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INSTRUCTIUNI de completare

spv.anre.ro

Pentru Macheta Energie Electrica: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările ulterioare, încărcate
în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)
Instrucțiuni de completare:
I. Declarații și cereri
Furnizorul încarcă declarația pe proprie răspundere și cererea de decontare depusă la Ministerul Energiei/ANPIS, după caz, cerere care trebuie înregistrată la Ministerul Energiei/ANPIS.

II. Macheta 1 EE Componenta de achiziție
• Furnizorul completează manual tabelele din platforma informatică ANRE cu datele si informațiile agregate (din fișierul XML) pentru fiecare dintre cele 3 categorii de clienți (casnic <= 100kWh,
100 < casnic <= 300 kWh, noncasnic).
• Pe baza datelor și informațiilor completate anterior, se determină automat de către platforma
informatică ANRE, componenta de achiziție (lei/kWh) pentru fiecare dintre cele 3 categorii de clienți.

III. Macheta 1 EE Componenta de achiziție - Fișier XML
Fisierul XML conține următoarele informații:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)

Tip Client – se completează cu casnic sau noncasnic, după caz;
Clc Pod – datele de identificare aferente fiecărui loc de consum;
Număr factură – se completează cu numărul facturii aferente locului de consum;
Data factură – se completează cu data facturii aferente locului de consum;
Data început perioadă de facturare - se completează cu data de început a perioadei de facturare;
Data sfârșit perioadă de facturare - se completează cu data de sfârșit a perioadei de facturare;
Preț final facturat (lei/kWh) – se completează cu prețul final facturat aferent locului de consum (0,68 lei/kWh; 0,80 lei/kWh; 1,00 lei/kWh). Sunt acceptate și valori inferioare acestor
praguri, cu condiția ca prețul final inițial (pre-plafonare) să fie superior acestora. In acest sens, furnizorul va prezenta, la solicitarea ANRE, contractele încheiate cu consumatorii
finali.
Componenta de furnizare (lei/kWh) – se completează cu 0,073 lei/kWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;
Tarif de transport (lei/kWh) – se completează doar valoarea aferentă componentei de extragere din rețeaua de transport (TL);
Tarif servicii de sistem (lei/kWh) – se completează valoarea aferentă componentei de servicii de sistem;
Tarif de distribuție (lei/kWh) – se completează valoarea aferentă componentei de distribuție;
TVA (lei/kWh) – se completează valoarea aferentă componentei de TVA;
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informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)
13) Accize (lei/kWh) – se completează valoarea aferentă componentei de accize;
14) Contribuție cogenerare (lei/kWh) - se completează valoarea aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă
eficiență pe baza cererii de energie termică utilă;
15) Certificate verzi (lei/kWh) - se completează valoarea certificatelor verzi aferentă sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile;
16) Consum mediu lunar 2021 (kWh) –
se completează cu una dintre cele 3 categorii: categorie 1 casnic (consum mediu lunar 2021
<= 100 kWh), categorie 2 casnic (consum mediu lunar 2021 > 100 kWh si <= 300 kWh), categorie 3 noncasnic;
17) Cantitate (kWh) - se completează cantitatea de energie electrică facturată lunar pentru care clientul a beneficiat de preț plafonat
(ATENTIE LA UM - kWh); poate cuprinde și o perioadă din luna/lunile anterioare, cu condiția ca aceasta să fie cuprinsă în intervalul 1 aprilie
2022 – 31 martie 2023. Pentru situația în care există cantități în afara intervalului menționat mai sus, se face o alocare a cantității pe baza
calculului pro-rata, care trebuie raportată pentru luna de analiză.
18) NrZile - se completează numărul de zile aferent facturii lunare pentru care clientul a beneficiat de preț plafonat; poate cuprinde și o
perioada din luna/lunile anterioare, cu condiția ca aceasta să fie cuprinsă în intervalul 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023.
Dacă perioada de facturare excede intervalului menționat, se completează nr. de zile rezultat în urma calculului pro-rata.
19) NrContract - se completează numărul contractului în baza căruia s-a emis factura;
20) DataContract - se completează data contractului în baza căruia s-a emis factura;
Componenta de achiziție (lei/kWh) se calculează automat în platforma informatică ANRE, ca diferență dintre prețul final facturat de
la randul 7) și suma elementelor prevăzute la rândurile 8) – 15).
Macheta se încarcă în format XML.
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Pentru Macheta Energie Electrică: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)
