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AUTENTIFICARE
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1. Accesarea paginii web
Se accesează pagina www.spv.anre.ro

2. Autentificare PORTAL
Utilizatorul trebuie sa introducă adresa de
email, parola si sa se autentifice in PORTAL.
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MONITORIZARE PIATA
1. Accesare Monitorizare piata
Utilizatorul accesează secțiunea
Monitorizare piață.
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RAPOARTE PLAFONARI
2. Accesare Rapoarte plafonări
Utilizatorul accesează secțiunea Rapoarte
plafonări.
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RAPOARTE PLAFONARI
Utilizatorul descarcă si completează
declarația aferenta formularului de
plafonare dorit.
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RAPOARTE PLAFONARI
După ce a fost descărcată si completata
declarația, se selectează perioada si se
apasă pe butonul Încărcare online.
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RAPOARTE PLAFONARI
In aceasta parte a zonei de încărcare, trebuie sa se încarce declarația pe proprie răspundere, cat si cererea de
decontare depusa la Ministerul Energiei, cerere care trebuie deja sa conțină numărul de înregistrare dat de Minister.
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COMPLETARE MACHETA NR.1

Pentru a completa datele din macheta nr.1 se apasă butonul + din coloana Adaugă rând sau se descarcă template-ul XML
Se completează template-ul XML si se importa datele cu ajutorul butonului Import XML. XML-ul se poate genera folosind
instrucțiunile din butonul descarcă instrucțiuni.
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C O M P L E TA R E M A C H E TA N R . 1
In coloanele Contract si Factura din tabel pot fi încărcate doar fișiere de tip zip/7z/rar. Se încarcă contractele si facturile
aferente lunii, daca acestea depășesc 100MB, trebuie adăugat un nou rând si împărțite arhivele astfel încât sa fie bucăți
egale a cate maxim 100 MB fiecare.
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C O M P L E TA R E M A C H E TA N R . 1

Dupa completarea excel-ului, cu schema xsd furnizata in ghid, in coloana developer, se apasa pe export. Fisierul rezultat
se importa in portal.
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COMPLETARE MACHETA NR. 2

Prin apăsarea butonul
din coloana Adaugă rând se va adauga un rând cu elementele pe care trebuie sa le completați.
Se generează câte un fișier XML (in total veți avea 4) pentru fiecare dintre cele 4 categorii indicate (clienți casnici; spitale
publice si private, unități de învățământ publice si private, precum creșe; organizații neguvernamentale si unitățile de cult;
furnizori publici si privați de servicii sociale), și se importă fișierul XML pentru fiecare categorie cu ajutorul butonului
ÎNCARCĂ . Daca nu aveți de raportat pe una sau mai multe categorii, introduceți valoarea 0.

Pentru descărcarea template-ului XML, apăsați butonul DESCARCA INSTRUCTIUNI
Se va descărca o arhiva ce cuprinde: template-ul XML, XSD-ul aferent template-ului, template fisier raportare.
Template-ul fișier raportare este un document in format Microsoft Excel mapat cu XSD-ul, care se poate completa
manual cu datele solicitate. Instrucțiuni cu privire la modul de completare a datelor sunt cuprinse in sheet-ul MOD
COMPLETARE al documentului respectiv.
www.spv.anre.ro

GHID

GENERARE XML MANUAL
CU AJUTORUL
MICROSOFT EXCEL

Fișierul descărcat Template fișier raportare
Energie Electrica sau Gaze Naturale
se
completează cu datele solicitate, respectând
cerințele impuse in sheet-ul MOD COMPLETARE 
Pentru a exporta fișierul completat in format XML,
sunt necesari pașii din slide-urile următoare.

NOTA: Se completeaza cate un fisier
pentru fiecare categorie in parte.

spv.anre.ro
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GENERARE XML MANUAL CU AJUTORUL MICROSOFT EXCEL

NOTA: Se completeaza cate un fisier
pentru fiecare categorie in parte.
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GENERARE XML MANUAL CU AJUTORUL MICROSOFT EXCEL

NOTA: Se completeaza cate un fisier
pentru fiecare categorie in parte.
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ACTIVARE SECTIUNE
DEVELOPER IN
MICROSOFT EXCEL (I)

In Microsoft Excel efectuati Click pe File 
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ACTIVARE SECTIUNE
DEVELOPER IN
MICROSOFT EXCEL (II)

Click pe Options 
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ACTIVARE SECTIUNE
DEVELOPER IN
MICROSOFT EXCEL (III)
Click pe Customize
Ribbon, se activeaza
bifa Developer si se
apasa butonul OK 
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EXPORT FISIER IN
FORMAT XML (I)
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Dupa completarea excel-ului cu date, pentru a face export
de xml in vederea incarcarii pe site, in cadrul sectiunii
Developer, se apasa butonul Export
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EXPORT FISIER IN
FORMAT XML (II)

