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NOTIFICARE privind  
modificarea cadrului legal aplicabil pentru consumatorii CASNICI 

 

 

Masuri legislative in baza OUG nr. 27/2022, cu modificarile și completarile ulterioare (aduse inclusiv 
prin Legea nr. 357/2022), aplicabile in perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025 

 

ENERGIE ELECTRICA 
preț final facturat plafonat (TVA incus)  în funcție de consumul tău lunar 

GAZE NATURALE 

0 și 100 kWh inclusiv 100.01 și 300 kWh inclusiv > 300 kWh maxim 0,31 lei/kWh (TVA 
inclus) maximum 0,68 lei/kWh*  

 
 
 
 
 

maximum 0,80 
lei/kWh pentru consumul 
lunar cuprins între 100.01 
și 255 kWh; maximum 1,3 
lei/kWh pentru consumul 
cuprins între 255 kWh și 
300 kWh 

maximum 1,3 
lei/kWh  

 

*Preț final facturat plafonat valabil si pentru anumite categorii de clienți casnici, aplicabil doar în baza trimiterii unei Cereri și 
Declarații pe propria răspundere. 

 

Categoriile care beneficiaza de preț plafonat  
in baza Cererii și Declarației pe propria raspundere: 

 
Aparatură medicală Familii monoparentale Minimum 3 copii Locuri multiple de consum 

Utilizează dispozitive, 
aparate sau echipamente 
medicale necesare 
efectuării tratamentelor.  

Persoană singură care are 
în întreținere și locuiește cu 
cel puțin un copil cu vârsta 
de până la 18 ani, respectiv 
26 de ani care urmează o 
formă de învățământ. 

Au în întreținere cel puțin 3 
copii cu vârsta de până în 18 
ani, respectiv 26 de ani, 
care urmează o formă de 
învățământ. 

Au mai multe locuri de 
consum și vor să 
beneficieze de preţul 
plafonat pentru alt loc de 
consum decât cel de 
domiciliu/reşedinţă. 
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DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind încadrarea în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) 
din OUG nr. 27/2022, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 357/2022 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................................., cu domiciliul în 
.........................................................................................................................................................., 
legitimat/legitimată cu ................ seria ……… nr. .................................., eliberat de ……......………………………… 
CNP .............................................................., prin împuternicit (dacă este cazul) 
....................................................................., conform procură, având nr. de autentificare 
......................................... cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, 
declar prin prezenta, pe propria răspundere, că (se bifează una dintre cele două adrese):  

 

ᵒla adresa de domiciliu  

ᵒla adresa de reședință: ……………………………………………………… 
……………………………………………...……………………………………………… …………………………………...………………………………  
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CERERE 

privind aplicarea prețului final facturat plafonat pentru energia electrică consumată conform art. 1 alin. 
(1) lit. a) din OUG nr. 27/2022, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 357/2022 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................................................., cu domiciliul în 
........................................................................................................................................., legitimat/legitimată 
cu ................ seria ……… nr. .................................., eliberat de ……......………………………… CNP 
....................................................., cod client2 ............................................POD3 ..................................., prin 
împuternicit (dacă este cazul) ................................................................................................................, 
conform procură, având nr. de autentificare ..................................... vă solicit aplicarea prețului final 
facturat plafonat pentru energia electrică consumată la adresa ............................................................... 
..................................................................................................................................... conform prevederilor 
art. 1 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 27/2022, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 357/2022.  

 

Anexez declarația pe propria răspundere privind încadrarea în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) din 
OUG nr. 27/2022, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 357/2022.  

 

Data          Semnătura 
......................................       ........................................  

 

 

Către ............................................................................................................................ (se va completa 
denumirea completă a furnizorului de energie electrică) 
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