IV. Macheta 2 EE Preț mediu contracte de achiziție
• Furnizorul completează manual tabelul din platforma informatică ANRE cu datele și informațiile agregate (in kWh, din fișierul XML Macheta
2 preț mediu achiziție). Pe baza datelor și informațiilor completate anterior, se determină automat de Platforma informatică ANRE, prețul
mediu de achiziție (lei/kWh). Se raportează toate contractele de achiziție (la termen, din PZU / PI și cele de transfer între activitatea de
producție și cea de furnizare), cu excepția celor destinate exclusiv activității de trading.
• La rubrica Valoare dezechilibru (lei) - se completează manual contravaloarea dezechilibrului realizat (soldul
dintre valoarea dezechilibrului de tip excedent și cea a dezechilibrului de tip deficit), dar nu mai mult de 5%
din contravaloarea energiei electrice achiziționate, situație în care și Cantitatea dezechilibru (kWh) va fi calculată proporțional.
• În situația în care rezultatul obținut este pozitiv, respectiv contravaloarea excedentului este mai mare decât cea a deficitului, soldul urmează
să fie completat cu semnul (-), astfel încât să fie scăzut din valoarea totală a contractelor de achiziție.
• Dacă soldul este negativ, respectiv contravaloarea deficitului este mai mare decât cea a excedentului, acesta va fi completat cu semnul (+),
astfel încât să fie asimilat unui contract de achiziție.
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Pentru Macheta Energie Electrică: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)
Fișierul XML Macheta 2 preț mediu achiziție conține următoarele informații:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tip document (Exemplu: contract la termen, note de transfer, facturi de dezechilibru, PZU, PI, contract prosumatori);
Număr contract;
Data contract;
Cantitate achiziționată (Qk) (kWh) - cantitate aferentă achiziției (aferent tip document) pentru luna de raportare;
Preț achiziție (Pk) (lei/kWh) – prețul aferent cantității achiziționate pentru luna de raportare;
Cantitate transfer (Qt) (kWh) - reprezintă cantitatea de transfer între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează
energie electrică clienților finali, în celelalte cazuri se completează cu 0;
7. Valoare transfer (Vt) (lei) – reprezintă valoarea de transfer între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie
electrică, în celelalte cazuri se completează cu 0;
8. Cantitate dezechilibru (Qd) (kWh) - cantitatea aferentă dezechilibrului realizat, corespunzător facturii;
9. Valoare dezechilibru (Vd) (lei) - contravaloarea dezechilibrului realizat, corespunzător facturii;
10. Perioada de livrare pentru energia contractată prima zi de livrare(De la): prima zi de livrare din contractele de achiziție aflate în derulare în luna de raportare;
11. Perioada de livrare pentru energia contractată ultima zi de livrare(Pana la): ultima zi de livrare din contractele de achiziție aflate în derulare în luna de raportare.
Datele din macheta 2 se raportează, în ore CET sau ore RO după caz, astfel încât să reflecte întocmai facturile emise.
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Pentru Macheta Energie Electrică: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)
V. Macheta 2 EE Documente justificative
1) Upload Contract – se încarcă copiile electronice ale contractelor de achiziție (inclusiv acte adiționale) de
energie electrică precizate în macheta 2 (inclusiv copii ale contractelor încheiate cu prosumatorii) aflate în
derulare în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2023. Pentru achiziția din PZU și PI se încărcă convențiile de
participare la aceste piețe.
2) Upload factură - se încarcă copiile electronice ale facturilor fiscale (inclusiv facturile referitoare
la prosumatori) emise în baza fiecărui contract de achiziție de energie electrică precizat în macheta 2,
factură/facturi aferentă/aferente cantității de energie electrică livrată în luna de raportare, precum și facturile
aferente dezechilibrului realizat.
3) Upload note de transfer - se încărca copia electronică a notelor de transfer aferente cantității de transfer, în
cazul producătorilor.
VI. EE Sumă de decontat (lei)
Se calculeaza automat de platforma informatică ANRE și este egală cu produsul dintre cantitatea facturată
clienților finali și diferența dintre prețul mediu de achiziție și componenta de achiziție.
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Pentru Macheta Energie Electrică-FUI: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)
Instrucțiuni de completare:
I. Declarații și cereri
Furnizorul încarcă declarația pe proprie răspundere și cererea de decontare depusă la Ministerul Energiei/ANPIS, după caz, cerere care trebuie înregistrarată la Ministerul
Energiei/ANPIS.