Alocam o denumire
fisierului selectat, iar apoi
apasam butonul Export
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INCARCARE FISIER XML
IN PLATFORMA SPV(I)
Fișierul XML generat (cate unul pentru fiecare categorie) se va încărca, prin apăsarea butonului
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INCARCARE FISIER XML
IN PLATFORMA SPV(II)
Fișierul XML nu trebuie sa aibă mai mult de 100000 de înregistrări. Daca depășește acest număr,
trebuie divizat in fișiere de maxim 100000 de înregistrări, care se vor încărca separat, adăugând un rând
nou pentru fiecare in parte. Se va completa cantitatea distribuita din fișierul XML, in coloana
aferenta fiecărei categorii de clienți.
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INCARCARE FISIER XML
IN PLATFORMA SPV(III)
După incarcarea cu succes a datelor, se apasă butonul Salvează.
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După ce datele au fost trimise apare data modificării si statusul s-a schimbat In completare.
Când decideți ca nu mai aveți nimic de completat, apăsați pe butonul trimitere pentru ca ANRE sa înceapă analiza
setului de date Trimis.
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Pentru Macheta Energie Electrica: Ghid aferent perioadei noiembrie 2021-martie 2022 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

Instrucțiuni completare:
I. Secțiune declarație si cerere
In aceasta parte a zonei de încărcare, trebuie sa se încarce declarația pe proprie răspundere, cat si cererea de
decontare depusa la Ministerul Energiei, cerere care trebuie deja sa conțină numărul de înregistrare dat de Minister.
II. Instrucțiuni de raportare pentru Macheta nr. 1
1) Număr contract/data contract: se raportează toate contractele de achiziție, inclusiv PZU si PI. Conform clarificărilor
transmise de Ministerul Energiei prin adresa nr. 10421/VDP/20.01.2022, NU se va lua in considerare la calculul prețului
mediu ponderat al achizițiilor, activitatea de cumpărare/vânzare PE, inclusiv dezechilibrele.
2) In situația excepționala când nu exista cod ACER, se vor completa date de identificare specifice – CUI
3) Preț contract: se raportează prețul de la momentul încheierii contractului de achiziție/ actului adițional, aflat în derulare
in luna de raportare.
4) Perioada de livrare pentru energia contractata prima zi de livrare: prima zi de livrare din contractele de achiziție aflate
in derulare in luna de raportare;
5) Perioada de livrare pentru energia contractata ultima zi de livrare: ultima zi de livrare din contractele de achiziție aflate
in derulare in luna de raportare;
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Pentru Macheta Energie Electrica: Ghid aferent perioadei noiembrie 2021-martie 2022 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

6) Cantitate contractată: se va completa cantitate contractată cu livrare parțială sau totala in perioada 1 noiembrie 2021
- 31 martie 2022.
7) Cantitate energie livrata din contractatul de achiziție în luna: se completează cantitatea de energie electrică livrată în
luna de analiză, aferentă contractului încheiat și pentru care a fost emisă factură
8) Preț achiziție (Lei/MWh): se raportează prețul aferent cantităților livrate în luna de raportare, așa cum este precizat în
factură; Pentru achiziția referitoare la PZU se va completa prețul cu 4 zecimale.
9) Pentru achiziția aferentă prosumatorilor, aceasta se va raporta agregat pe un singur rând pentru toți prosumatorii. La
coloana partener_contractual2 se va raporta denumirea “Prosumator”, iar pentru “de_la” si “pana_la”, se va trece
inceputul si sfarsitul lunii raportate.
10) Pentru achiziția de energie electrică de la mici producători regenerabili, acesta va fi raportată distinct pentru fiecare
producător fiind alocat un rând
11) Datele din macheta 1 se vor raporta, în ore CET sau ore RO după caz, astfel încât să reflecte întocmai facturile
emise
12) Dacă în urma introducerii în platforma a datelor aferente achiziție, pentru luna de raportare, prețul mediu ponderat
este inferior prețului de plafon, furnizorul nu este eligibil pentru acordarea de compensații conform schemei de
sprijin, de la bugetul de stat (Ministerul Energiei).
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Pentru Macheta Energie Electrica: Ghid aferent perioadei noiembrie 2021-martie 2022 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

