
 

Anexa nr. 2 

(ANEXA 6 la Ordonanța de urgenta nr. 27/2022) 

 

MODUL DE CALCUL A CONTRIBUTIEI DE SOLIDARITATE DATORATE DE 

PRODUCATORII DE ENERGIE ELECTRICA  

Art. 1. - Prezenta metodologie are ca scop stabilirea modului în care producatorii de energie 

electrica care se supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă calculează contribuția de 

solidaritate ce urmează a fi plătită conform prevederilor menţionate anterior.  

 

(2) Prezenta metodologie stabileşte: 

a) categoriile de operatori economici cu obligaţie de supunere la plata contributiei de 

solidaritate prevazuta la art. 15 din ordonanţa de urgenţă; 

b) definirea veniturilor lunare provenite din vânzarea energiei electrice pe pieţele de 

electricitate de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a); 

c) definirea cheltuielilor lunare rezultate din tranzacţiile efectuate pe pieţele de electricitate 

în vederea acoperirii contractelor încheiate/notificărilor de producţie ale operatorilor 

economici prevăzuţi la lit. a); 

d) modul de calcul al venitului net lunar; 

e) modul de calcul al preţului lunar de vânzare a energiei electrice; 

f) modul de calcul al venitului lunar suplimentar. 

Art. 2. - 

Preţul lunar de vânzare a energiei electrice şi valoarea venitului lunar suplimentar sunt 

utilizate pentru calculul valorii contributiei de solidaritate prevazut la art. 15 din ordonanţa 

de urgenţă. 

SECŢIUNEA a 2-a  

Domeniul de aplicare  

Art. 3. - 

Prezenta metodologie creează cadrul procedural de calcul al contributiei de solidaritate şi este 

utilizată drept instrument de lucru în activitatea producatorilor de energie electrica care se 

supun prevederilor art. 15 din ordonanţa de urgenţă. 

Art. 4. - 



Prezenta metodologie se aplică de către toţi producătorii de energie electrică care se supun 

prevederilor 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: 
   

 Pieţe de 

electricitate 

Potrivit definiţiei din Legea energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare 

 Pret de referinta 450 lei MWh 

 
Cantitate lunară 

vândută - Cl  

(MWh) 

Cantitatea livrată lunar pe pieţele de electricitate de 

producătorul de energie electrică din producţia proprie şi/sau 

achiziţionată sau transferată din portofoliul de producţie în cel 

de furnizare (cantitatea lunara vanduta poate fi diferită de 

cantitatea produsă lunar de respectivul producător) 

 
Venituri lunare - 

Vl  

(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 

 
Cheltuieli lunare - 

Chel  

(lei) 

Sunt incluse cheltuielile pentru achiziţionarea energiei 

electrice pentru tranzacţii cu livrare fizică, inclusiv cele de pe 

piata de echilibrare, 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  

(lei) 

Diferenţa dintre veniturile lunare şi cheltuielile lunare 

 

Preţul lunar de 

vânzare a energiei 

electrice - Plv  

(lei/MWh) 

Preţul rezultat din diferenţa dintre veniturile lunare şi 

cheltuielile lunare raportată la totalul cantităţii de energie 

livrată fizic în luna respectivă 



 
Contributia de 

solidaritate - Cs  

(lei) 

Diferenta dintre prețul lunar de vânzare si pretul de referinta 

înmulțită cu cantitatea lunară livrată fizică 

 

SECŢIUNEA a 4-a 

Calculul preţului lunar de vânzare a energiei electrice şi a contribuției de solidaritate 

Art. 6. - 

Preţul lunar de vânzare a energiei electrice - Plv se calculează ca raport între venitul net lunar 

şi cantitatea livrată fizic lunar pe pieţele de electricitate: 

 

unde: 

 

Art. 7. – Contributia de solidaritate  - Cs 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. 

Cs= (Plv – 450)* Cl 

 

Art. 8. - Calculul prevăzut la art. 6 şi 7 se realizează lunar de către producatorii de energie 

electrica prevazuti la art. 15 din prezenta ordonanţa de urgenţă. 

Art. 9. - Producătorii de energie electrică pot depune declaraţii rectificative, fără calcul 

suplimentar de accesorii fiscale, la 15 zile după publicarea de către OPCOM a preţurilor finale 

aferente pieţei de echilibrare pentru luna de decontare. 
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