II. Macheta 1 FUI EE Componenta de achiziție
Furnizorul completează manual tabelele din platforma informatică ANRE cu datele și informațiile agregate (din fisierul XML) pentru fiecare dintre cele 3 categorii
(casnic <= 100kWh, 100 < casnic <= 300 kWh, noncasnic).
Pe baza datelor si informațiilor completate anterior, se determină automat de către platforma informatică ANRE, componenta de
achiziție (lei/kWh) pentru fiecare dintre cele 3 categorii de clienți.

III. Macheta 1 FUI EE Componenta de achizitie - Fișier XML
Fisierul XML contine următoarele informații:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)

Tip Client – se completează cu casnic sau noncasnic, după caz;
Clc Pod – se completează datele de identificare aferente fiecărui loc de consum;
Număr factură– se completează cu numărul facturii aferente locului de consum;
Data factură – se completează cu data facturii aferente locului de consum;
Data început perioada facturare - se completează cu data de început a perioadei de facturare;
Data sfârșit perioada de facturare - se completează cu data de sfârșit a perioadei de facturare;
Preț final facturat (lei/kWh) – se completează cu prețul final facturat aferent locului de consum (0,68 lei/kWh; 0,80 lei/kWh; 1,00 lei/kWh); Sunt acceptate și valori inferioare
acestor praguri, cu condiția ca prețul final inițial (pre-plafonare) să fie superior acestora. In acest sens, furnizorul va prezenta, la solicitarea ANRE, contractele încheiate cu
consumatorii finali;
Componenta de furnizare (lei/kWh) – se completează cu 0,080 lei/kWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice;
Tarif de transport (lei/kWh) – se completează doar valoarea aferentă componentei de extragere din rețeaua de transport (TL);
Tarif servicii de sistem (lei/kWh) – se completează valoarea aferentă componentei de servicii de sistem;
Tarif de distributie (lei/kWh) – se completează valoarea aferentă componentei de distributie;
TVA (lei/kWh) – se completează aloarea aferentă componentei de TVA;
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Pentru Macheta Energie Electrică FUI: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)
13) Accize (lei/kWh) – se completează valoarea aferentă componentei de accize;
14) Contribuție cogenerare (lei/kWh) - se completează valoarea aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă
eficiență pe baza cererii de energie termică utilă;
15) Certificate verzi (lei/kWh) - se completează valoarea certificatelor verzi aferentă sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile;
16) Consum mediu lunar 2021 (kWh) –
se completează cu una dintre cele 3 categorii: categorie 1 casnic (consum mediu lunar 2021
<= 100 kWh), categorie 2 casnic (consum mediu lunar 2021 > 100 kWh si <= 300 kWh), categorie 3 noncasnic;
17) Cantitate (kWh) - se completează cantitatea de energie electrică facturată lunar pentru care clientul a beneficiat de pret plafonat (ATENTIE
LA UM - kWh); poate cuprinde și o perioadă din luna/lunile anterioare, cu condiția ca aceasta să fie cuprinsă în intervalul 1 aprilie 2022 – 31
martie 2023. Pentru situația în care există cantități în afara intervalului menționat mai sus, se face o alocare a cantității pe baza calculului prorata, care trebuie raportată pentru luna de analiză.
18) NrZile - se completează numărul de zile aferent facturii lunare pentru care clientul a beneficiat de pret plafonat; poate cuprinde și o perioadă
din luna/lunile anterioară/anterioare, cu conditia ca aceasta să fie cuprinsă în intervalul 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023.
Dacă perioada de facturare excede intervalului mentionat, se completează nr. de zile rezultat în urma calculului pro-rata.
19) NrContract - se completează numărul contractului în baza căruia s-a emis factura;
20) DataContract - se completează data contractului în baza căruia s-a emis factura;
Componenta de achizitie se calculează automat în platforma informatică ANRE, ca diferență dintre prețul final facturat de la randul
7) și suma elementelor prevăzute la rândurile 8) – 15).
Macheta se încarcă în format XML.
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Pentru Macheta Energie Electrică FUI: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

IV. Macheta 2 FUI EE Preț mediu contracte de achiziție
Furnizorul completează manual tabelul din platforma informatică ANRE cu datele și informațiile agregate (in kWh, din fișierul XML Macheta 2 preț
mediu achiziție).
Pe baza datelor și informațiilor completate anterior, se determină automat de către platforma informatică ANRE, prețul mediu de achiziție (lei/kWh).