III. Documente justificative aferente Machetei nr. 1
1)
Upload Contract – se va încărca copie electronică a fiecărui contract de achiziție de energie electrică (inclusiv
toate actele adiționale) precizat în macheta nr. 1, aflat în derulare în perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022. Pentru
achiziția din PZU și PI se vor încărca convențiile de participare la aceste piețe.
2)
Upload factură - se va încărca copie electronică a facturilor fiscale emise în baza fiecărui contract de achiziție
de energie electrică precizat în macheta nr. 1, factură aferentă cantității de energie electrică livrată în luna de raportare.
IV. Instrucțiuni de raportare pentru Macheta nr. 2
Cantitatea energie distribuită (MWh) în luna: Se va completa manual de catre operator, cu cantitatea de energie
distribuită, pentru care operatorul de rețea a facturat tariful de rețea aferent categoriei de clienți la care se aplica
plafonarea.
Fișier XML client...: Document electronic fișier XML similar modelului care se transmite la ANPIS, completat cu
informațiile aferente fiecărei categorii de clienți finali pentru care se aplica plafonarea, precizate în macheta nr. 2
CNPClient_CUI
NumeClient
AdresaClient
CodClient
CLC_POD_Client

Se completeaza cu CNP-ul persoanei fizice sau CUI-ul persoanei juridice.
Se completeaza cu numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice.
Se completeaza cu adresa persoanei fizice sau juridice.
Se introduce codul de client al persoanei fizice sau juridice.
Se introduce codul locului de consum CLC/POD al persoanei fizice sau juridice.
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Pentru Macheta Energie Electrica: Ghid aferent perioadei noiembrie 2021-martie 2022 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

Numarfactura
DataFactura
DataInceputPerioadaFacturata
DataSfarsitPerioadaFacturata
Tip_facturare
UM
CANTITATE
NrZile
PretUnitarPre_plafonare_lei_kWh
NrContract
DataContract
ALTE REGULI
Coloana M
Coloana N
Coloana J

Se introduce NA
Se introduce NA
Se introduce NA
Se introduce NA
Se introduce NA
Se completeaza unitatea de masura - KWh
Se completeaza cantitatea de energie electrică distribuita in luna de raportare pentru care clientul a beneficiat de pret plafonat (ATENTIE LA UM)
Se completeaza numarul de zile aferente lunii de raportare pentru care clientul a beneficiat de pret plafonat
pentru energie electrică - componenta de preţ al energiei electrice (care include pretul energiei electrice si costul de furnizare conform contract),
acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică
şi TVA;
Se completeaza numarul contractului in baza careia s-a emis factura.
Se completeaza data contractului in baza careia s-a emis factura.
Nici un camp nu poate fi gol.
Numar de zile pentru care s-a aplicat pretul plafonat.
Valoare maxima de 9,99 lei/kWh
date clientilor pentru care au fost emise facturiile tip REFACERE se transmit suplimentar la ANRE documente justificative ( ca exemplu: cereri,
referate, etc) si copie electronica factura
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Pentru Macheta Energie Electrica: Ghid aferent perioadei noiembrie 2021-martie 2022 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

Sunt luate în considerare doar prețurile preplafonare strict mai mari ca 1,00 lei/kWh, respectiv 0,80 lei/kWh, conform
prevederilor OUG nr. 118/2021 cu completările și modificările ulterioare;
Prețul final facturat pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022 este plafonat la 1,00 lei/kWh, conform prevederilor
OUG nr. 118/2021 cu completările și modificările ulterioare;
Prețul final facturat pentru categoria de clienți casnici, pentru perioada februarie 2022-martie 2022 este plafonat la 0,80
lei/kWh, conform prevederilor OUG nr. 118/2021 cu completările și modificările ulterioare;
Prețul final facturat pentru categoria de clienți noncasnici, pentru perioada februarie 2022-martie 2022 este plafonat la
1,00 lei/kWh, conform prevederilor OUG nr. 118/2021 cu completările și modificările ulterioare.
V. Documente justificative aferente Machetei nr. 2 (facturi de distribuție)
Solicitările de decontare vor fi însoțite de următoarele documente justificative, încărcate la rubricile specificate:
1) Copii electronice ale facturilor fiscale emise în baza contractelor de distribuție corespunzătoare cantităților
livrate/distribuite către toți clienții finali ai furnizorului;
2) Documentul XML prelucrabil (primit de la operatorul de rețea, în baza Ordinului ANRE nr. 90/2015), conform tabelului
din anexă, care conține detaliile aferente fiecărui loc de consum din facturile menționate la punctul 1.
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Pentru Macheta Energie Electrica: Ghid aferent perioadei noiembrie 2021-martie 2022 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

VI.
Suma de recuperat
Valoarea sumei de recuperat se calculează automat de către platforma informatica ANRE, în conformitate cu prevederile
art. 7, O.U.G. 118/2021, cu completările și modificările ulterioare după cum urmeaza: (Preț mediu ponderat achiziție
totală din luna de raportare (conform datelor din macheta nr. 1) - plafonul maxim de ….lei/MWh) * Cantitate totală
distribuită de energie electrică (pentru categoriile de clienți eligibili din macheta nr. 2)
1)
Plafonul maxim pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022 este de 525 lei/MWh, conform prevederilor
OUG 118/2021 cu completările și modificările ulterioare
2)
Plafonul maxim pentru perioada februarie 2022-martie 2022 este de 336 lei/MWh pentru categoria de clienți
casnici si de 525 lei/MWh pentru categoria de clienți noncasnici, conform prevederilor OUG 118/2021 cu completările și
modificările ulterioare
Conform OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea privind corectitudinea și
modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.

