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Stimate Partener, 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2022 (”OUG 3/2022”) schimbă regulile de aplicare a schemei de 
reducere a facturilor la energie pentru consumatorii non-casnici începând cu 1 februarie 2022. 

Potrivit Legii Energiei, clientul non-casnic este orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică 
ce nu este pentru propriul consum casnic; această categorie include și producători de energie electrică, clienții 
industriali, întreprinderile mici și mijlocii, operatori economici și clienții angro. 

In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2022, pentru consumul din perioada 
1 februarie-31 martie 2022, aferent consumatorilor de energie electrică non-casnici, așa cum sunt definiți prin 
Legea Energiei, prețul final facturat al energiei electrice se plafonează la cel mult 1 leu/kWh, TVA inclus, din care 
componenta de preț al energiei electrice va fi în valoare de maximum 0,525 lei/kWh. Concret, acest plafon 
reprezintă prețul final facturat către clienții non-casnici și include, pentru energie electrică - componenta de 
preț al energiei electrice (fără TVA), acciza, tarifele reglementate de transport și distribuție, serviciile de sistem, 
certificatele verzi, contribuția de cogenerare de înaltă eficiență energetică, costurile de furnizare și TVA. 

Schema de ajutor, prevăzută de OUG 3/2022, nu acoperă și clienții non-casnici care au beneficiat de prevederile 
OUG 81/2019, de prevederile articolului III din Legea 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și 
gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, sau producătorii de energie electrică. 

De asemenea, va aducem la cunoștință ca, începând cu 1 februarie 2022 va fi abrogată cu totul schema de 
sprijin aplicabilă între 1 noiembrie 2021 și 31 ianuarie 2022, prevăzută de Legea 259/2021 pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021, care cuprinde următoarea măsură cu privire la energie 
electrică: 

• exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful
de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de
transport, precum și de la plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și
accizei.

Va rugam frumos ca, daca aveți întrebări sau neclarități cu privire la aceasta Nota de Informare, sa nu ezitați sa 
ne contactați astfel:  
Ana Maria Voicu  
Telefon: +40 751 296 008 
Email: ana.voicu@ingka.com  

Cu stima, 
Ewind SRL 
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