Fisierul XML Macheta 2 Preț mediu achiziție conține următoarele informații:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tip document (Exemplu: contract la termen, note de transfer, facturi de dezechilibru, PZU, PI, contract prosumatori);
Număr contract;
Data contract;
Cantitate achizitionată (Qk) (kWh) - cantitate aferentă achiziției (aferent tip document) pentru luna de raportare;
Preț achiziție (Pk) (lei/kWh)– prețul aferent cantității achizitionate pentru luna de raportare;
Cantitate transfer (Qt) (kWh) - reprezintă cantitatea de transfer între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează
energie electrică clienților finali, în celelalte cazuri se completează cu 0;
7. Valoare transfer (Vt) (lei) – reprezintă valoarea de transfer între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie
electrică, în celelalte cazuri se completează cu 0;
8. Cantitate dezechilibru (Qd) (kWh) - cantitatea aferenta dezechilibrului realizat, corespunzător facturii;
9. Valoare dezechilibru (Vd) (lei) - contravaloarea dezechilibrului realizat, corespunzător facturii;
10. Perioada de livrare pentru energia contractata prima zi de livrare(De la): prima zi de livrare din contractele de achiziție aflate in derulare in luna de raportare;
11. Perioada de livrare pentru energia contractata ultima zi de livrare(Pana la): ultima zi de livrare din contractele de achiziție aflate in derulare in luna de raportare.

Datele din macheta 2 se raportează, în ore CET sau ore RO după caz, astfel încât să reflecte întocmai facturile emise.
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Pentru Macheta Energie Electrica FUI: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)
V. Macheta 2 FUI EE Documente justificative
1) Upload Contract – se încarcă copiile electronice ale contractelor de achiziție de energie electrică
(inclusiv acte adiționale) precizate în macheta 2, aflate în derulare în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie
2023. Pentru achiziția din PZU și PI se încărca convențiile de participare la aceste piețe.
2) Upload factură - se încarcă copiile electronice ale facturilor fiscale emise în baza fiecărui contract de
achiziție de energie electrică precizat în macheta 2, factură/facturi aferentă/aferente cantității de energie
electrică livrată în luna de raportare, precum și facturile aferente dezechilibrului realizat.
3) Upload note de transfer - se încărca copia electronică a notelor de transfer aferente
cantității de transfer, în cazul producătorilor.
VI. FUI EE Sumă de decontat (lei)
Se calculeaza automat de platforma informatica ANRE si este egala cu produsul dintre cantitatea
facturata clientilor finali și diferenta dintre pretul mediu de achizitie si componenta de achizitie.
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Pentru Macheta Gaze Naturale: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

Instrucțiuni de completare:
I. Declarații și cereri
Furnizorul încarcă declarația pe proprie răspundere si cererea de decontare depusă la Ministerul Energiei/ANPIS, după caz, cerere care trebuie înregistrată la
Ministerul Energiei/ANPIS.
II. Macheta nr. 1 GN Componenta de achiziție
Furnizorul completează manual cu datele și informatiile agregate (în kWh sau lei/kWh, din fișierul XML) pentru fiecare dintre cele 2 categorii (casnic și noncasnic).
Pe baza datelor si informațiilor completate anterior, se determină automat de platforma informatica ANRE, componenta de achiziție (lei/kWh) pentru fiecare dintre
cele 2 categorii de clienți.
III. Macheta nr. 1 GN Componenta de achiziție - fișier XML