www.spv.anre.ro

INSTRUCTIUNI de completare

spv.anre.ro

Pentru Macheta Energie Electrica FUI: Ghid aferent perioadei noiembrie 2021-martie 2022 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

Instrucțiuni completare:
I. Secțiune declarație si cerere
In aceasta parte a zonei de încărcare, trebuie sa se încarce declarația pe proprie răspundere, cat si cererea de
decontare depusa la Ministerul Energiei, cerere care trebuie deja sa conțină numărul de înregistrare dat de Minister.
II. Instrucțiuni de raportare pentru Macheta nr. 1
1) Număr contract/data contract: se raportează toate contractele de achiziție, inclusiv PZU si PI. Conform clarificărilor
transmise de Ministerul Energiei prin adresa nr. 10421/VDP/20.01.2022, NU se va lua in considerare la calculul prețului
mediu ponderat al achizițiilor, activitatea de cumpărare/vânzare PE, inclusiv dezechilibrele.
2) In situația excepțională când nu exista cod ACER, se vor completa date de identificare specifice – CUI
3) Preț contract: se raportează prețul de la momentul încheierii contractului de achiziție/ actului adițional, aflat în derulare
in luna de raportare.
4) Perioada de livrare pentru energia contractata prima zi de livrare: prima zi de livrare din contractele de achiziție aflate
in derulare in luna de raportare;
5) Perioada de livrare pentru energia contractata ultima zi de livrare: ultima zi de livrare din contractele de achiziție aflate
in derulare in luna de raportare;
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Pentru Macheta Energie Electrica FUI: Ghid aferent perioadei noiembrie 2021-martie 2022 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

6) Cantitate contractată: se va completa întreaga cantitate contractată în scopul acoperirii necesarului de consum al
clienților intrați în portofoliu în regim de ultimă instanță dacă perioada de livrare este cuprinsă total sau parțial in perioada 1
noiembrie 2021 - 31 martie 2022.
7) Cantitate energie livrata din contractat în luna: se completează cantitatea de energie electrică livrată în luna de analiză,
aferentă contractului încheiat și pentru care a fost emisă factură.
8) Preț de achiziție (Lei/MWh): se raportează prețul aferent cantităților livrate în luna de raportare, așa cum este precizat în
factură; Pentru achiziția referitoare la PZU se va completa prețul cu 4 zecimale.
9) Pentru achiziția aferentă prosumatorilor, aceasta se va raporta agregat pe un singur rând pentru toți prosumatorii. La
coloana partener_contractual2 se va raporta denumirea “Prosumator”, iar pentru “de_la” si “pana_la”, se va trece inceputul
si sfarsitul lunii raportate.
10) Pentru achiziția de energie electrică de la mici producători regenerabili, acesta va fi raportată distinct pentru fiecare
producător fiind alocat un rând
11) Datele din macheta 1 se vor raporta, în ore CET sau ore RO după caz, astfel încât să reflecte întocmai facturile emise
12) Daca în urma introducerii datelor în platforma, aferente achizițiilor, pentru luna de analiză, prețul mediu ponderat este
inferior prețului de plafon, furnizorul nu este eligibil pentru acordarea de compensații conform schemei de sprijin, de la
bugetul de stat (Ministerul Energiei).

www.spv.anre.ro

INSTRUCTIUNI de completare

spv.anre.ro

Pentru Macheta Energie Electrica FUI: Ghid aferent perioadei noiembrie 2021-martie 2022 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

III. Documente justificative aferente Machetei nr. 1
1)
Upload Contract – se va încărca copie electronică a fiecărui contract de achiziție de energie electrică (inclusiv
toate actele adiționale) precizat în macheta nr. 1, aflat în derulare în perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022. Pentru
achiziția din PZU și PI se vor încărca convențiile de participare la aceste piețe.
2)
Upload factură - se va încărca copie electronică a facturilor fiscale emise în baza fiecărui contract de achiziție
de energie electrică precizat în macheta nr. 1, factură aferentă cantității de energie electrică livrată în luna de raportare.
IV. Instrucțiuni de raportare pentru Macheta nr. 2
Cantitatea energie distribuită (MWh) în luna: Se va completa manual de catre operator, cu cantitatea de energie
distribuită, pentru care operatorul de rețea a facturat tariful de rețea aferent categoriei de clienți la care se aplica
plafonarea.
Fișier XML client...: Document electronic fișier XML similar modelului care se transmite la ANPIS, completat cu
informațiile aferente fiecărei categorii de clienți finali pentru care se aplica plafonarea, precizate în macheta nr. 2
CNPClient_CUI
NumeClient
AdresaClient
CodClient
CLC_POD_Client

