Stimate client,

Conform Ordonanței de Urgență 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 (”Ordonanța”), în cazul
consumatorilor beneficiari ai serviciului de furnizare energie electrică, au fost stabilite pentru
perioada de consum 01.04.2022 – 31.03.2023 următoarele măsuri temporare de sprijin:
prețul final facturat de către furnizorii de energie electrică este:
a. maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu
lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 KWh (se aplică și în
cazul locurilor de consum ale clienților casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022);
b. maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu
lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 KWh inclusiv;
c. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor non-casnici (se aplică și în cazul
locurilor de consum ale clienților non-casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022; nu
se aplică în cazul clienţilor non-casnici care au beneficiat de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 81/2019, prosumatorii nefiind considerați producători de energie electrică în sensul
acestei exceptări);
În cazul clienţilor casnici care nu pot beneficia de prevederile stabilite în Ordonanță și precizate
anterior la lit. a) şi b) în funcţie de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022
se încadrează în oricare din tranşele de consum prevăzute la lit. a) şi b), precum şi în cazul clienţilor
casnici şi noncasnici racordaţi începând cu data de 1 ianuarie 2022, furnizorii emit în luna februarie
2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent perioadei de aplicare Ordonanţei,
utilizând preţul final conform tranşei aferente de consum, şi facturează consumul înregistrat după
data reîncadrării la preţul final corespunzător tranşei de consum. În cazul schimbării furnizorului în
perioada de aplicare a prevederilor Ordonanței, regularizarea se face de către furnizorul actual doar
pentru perioada aplicării contractului de furnizare încheiat cu acesta.
Valorile și tranșele stabilite prin Ordonanță și precizate anterior vor putea fi modificate prin
hotărâre a Guvernului, în funcție de evoluțiile înregistrate pe piețele interne și internaționale de
energie electrică și gaze naturale și de evoluția geopolitică din vecinătatea României.
În cazul în care prețul din contractele în vigoare încheiate cu clienții finali precizați mai sus este
mai mic decat prețul maxim de mai sus, se aplică prețul contractual.
Preţul final facturat pentru situațiile de mai sus, se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a
următoarelor componente, după caz:
a. componenta de achiziție (se stabilește lunar, ca diferență între prețul final facturat
prevăzut mai sus și componenta de furnizare, taxe si tarife, după caz);
b. componenta de furnizare a energiei a energiei electrice – 73 lei/MWh (0,073 lei/KWh);
c. componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei în vigoare pe perioada de
aplicare a prevederilor Ordonanței;
d. componentele reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin
pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe bază cererii de energie termică utilă,
contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile.
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iii. pentru clienții casnici de energie electrică, cu excepția celor cu consum de pana
		
in 300 KWh, pentru clienţii non-casnici de energie electrica și producătorii de energie
		
electrică, cu excepția celor plafonați la 1 leu/kWh, cu TVA inclus, prevăzuți in ordonanță,
		
prețul final facturat se stabileşte de către fiecare furnizor astfel:
a. componenta de achiziție:
• contravaloarea energiei electrice achiziționată, care cuprinde și cantitățile transferate între
activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează
energie electrică;
• contravaloarea estimată a energiei electricea necesar a fi achiziționate din piața pentru
ziua următoare/piața intrazilnică;
• o componentă de ajustare calculată în luna n pentru luna n+1 ca diferență între
componenta de achiziție luată în calcul în prețul final facturat în luna n-1 și prețul mediu
de achiziție realizat în luna n-1 determinat în confomitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din
Ordonanță. In aceste condiții, prevederea nu se aplică la stabilirea prețului final facturat
pentru primele 2 luni din perioada de aplicare, dar în aceste prime 2 luni și va include
costul estimat al dezechilibrelor calculate conform art. 3 alin. (2) lit. b).
PREȚUL MEDIU DE ACHIZIȚIE realizat se calculează de către fiecare furnizor pentru fiecare
lună din perioada de aplicare a prevederilor Ordonanței și va include, conform art.3 alin. (2) din
Ordonanță:
		
a) contravaloarea energiei electrice achiziționată prin toate contractele la termen
si din piaţa de ziua următoare/piaţa intrazilnică, precum și valoarea de transfer între activitatea
de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică
clienților finali;
		
b) contravaloarea dezechilibrului realizat, dar nu mai mult de 5% din contravaloarea
energiei electrice prevăzută la lit. a).
b. componenta de furnizare a energiei a energiei electrice – 73 lei/MWh (0,073 lei/KWh);
c. componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor
Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare
a prevederilor Ordonanței;
d. componentele reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin
pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe bază cererii de energie termică utilă,
contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile.
Aceste prevederi se aplică și în cazul contractelor încheiate ulterior intrării în vigoare a prevederilor
Ordonanței.
La solicitarea clienților finali precizați în această categorie, furnizorii care asigură revânzarea
energiei electrice pot încheia contracte de furnizare si în alte condiții decat cele prevăzute in
Ordonanță. Vă stăm la dispoziție în continuare la adresele de e-mail clienti@restartenergy.ro și la
numărul de telefon 0800 410 040.

Cu deosebită considerație,
RESTART ENERGY ONE SA
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