Fișierul XML conține următoarele informații:
1)
Tip Client – se completează cu casnic sau noncasnic, după caz;
2)
Clc Pod – datele de identificare aferente fiecărui loc de consum;
3)
Numar factura – se completeaza cu numarul facturii aferente locului de consum;
4)
Data factura – se completeaza cu data facturii aferente locului de consum;
5)
Data inceput perioada de facturare – se completeaza cu data de inceput a perioadei de facturare;
6)
Data sfarsit perioada de facturare – se completeaza cu data de sfarsit a perioadei de facturare;
7)
Pret final facturat (lei/kWh) – se completeaza cu pretul final facturat aferent locului de consum (0,31 lei/kWh; 0,37 lei/kWh). Sunt acceptate și valori inferioare acestor praguri,
cu condiția ca prețul contractual (pre-plafonare) să fie superior acestora. In acest sens, furnizorul va prezenta, la solicitarea ANRE, contractele încheiate cu consumatorii finali.
8)
Componenta de furnizare (lei/kWh) – se completeaza cu 0,012 lei/kWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;
9)
Tarif de transport (lei/kWh) – se completeaza valoarea aferenta componentei de transport;
10) Tarif de distributie (lei/kWh) – se completeaza valoarea aferenta componentei de distributie;
11) Tarif de înmagazinare (lei/kWh) – se completeaza valoarea aferenta serviciului de înmagazinare;
12) TVA (lei/kWh) – se completeaza valoarea aferenta componentei de TVA;
13) Accize (lei/kWh) – se completeaza valoarea aferenta componentei de accize;
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informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)
14) Consum anual 2021 (kWh) – Se completeaza cu una dintre cele 3 categorii: categorie 1 casnic (pentru clientii casnici), categorie 2
noncasnic gn (pentru clientii gn, al caror consum anual pentru anul 2021 este <= 50.000 MWh), categorie 3 pet (pentru producatori energie
termica).
15) Cantitate (kWh) - Se completeaza cantitatea de gaze naturale facturata lunar pentru care clientul a beneficiat de pret plafonat (ATENTIE LA
UNITATEA DE MASURA kWh); Poate cuprinde si o perioada din luna/lunile anterioare, cu conditia ca aceasta sa fie cuprinsa in intervalul 1 aprilie 2022 –
31 martie 2023; Pentru situatia in care exista cantitati in afara intervalului mentionat mai sus, se face o alocare a cantitatii pe baza calculului prorata, care trebuie raportata pentru luna de analiza.
16) NrZile - Se completeaza numarul de zile aferente facturii lunare pentru care clientul a beneficiat de pret plafonat; Poate cuprinde si o perioada
din luna/lunile anterioare, cu conditia ca aceasta sa fie cuprinsa in intervalul 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023. Daca perioada de facturare
excede intervalului mentionat, se completeaza nr de zile rezultat in urma calculului pro-rata.
17) NrContract - Se completeaza numarul contractului in baza caruia s-a emis factura;
18) DataContract - Se completeaza data contractului in baza caruia s-a emis factura;
Componenta de achizitie se calculeaza automat in platforma informatica, prin efectuarea diferentei dintre pretul final facturat de la randul 7) si
elementele prevazute la randurile 8) – 13).
Macheta se incarca in format XML.
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Pentru Macheta Gaze Naturale: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)
IV. Macheta 2 GN Pret mediu contracte de achizitie
•