Se completeaza cu CNP-ul persoanei fizice sau CUI-ul persoanei juridice.
Se completeaza cu numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice.
Se completeaza cu adresa persoanei fizice sau juridice.
Se introduce codul de client al persoanei fizice sau juridice.
Se introduce codul locului de consum CLC/POD al persoanei fizice sau juridice.

www.spv.anre.ro

INSTRUCTIUNI de completare

spv.anre.ro

Pentru Macheta Energie Electrica FUI: Ghid aferent perioadei noiembrie 2021-martie 2022 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

Numarfactura
DataFactura
DataInceputPerioadaFacturata
DataSfarsitPerioadaFacturata
Tip_facturare
UM
CANTITATE
NrZile
PretUnitarPre_plafonare_lei_kWh
NrContract
DataContract

ALTE REGULI
Coloana M
Coloana N
Coloana J

Se introduce NA
Se introduce NA
Se introduce NA
Se introduce NA
Se introduce NA
Se completeaza unitatea de masura - KWh
Se completeaza cantitatea de energie electrică distribuita in luna de raportare pentru care clientul a beneficiat de pret plafonat (ATENTIE LA UM)
Se completeaza numarul de zile aferente lunii de raportare pentru care clientul a beneficiat de pret plafonat
pentru energie electrică - componenta de preţ al energiei electrice (care include pretul energiei electrice si costul de furnizare conform contract),
acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică
şi TVA;
Se completeaza numarul contractului in baza careia s-a emis factura.
Se completeaza data contractului in baza careia s-a emis factura.

Nici un camp nu poate fi gol.
Numar de zile pentru care s-a aplicat pretul plafonat.
Valoare maxima de 9,99 lei/kWh
date clientilor pentru care au fost emise facturiile tip REFACERE se transmit suplimentar la ANRE documente justificative ( ca exemplu: cereri,
referate, etc) si copie electronica factura
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Sunt luate în considerare doar prețurile preplafonare strict mai mari ca 1,00 lei/kWh, respectiv 0,80 lei/kWh, conform
prevederilor OUG nr. 118/2021 cu completările și modificările ulterioare;
Prețul final facturat pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022 este plafonat la 1,00 lei/kWh, conform prevederilor
OUG nr. 118/2021 cu completările și modificările ulterioare;
Prețul final facturat pentru categoria de clienți casnici, pentru perioada februarie 2022-martie 2022 este plafonat la 0,80
lei/kWh, conform prevederilor OUG nr. 118/2021 cu completările și modificările ulterioare;
Prețul final facturat pentru categoria de clienți noncasnici, pentru perioada februarie 2022-martie 2022 este plafonat la
1,00 lei/kWh, conform prevederilor OUG nr. 118/2021 cu completările și modificările ulterioare.
V. Documente justificative aferente Machetei nr. 2 (facturi de distribuție)
Se vor încărca următoarele documente justificative:
- Documentul XML prelucrabil (primit de la operatorul de rețea, în baza Ordinului ANRE nr. 90/2015), conform tabelului
din anexă, care conține detaliile aferente fiecărui loc de consum din facturile menționate la punctul 1.
In functie de caz, se vor solicita copii electronice ale facturilor fiscale emise în baza contractelor de distribuție
corespunzătoare cantităților livrate/distribuite către toți clienții finali ai furnizorului, ce se vor transmite pe email expertului
desemnat.
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VI. Suma de recuperat

