiuni și amenzi sume care nu au fost 
prevăzute ca venituri la data adoptării bugetului de stat). 
 

 
 



Măsuri de politică fiscal bugetară propuse pentru combaterea efectului creșterii 
prețurilor la energie electrică și la gaze, dar și pentru descurajarea creșterii ulterioare de 
prețuri și a conduitei speculative : 
 

- aplicabile de la 1 FEBRUARIE 2022 - 
*aplicabile inclusiv facturilor din luna IANUARIE 

 
 
I. Pentru consumatorii casnici: 
 
În perioada 1 februarie – 1 mai 2022 pentru consumatorii casnici se aplică următoarele 
măsuri: 
a. Plafonarea prețului la energia electrica activă la 0,308 lei/kwh, acordarea unei 
compensații de 0,29 lei/kwh și TVA redus la 5%  
b. Plafonarea prețului la gaze la 0,2 lei/kwh, acordarea unei compensații de 0,06 lei/kwh 
și TVA redus la 5% 
 
Plafonul de consum lunar pentru consumatorii casnici va fi MAJORAT:  

 Pentru energie electrică: 500 kwh/lună 
 Pentru gaz: 400 mc/lună 

 
II. Pentru economie, infrastructură și servicii esențiale. 
 
Pentru spitale publice și private, unități de învățământ - inclusiv creșe (publice sau private), 

instituții publice, organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile 
de cult, furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor 
sociale, IMM-uri, cabinete medicale individuale și alte profesii liberale, indiferent de forma de 
organizare, microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, 

întreprinderi familiale, companiile furnizoare de servicii esențiale, inclusiv transport feroviar 
sau metrou, precum și consumatorii din industria alimentară din România: 
 
În perioada 1 februarie-1 mai 2022,  
Plafonarea prețurilor finale la energia electrică la 0,700 lei/kwh (preț care include si 
TVA redus de 5%)  
Plafonarea prețurilor finale la gaze la 0,300 lei/kwh (preț care include si TVA redus de 
5%) 
   
Pentru contractele in derulare al căror nivel este sub prețul plafonat, acestea rămân in 
derulare in actualele condiții contractuale, singura diferența fiind TVA scăzut la 5%. 
 
Toate contractele în derulare care sunt peste prețul plafonat se vor restructura la un 
nivel care să nu permită o marjă comercială mai mare de 15% peste prețul pieței la 
termen la 31.12.2022, așa cum este ea valabilă la data de 15 ianuarie 2022. 
Restructurarea se va face în termen de 60 de zile în baza unui mecanism stabilit de 
ANRE. 
 



III. Creșterea pragului prevăzut de OUG 143/2021 de la 40% la 60% și încheierea de 
contracte bilaterale cu toți marii contribuabili, așa cum sunt stabiliți aceștia prin 
OPANAF nr. 1782/04.11.2021,  în termen de 60 de zile. Introducerea de sancțiuni dure 
pentru neîndeplinirea acestei obligații (amenda % din CA, retragerea licenței de 
funcționare). Responsabil pentru mecanism: ANRE 
 
IV. Stabilirea unei marje comerciale maximale pe fiecare componenta a lanțul energetic, 
astfel încât diferența cumulată să nu depășească 30% peste prețul de cost. 
 
V. Decontarea către furnizori a diferențelor de preț față de nivelul plafonat să fie făcută de 
o singură instituție, respectiv Ministerul Energiei pe baza avizului ANRE asupra decontului. 
Instituția desemnată pentru decontare va administra si fondul creat în urma 

supraimpozitării profiturilor prevăzut la punctul IV care va reprezenta sursa de finanțare 
pentru plata deconturilor. 
  
VI. Instituirea unei proceduri de contestare care să conducă la suspendarea plăților 
datorate de consumator până la decizia asupra contestației. Instituirea interdicției de 

debranșare pe perioada stării de alertă.  
  
VII. Stornarea imediată a facturilor emise cu nerespectarea prevederilor legii 259/2021, 

anularea penalităților și dobânzilor aferente și emiterea noilor facturi conform legii 259.  

 
VIII. Până la data de 15 aprilie, toți furnizorii beneficiari de licență din partea ANRE au 
obligația să facă dovada existentei de contracte bilaterale de cel puțin 60% din 
portofoliul propriu de clienți, contracte încheiate la un nivel care să nu depășească cu 
mai mult de 15% nivelul pieței la termen pentru decembrie 2022 valabil la data de 15 
ianuarie 2022. 
 
IX. Simplificarea legii consumatorului vulnerabil. 
 
X. Introducerea în OUG a unor sancțiuni clare pentru  furnizorii care nu facturează 
corect – pe paliere clare: amenzi, amenzi procentuale din cifra de afaceri, retragere 
licență  
 

XI. Alte masuri structurale 
 
1. Extinderea schemelor de sprijin pentru cetățeni și IMM-uri pt instalarea de panouri 
fotovoltaice.  
2. Vouchere cuprinse între 2.000 și 3.000 euro pentru creșterea eficienței energetice în 
cazul locuințelor individuale (case), pe baza unor scheme de ajutor din fonduri europene. 
3. Simplificarea legislației secundare. Acesta limitează accesul doar la IMM-urile care 
au contract de furnizare. Toți cei care stau cu chirie (mall-uri,  ateliere, depozite, hale de 
producție etc) nu pot beneficia de avantajele legii. 
4. Investiții din Fondul de Modernizare. Operaționalizarea rapidă a mecanismelor și 
fluxurilor pe Fondul de Modernizare.  



5. Deblocarea investițiilor cu grad de realizare de peste 90% și finalizarea lor pana la 
31.12.2022 pentru creșterea puterii instalate operaționale. 