Furnizorul completează manual tabelul din platforma informatică ANRE cu datele și informațiile agregate (in kWh,
din fișierul XML Macheta 2 preț mediu achiziție). Pe baza datelor și informațiilor completate anterior, se determină automat
de Platforma informatică ANRE, prețul mediu de achiziție (lei/kWh). Se raporteaza toate contractele de achiziție (la termen, din PZU, PI,
PE, cele extrase din depozitele de inmagazinare subterana și cele de transfer între activitatea de producție și cea de furnizare),
cu excepția celor destinate exclusiv activitatii de trading și a celor destinate înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană.
• La rubrica Valoare dezechilibru (lei) - se completează manual contravaloarea dezechilibrului realizat (soldul dintre valoarea dezechilibrului
de tip excedent și cea a dezechilibrului de tip deficit), dar nu mai mult de 5% din contravaloarea gazelor naturale achiziționate, situație în
care și Cantitatea dezechilibrului (kWh) va fi calculată proporțional.
• În situația în care rezultatul obținut este pozitiv, respectiv contravaloarea excedentului este mai mare decât cea a deficitului, soldul urmează
să fie completat cu semnul (-), astfel încât să fie scăzut din valoarea totală a contractelor de achiziție.
• Dacă soldul este negativ, respectiv contravaloarea excedentului este mai mică decât cea a deficitului, acesta va fi completat cu semnul (+),
astfel încât să fie asmilat unui contract de achiziție.
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Pentru Macheta Gaze Naturale: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)
Fișierul XML Macheta nr. 2 preț mediu achiziție conține următoarele informații:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tip document (Exemplu: contract la termen, note de transfer, facturi de dezechilibru, PZU, PI, PE, înmagazinare);
Numar contract;
Data contract;
Cantitate achizitionata (Qk) (kWh) - cantitate aferenta achizitiei (aferent tip document) pentru luna de raportare;
Pret achizitie (Pk) (lei/kWh) – pretul aferent cantitatii achizitionate pentru luna de raportare;
Cantitate transfer (Qt) (kWh) - reprezinta cantitatea de transfer intre activitatea de productie si activitatea de furnizare in cazul
producatorilor care furnizeaza gaze naturale clientilor finali, in celelalte cazuri se completeaza cu 0;
7. Valoare transfer (Vt) (lei) – reprezinta valoarea de transfer între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor
care furnizează gaze naturale, in celelalte cazuri se completeaza cu 0;
8. Cantitate dezechilibru (Qd) (kWh) - cantitatea aferenta dezechilibrului realizat, corespunzator facturilor;
9. Valoare dezechilibru (Vd) (lei) - contravaloarea dezechilibrului realizat, corespunzator facturilor;
10. Perioada de livrare pentru energia contractata prima zi de livrare(De la): prima zi de livrare din contractele de achiziție aflate in derulare
in luna de raportare;
11. Perioada de livrare pentru energia contractata ultima zi de livrare(Pana la): ultima zi de livrare din contractele de achiziție aflate in
derulare in luna de raportare;
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Pentru Macheta Gaze Naturale: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

V. Macheta nr. 2 GN Documente justificative
1) Upload Contract – se încarcă copia electronică a fiecărui contract de achiziție de gaze naturale
(inclusiv toate actele adiționale) precizat în macheta nr. 2, aflat în derulare în perioada 1 aprilie 2022
- 31 martie 2023. Pentru achiziția din PZU, PI, PE se vor încărca convențiile de participare la aceste
piețe, precum și contract/factura aferente contravalorii serviciului de înmagazinare.
2) Upload factură - se încărca copia electronică a facturilor fiscale emise în baza fiecărui contract
de achiziție de gaze naturale precizat în macheta nr. 2, factură aferentă cantității de gaze naturale
livrată în luna de raportare, precum și facturile aferente dezechilibrului realizat.
3) Upload note de transfer - se încărca copia electronică a notelor de transfer aferente cantității
de transfer, în cazul producătorilor.
VI. GN Sumă de decontat (lei)
Se calculează automat de platforma informatică ANRE și este egală cu produsul dintre cantitatea
facturata clientilor finali și diferenta dintre pretul mediu de achizitie si componenta de achizitie.
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Pentru Macheta Gaze Naturale FUI: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

Instrucțiuni de completare:
I. Declarații și cereri

Furnizorul încarcă declarația pe proprie răspundere, cat si cererea de decontare depusa la Ministerul Energiei/ANPIS, după caz, cerere care trebuie înregistrată la Ministerul
Energiei/ANPIS.

II. Macheta nr. 1 GN Componenta de achizitie
Furnizorul completează manual cu datele si informatiile agregate (in kWh sau lei/kWh, din fisierul XML) pentru fiecare dintre cele 2 categorii (casnic și noncasnic).
Pe baza datelor si informațiilor completate anterior, se determină automat de platforma informatică ANRE, componenta de achiziție (lei/kWh) pentru fiecare dintre cele 2 categorii de clienți.