Valoarea sumei de recuperat se calculează automat de către platforma informatica ANRE, în conformitate cu
prevederile art. 7, O.U.G. 118/2021, cu completările și modificările ulterioare după cum urmeaza: (Preț mediu
ponderat achiziție totală din luna de raportare (conform datelor din macheta nr. 1) - plafonul maxim de …lei/MWh)
* Cantitate totală distribuită de energie electrică (pentru categoriile de clienți eligibili din macheta nr. 2)
Plafonul maxim pentru perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022 este de 525 lei/MWh, conform prevederilor OUG
118/2021 cu completările și modificările ulterioare
Plafonul maxim pentru perioada februarie 2022 - martie 2022 este de 336 lei/MWh pentru categoria de clienți
casnici si de 525 lei/MWh pentru categoria de clienți noncasnici, conform prevederilor OUG 118/2021 cu
completările și modificările ulterioare
Conform OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările ulterioare – răspunderea privind corectitudinea și
modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.
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Instrucțiuni completare:
I. Secțiune declarație si cerere
În această parte a zonei de încărcare, trebuie să se încarce declarația pe proprie răspundere, cât și cererea de
decontare depusă la Ministerul Energiei, cerere care trebuie deja să conțină numărul de înregistrare dat de Minister.
II. Instrucțiuni de raportare pentru Macheta nr. 1
1) Număr contract/data contract: se raportează toate contractele de achiziție, inclusiv PZU, PI si PE. Conform
clarificărilor transmise de Ministerul Energiei prin adresa nr. 10421/VDP/20.01.2022, NU se va lua în considerare la
calculul prețului mediu ponderat al achizițiilor, cantitățile de gaze naturale înmagazinate în cursul sezonului cald, în
vederea extracției acestora în timpul sezonului rece, precum si dezechilibrele de tip deficit facturate de TRANSGAZ.
2) Cantitate contractată: se raportează cantitatea contractată dacă perioada de livrare este cuprinsă total sau parțial în
luna de raportare;
3) Preț contract: se raportează prețul de la momentul încheierii contractului de achiziție/ actului adițional, aflat în derulare
în luna de raportare;
4) Perioada de livrare pentru gazele naturale contractate în prima zi de livrare: prima zi de livrare din contractele de
achiziție aflate în derulare în luna de raportare;
5) Perioada de livrare pentru energia contractată ultima zi de livrare: ultima zi de livrare din contractele de achiziție aflate
în derulare în luna de raportare;
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6) Cantitate GN livrată din contractat în luna de raportare: se raportează cantitatea de gaze naturale livrată în luna de
raportare, aferentă contractului de achiziție;
7) Preț achiziție (Lei/MWh): se raportează prețul aferent cantităților livrate în luna de raportare, așa cum rezultă din
executarea contractului și a facturii;
8) În situația excepțională când nu există cod ACER, se completează datele de identificare specifice–CUI;
9) Dacă în urma introducerii datelor în platformă, aferente achiziției, pentru luna de raportare, prețul mediu ponderat
este inferior prețului de plafon, furnizorul nu este eligibil pentru acordarea de compensații conform schemei de sprijin, de
la bugetul de stat (Ministerul Energiei).
10) Daca cantitatea achizitionata raportata in Macheta nr. 1 este mai mica decat cantitatea distribuita raportata in
Macheta nr. 2, la calculul sumei de compensare, se va lua in considerare cantitatea achizitionata.
III. Documente justificative aferente Machetei nr. 1
Se vor încărca următoarele documente justificative:
1) Copie electronică a fiecărui contract de achiziție (inclusiv actele adiționale) precizat în macheta nr. 1;
2) Copii electronice ale facturilor fiscale emise în baza fiecărui contract de achiziție precizat în macheta nr. 1;
IV. Instrucțiuni de raportare pentru Macheta nr. 2
1) Cantitatea de gaze naturale livrată/distribuită în luna de analiză (MWh): se raportează cantitatea distribuită de gaze
naturale pentru care operatorul de distribuție a facturat tariful de distribuție aferent clienților la care se aplică plafonarea;
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Fișier XML client...: Document electronic fișier XML, completat cu informațiile aferente fiecărei categorii de clienți finali
pentru care se aplica plafonarea, precizate în macheta nr. 2
CNPClient_CUI
NumeClient
AdresaClient
CodClient
CLC_POD_Client
Numarfactura
DataFactura
DataInceputPerioadaFacturata
DataSfarsitPerioadaFacturata
Tip_facturare
UM
CANTITATE
NrZile
PretUnitarPre_plafonare_lei_kWh
NrContract
DataContract

