
Anexa nr. 3 

 

(Anexa nr. 6.1 la Ordonanta de urgență nr. 27/2022) 

 

MODUL DE CALCUL 

a contribuției de solidaritate datorate de entitățile agregate de producere a 

energiei electrice, traderii de energie electrica si gaze naturale, furnizorii și 

agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică pe piața angro 

 

 

 

SECŢIUNEA 1 

Scop  
Art. 1. - (1) Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care entitățile 
producătoare de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere 
a energiei electrice, traderii de energie electrica si gaze naturale, furnizorii de 
energie electrică și gaze naturale și agregatorii independeți de enrgie electrică care 
se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă calculează contribuția la 
Fondul de tranziție energetică ce urmează a fi plătită conform prevederilor 
menţionate anterior.  

(2) Prezenta metodologie stabileşte: 

a) definerea prețului mediu ponderat lunar de vânzare 

b) definirea prețului mediu ponderat lunar de achiziție; 

c) modul de calcul al contribuției la tranziția energetică. 

Art. 2. – Preţurile de vânzare și de achiziție a energiei electrice și gaze naturale sunt 

utilizate pentru calculul valorii contribuției la Fondul de tranziția energetică prevăzută 

la art. 15 alin (1) din ordonanţă de urgenţă. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Domeniul de aplicare  

Art. 3. - Prezenta metodologie creează cadrul procedural de calcul a contribuției la 

tranziția energetică şi este utilizată drept instrument de lucru în activitatea entităților 

agregate de producere a energiei electrice, traderilor de energie electrica și gaze 

naturale, furnizorilor și agregatorilor care se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa 

de urgenţă. 

Art. 4. - Prezenta metodologie se aplică de către entitățile agregate de producere a 

energiei electrice, traderii de energie electrica si gaze naturale, furnizorii și 

agregatorii care se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă, în perioada 

1 septembrie 2022 - 31 august 2023. 

 

 



SECŢIUNEA a 3-a 

Termeni utilizaţi    

Art. 5. - Termenii specifici utilizaţi în prezenta metodologie sunt: 

    

 Preț de referință Prețul de achiziție a energiei electrice, gazelor naturale 

la care se adaugă o cotă de profit de 2%   
Piaţa angro de 

energie electrică 

Potrivit definiţiei din Legea energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările 

ulterioare  
Q livrată lunar Cantitatea livrată pe piața angro de energie electrică, 

gaze naturale, de către toți agenții economici care 

desfăsoară activitate de trading. La calcul cantitatii 

livrate sunt luate în considerare toate cantitatile 

tranzactionate cu livrare in luna de referinta, indiferent de 

data incheierii contractului.  

 Preț mediu – vz Pretul mediu ponderat lunar de vanzare a energiei 
electrice/gazelor naturale livrata in luna de referință 

 
 

Preț mediu acz Pretul mediu ponderat lunar de achizitie a energiei 
electrice/gazelor naturale livrata in luna de referință  

 

 

SECŢIUNEA a 4-a 

Calculul contribuție de solidaritate  

Art. 6. – Contribuția la tranziția energetică(CTE) se determină astfel: 

CTE= (Preț mediu – vz – Preț mediu acz x 1,02) x Q livrata lunar 

 

Art. 7. – Contribuția la tranziția energetică (CTE) se determină în condiţiile în care 

prețul de tranzacționare este mai mare decât prețul de referință.  

 

Art. 8. - Calculul prevăzut la art. 6 se realizează lunar de către entitățile producătoare 

de energie electrică și gaze naturale, entitățile agregate de producere a energiei 

electrice, traderii de energie electrica si gaze naturale, furnizorii de energie electrică 

și gaze naturale și agregatorii independeți de energie electrică care se supun 

prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă. 
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