III. Macheta nr. 1 GN Componenta de achizitie - fisier XML
Fișierul XML conține următoarele informații:
1)
Tip Client – se completează cu casnic sau noncasnic, dupa caz;
2)
Clc Pod – datele de identificare aferente fiecarui loc de consum;
3)
Numar factura – se completeaza cu numarul facturii aferente locului de consum;
4)
Data factura – se completeaza cu data facturii aferente locului de consum;
5)
Data inceput perioada de facturare – se completeaza cu data de inceput a perioadei de facturare;
6)
Data sfarsit perioada de facturare – se completeaza cu data de sfarsit a perioadei de facturare;
7)
Pret final facturat (lei/kWh) – se completeaza cu pretul final facturat aferent locului de consum (0,31 lei/kWh;
0,37 lei/kWh); Sunt acceptate și valori inferioare acestor praguri, cu condiția ca prețul contractual (pre-plafonare) să fie superior acestora. In acest sens, furnizorul va prezenta,
la solicitarea ANRE, contractele încheiate cu consumatorii finali.
8)
Componenta de furnizare (lei/kWh) – se completeaza cu 0.0135 lei/kWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;
9)
Tarif de transport (lei/kWh) – se completeaza valoarea aferenta componentei de transport;
10) Tarif de distributie (lei/kWh) – se completeaza valoarea aferenta componentei de distributie;
11) Tarif de înmagazinare (lei/kWh) – se completeaza valoarea aferenta serviciului de înmagazinare;
12) TVA (lei/kWh) – se completeaza valoarea aferenta componentei de TVA;
13) Accize (lei/kWh) – se completeaza valoarea aferenta componentei de accize;
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informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)
14) Consum anual 2021 (kWh) – Se completeaza cu una dintre cele 3 categorii: categorie 1 casnic (pentru clientii casnici), categorie 2
noncasnic gn (pentru clientii gn, al caror consum anual pentru anul 2021 este <= 50.000 MWh), categorie 3 pet (pentru producatori energie
termica).
15) Cantitate (kWh) - Se completeaza cantitatea de gaze naturale facturata lunar pentru care clientul a beneficiat de pret plafonat (ATENTIE LA
UNITATEA
DE
MASURA
kWh);
Poate
cuprinde
si
o
perioada
din
luna/lunile
anterioare,
cu conditia ca aceasta sa fie cuprinsa in intervalul 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023; Pentru situatia in
care exista cantitati in afara intervalului mentionat mai sus, se face o alocare a cantitatii pe baza calculului prorata, care trebuie raportata pentru luna de analiza.
16) NrZile - Se completeaza numarul de zile aferente facturii lunare pentru care clientul a beneficiat de pret plafonat; Poate cuprinde si o perioada
din luna/lunile anterioare, cu conditia ca aceasta sa fie cuprinsa in intervalul 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023. Daca perioada de facturare
excede intervalului mentionat, se completeaza nr de zile rezultat in urma calculului pro-rata.
17) NrContract - Se completeaza numarul contractului in baza caruia s-a emis factura;
18) DataContract - Se completeaza data contractului in baza caruia s-a emis factura;
Componenta de achizitie se calculeaza automat in platforma informatica, prin efectuarea diferentei dintre pretul final facturat de la randul 7) si
elementele prevazute la randurile 8) – 13).
Macheta se incarca in format XML.
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Pentru Macheta Gaze Naturale FUI: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)
IV. Macheta 2 GN Pret mediu contracte de achizitie
•