Se completeaza cu CNP-ul persoanei fizice sau CUI-ul persoanei juridice.
Se completeaza cu numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice.
Se completeaza cu adresa persoanei fizice sau juridice.
Se introduce codul de client al persoanei fizice sau juridice.
Se introduce codul locului de consum CLC/POD al persoanei fizice sau juridice.
Se introduce NA
Se introduce NA
Se introduce NA
Se introduce NA
Se introduce NA
Se completeaza unitatea de masura – KWh
Se completeaza cantitatea de gaze naturale distribuita in luna de raportare pentru care clientul a beneficiat de pret plafonat (ATENTIE LA
UM)
Se completeaza numarul de zile aferente lunii de raportare pentru care clientul a beneficiat de pret plafonat
pentru gaze naturale - componenta de preţ a gazelor naturale (care include pretul gazelor naturale si costul de furnizare conform
contract), costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie şi TVA.
Se completeaza numarul contractului in baza caruia s-a emis factura.
Se completeaza data contractului in baza caruia s-a emis factura.
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2) Preț final facturat pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022 este plafonat la cel mult 0,37 lei/kWh, conform
prevederilor OUG nr. 118/2021 cu modificările și completările ulterioare;
3) Preț final facturat pentru categoria de clienți casnici, pentru perioada februarie 2022-martie 2022 este plafonat la cel
mult 0,31 lei/kWh, conform prevederilor OUG nr. 118/2021 cu modificările și completările ulterioare;
4) Preț final facturat pentru categoria de clienți noncasnici, pentru perioada februarie 2022-martie 2022 este plafonat la
cel mult 0,37 lei/kWh, conform prevederilor OUG nr. 118/2021 cu modificările și completările ulterioare.
V. Documente justificative aferente Machetei nr. 2 (facturi de distributie)
Se vor încărca următoarele documente justificative:
Se vor încărca următoarele documente justificative:
- Documentul XML prelucrabil (primit de la operatorul de distribuție, în baza Ordinului ANRE nr. 78/2020), conform
tabelului din anexă, care conține detaliile aferente fiecărui loc de consum din facturile menționate la punctul 1);
In functie de caz, se vor solicita copii electronice ale facturilor fiscale emise în baza contractelor de distribuție
corespunzătoare cantităților livrate/distribuite către toți clienții finali ai furnizorului, ce se vor transmite pe email expertului
desemnat.
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În situația în care în urma comparării cantităților de gaze naturale, încărcate în fișierul XML Subfacturi, (coloana
“CANTITATE”) cu cantitățile de gaze naturale aferente fiecărui loc de consum din fișierul XML primit de furnizor
de la operatorul de distribuție, rezultă diferențe cantitative, se ia în considerare cantitatea cea mai mică dintre
cele două.
VI. Suma de recuperat
Valoarea sumei de recuperat se calculează automat de către platforma informatică ANRE, în conformitate cu prevederile
art. 7 din OUG nr. 118/2021 cu modificările și completările ulterioare = (Preț mediu ponderat achiziție totală din luna de
raportare (conform datelor din macheta nr. 1) - plafonul maxim de ….lei/MWh) * Cantitate totală distribuită de gaze
naturale (pentru categoriile de clienți eligibili din macheta nr. 2);
Plafonul maxim pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022 este de 250 lei/MWh, conform prevederilor OUG nr.
118/2021 cu modificările și completările ulterioare;
Plafonul maxim pentru perioada februarie 2022-martie 2022 este de 200 lei/MWh pentru categoria de clienți casnici și de
250 lei/MWh pentru categoria de clienți noncasnici, conform prevederilor OUG nr. 118/2021 cu modificările și
completările ulterioare;
Conform OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările ulterioare – Răspunderea privind corectitudinea și
modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.
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informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

Instrucțiuni completare:
I. Secțiune declarație si cerere
În această parte a zonei de încărcare, trebuie să se încarce declarația pe proprie răspundere, cât și cererea de
decontare depusă la Ministerul Energiei, cerere care trebuie deja să conțină numărul de înregistrare dat de Minister.
II. Instrucțiuni de raportare pentru Macheta nr. 1
1) Număr contract/data contract: se raportează toate contractele de achiziție, inclusiv PZU, PI, PE si dezechilibrele
facturate de TRANSGAZ. Conform clarificărilor transmise de Ministerul Energiei prin adresa nr. 10421/VDP/20.01.2022,
NU se va lua în considerare la calculul prețului mediu ponderat al achizițiilor, cantitățile de gaze naturale înmagazinate
în cursul sezonului cald, în vederea extracției acestora în timpul sezonului rece.
2) Cantitate contractată: se raportează cantitatea contractată în scopul acoperirii necesarului de consum al clienților
intrați în portofoliu în regim de ultimă instanță, dacă perioada de livrare este cuprinsă total sau parțial în luna de
raportare;
3) Preț contract: se raportează prețul de la momentul încheierii contractului de achiziție/ actului adițional, aflat în derulare
în luna de raportare;
4) Perioada de livrare pentru gazele naturale contractate în prima zi de livrare: prima zi de livrare din contractele de
achiziție aflate în derulare în luna de raportare;
5) Perioada de livrare pentru energia contractată ultima zi de livrare: ultima zi de livrare din contractele de achiziție aflate
în derulare în luna de raportare;
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6) Cantitate GN livrată din contractat în luna de raportare: se raportează cantitatea de gaze naturale livrată în luna de
raportare, aferentă contractului de achiziție;
7) Preț achiziție (Lei/MWh): se raportează prețul aferent cantităților livrate în luna de raportare, așa cum rezultă din
executarea contractului și a facturii;
8) În situația excepțională când nu există cod ACER, se completează datele de identificare specifice–CUI;
9) Dacă în urma introducerii datelor în platformă, aferente achiziției, pentru luna de raportare, prețul mediu ponderat
este inferior prețului de plafon, furnizorul nu este eligibil pentru acordarea de compensații conform schemei de sprijin, de
la bugetul de stat (Ministerul Energiei).
III. Documente justificative aferente Machetei nr. 1
Se vor încărca următoarele documente justificative:
1) Copie electronică a fiecărui contract de achiziție (inclusiv actele adiționale) precizat în macheta nr. 1;
2) Copii electronice ale facturilor fiscale emise în baza fiecărui contract de achiziție precizat în macheta nr. 1;
IV. Instrucțiuni de raportare pentru Macheta nr. 2
1) Cantitatea de gaze naturale livrată/distribuită în luna de analiză (MWh): se completeaza manual cantitatea distribuită
de gaze naturale pentru care operatorul de distribuție a facturat tariful de distribuție aferent clienților la care se aplică
plafonarea;
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Fișier XML client...: Document electronic fișier XML, completat cu informațiile aferente fiecărei categorii de clienți finali
pentru care se aplica plafonarea, precizate în macheta nr. 2
CNPClient_CUI
NumeClient
AdresaClient
CodClient
CLC_POD_Client
Numarfactura
DataFactura
DataInceputPerioadaFacturata
DataSfarsitPerioadaFacturata
Tip_facturare
UM
CANTITATE
NrZile
PretUnitarPre_plafonare_lei_kWh
NrContract
DataContract

Se completeaza cu CNP-ul persoanei fizice sau CUI-ul persoanei juridice.
Se completeaza cu numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice.
Se completeaza cu adresa persoanei fizice sau juridice.
Se introduce codul de client al persoanei fizice sau juridice.
Se introduce codul locului de consum CLC/POD al persoanei fizice sau juridice.
Se introduce NA
Se introduce NA
Se introduce NA
Se introduce NA
Se introduce NA
Se completeaza unitatea de masura - KWh
Se completeaza cantitatea de gaze naturale distribuita in luna de raportare pentru care clientul a beneficiat de pret plafonat (ATENTIE LA
UM)
Se completeaza numarul de zile aferente lunii de raportare pentru care clientul a beneficiat de pret plafonat
pentru gaze naturale - componenta de preţ a gazelor naturale (care include pretul gazelor naturale si costul de furnizare conform
contract), costul de transport, tariful de înmagazinare, acciza, tariful de distribuţie şi TVA.
Se completeaza numarul contractului in baza caruia s-a emis factura.
Se completeaza data contractului in baza caruia s-a emis factura.
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2) Preț final facturat pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022 este plafonat la cel mult 0,37 lei/kWh, conform
prevederilor OUG nr. 118/2021 cu modificările și completările ulterioare;
3) Preț final facturat pentru categoria de clienți casnici, pentru perioada februarie 2022-martie 2022 este plafonat la cel
mult 0,31 lei/kWh, conform prevederilor OUG nr. 118/2021 cu modificările și completările ulterioare;
4) Preț final facturat pentru categoria de clienți noncasnici, pentru perioada februarie 2022-martie 2022 este plafonat la
cel mult 0,37 lei/kWh, conform prevederilor OUG nr. 118/2021 cu modificările și completările ulterioare.
V. Documente justificative aferente Machetei nr. 2 (facturi de distributie)
Se vor încărca următoarele documente justificative:
- Documentul XML prelucrabil (primit de la operatorul de distribuție, în baza Ordinului ANRE nr. 78/2020), conform
tabelului din anexă, care conține detaliile aferente fiecărui loc de consum din facturile menționate la punctul 1);
In functie de caz, se vor solicita copii electronice ale facturilor fiscale emise în baza contractelor de distribuție
corespunzătoare cantităților livrate/distribuite către toți clienții finali ai furnizorului, ce se vor transmite pe email expertului
desemnat.
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În situația în care în urma comparării cantităților de gaze naturale, încărcate în fișierul XML Subfacturi, (coloana
“CANTITATE”) cu cantitățile de gaze naturale aferente fiecărui loc de consum din fișierul XML primit de furnizor
de la operatorul de distribuție, rezultă diferențe cantitative, se ia în considerare cantitatea cea mai mică dintre
cele două.
VI. Suma de recuperat
Valoarea sumei de recuperat se calculează automat de către platforma informatică ANRE, în conformitate cu prevederile
art. 7 din OUG nr. 118/2021 cu modificările și completările ulterioare = (Preț mediu ponderat achiziție totală din luna de
raportare (conform datelor din macheta nr. 1) - plafonul maxim de ….lei/MWh) * Cantitate totală distribuită de gaze
naturale (pentru categoriile de clienți eligibili din macheta nr. 2);
Plafonul maxim pentru perioada noiembrie 2021-ianuarie 2022 este de 250 lei/MWh, conform prevederilor OUG nr.
118/2021 cu modificările și completările ulterioare;
Plafonul maxim pentru perioada februarie 2022-martie 2022 este de 200 lei/MWh pentru categoria de clienți casnici și de
250 lei/MWh pentru categoria de clienți noncasnici, conform prevederilor OUG nr. 118/2021 cu modificările și
completările ulterioare;
Conform OUG nr. 118/2021, cu modificările și completările ulterioare – Răspunderea privind corectitudinea și
modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine furnizorilor.
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