•

•
•
•

Furnizorul completează manual tabelul din platforma informatică ANRE cu datele și informațiile agregate (in kWh din fișierul XML Macheta 2 preț
mediu achiziție). Pe baza datelor și informațiilor completate anterior, se determină automat de către platforma informatică ANRE, prețul mediu de
achiziție (lei/kWh).
Se raporteaza toate contractele de achiziție (la termen, din PZU, PI, PE, cele extrase din depozitele de inmagazinare subterana și cele de
transfer între activitatea de producție și cea de furnizare), cu excepția celor destinate exclusiv activitatii de trading
și a celor destinate înmagazinării în depozitele de înmagazinare subterană.
La rubrica Valoare dezechilibru (lei) - se completează manual contravaloarea dezechilibrului realizat (soldul dintre valoarea dezechilibrului de
tip excedent și cea a dezechilibrului de tip deficit).
În situația în care rezultatul obținut este pozitiv, respectiv contravaloarea excedentului este mai mare decât cea a deficitului, soldul urmează să fie
completat cu semnul (-), astfel încât să fie scăzut din valoarea totală a contractelor de achiziție.
Dacă soldul este negativ, respectiv contravaloarea excedentului este mai mică decât cea a deficitului, acesta va fi completat cu semnul (+), astfel
încât să fie asmilat unui contract de achiziție.
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Pentru Macheta Gaze Naturale FUI: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)
Fișierul XML Macheta nr. 2 preț mediu achiziție conține următoarele informații:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tip document (Exemplu: contract la termen, note de transfer, facturi de dezechilibru, PZU, PI, PE, înmagazinare);
Numar contract;
Data contract;
Cantitate achizitionata (Qk) (kWh) - cantitate aferenta achizitiei (aferent tip document) pentru luna de raportare;
Pret achizitie (Pk) (lei/kWh) – pretul aferent cantitatii achizitionate pentru luna de raportare;
Cantitate transfer (Qt) (kWh) - reprezinta cantitatea de transfer intre activitatea de productie si activitatea de furnizare in cazul
producatorilor care furnizeaza gaze naturale clientilor finali, in celelalte cazuri se completeaza cu 0;
7. Valoare transfer (Vt) (lei) – reprezinta valoarea de transfer între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor
care furnizează gaze naturale, in celelalte cazuri se completeaza cu 0;
8. Cantitate dezechilibru (Qd) (kWh) - cantitatea aferenta dezechilibrului realizat, corespunzator facturilor;
9. Valoare dezechilibru (Vd) (lei) - contravaloarea dezechilibrului realizat, corespunzator facturilor;
10. Perioada de livrare pentru energia contractata prima zi de livrare(De la): prima zi de livrare din contractele de achiziție aflate in derulare
in luna de raportare;
11. Perioada de livrare pentru energia contractata ultima zi de livrare(Pana la): ultima zi de livrare din contractele de achiziție aflate in
derulare in luna de raportare;
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Pentru Macheta Gaze Naturale FUI: Ghid aferent perioadei aprilie 2022-martie 2023 privind datele,
informațiile și documentele justificative prevăzute de art. 7 din OUG nr. 27/2022, cu modificările și completările
ulterioare, încărcate în machetele din platforma informatică (spv.anre.ro)

V. Macheta nr. 2 GN Documente justificative
1) Upload Contract – se încarcă copia electronică a fiecărui contract de achiziție de gaze naturale
(inclusiv toate actele adiționale) precizat în macheta nr. 2, aflat în derulare în perioada 1 aprilie 2022
- 31 martie 2023. Pentru achiziția din PZU, PI, PE se vor încărca convențiile de participare la aceste
piețe, precum și contract/factura aferente contravalorii serviciului de înmagazinare.
2) Upload factură - se încărca copia electronică a facturilor fiscale emise în baza fiecărui contract
de achiziție de gaze naturale precizat în macheta nr. 2, factură aferentă cantității de gaze naturale
livrată în luna de raportare, precum și facturile aferente dezechilibrului realizat.
3) Upload note de transfer - se încărca copia electronică a notelor de transfer aferente cantității de
transfer, în cazul producătorilor.
VI. GN Sumă de decontat (lei)
Se calculează automat de platforma informatică ANRE și este egală cu produsul dintre cantitatea
facturata clientilor finali și diferenta dintre pretul mediu de achizitie si componenta de achizitie.
www.spv.anre.ro

INSTRUCTIUNI de completare

spv.anre.ro

Regularizare suma decontata din bugetul de stat catre furnizorii de energie electrică aferentă perioadei
Noiembrie 2021 – Martie 2022, conform OUG nr. 27/2022
Instrucțiuni de completare:
I. Declarație și cerere
Furnizorul încarcă declarația pe proprie răspundere și cererile de regularizare depuse la Ministerul Energiei, cereri care trebuie înregistrate la Ministerul
Energiei.

II. Instrucțiuni de raportare pentru Macheta de regularizare, perioada Noiembrie 2021 – Martie 2022
1)

2)
3)

Cantitate facturată clienților finali plafonați, pe cele două categorii de clienți (casnici/noncasnici) – Poate cuprinde si o perioada din luna/lunile
anterioare, cu condiția ca aceasta sa fie cuprinsa in intervalul 1 Noiembrie 2021 – 31 Martie 2022; Pentru situatia in care exista cantitati in afara
intervalului mentionat mai sus, se va face o proratare a cantitatii care trebuie raportata pentru luna de analiza.
Valoarea componentei de pret a energiei electrice din pretul final facturat conform OUG nr. 118/2021 (0,525 lei/kWh sau 0,366 lei/kWh);
Preț final facturat prevăzut în OUG nr. 118/2021 (1 leu/kWh sau 0,8 lei/kWh). Sunt acceptate și valori inferioare acestor plafoane,

cu condiția ca prețul contractual (pre-plafonare) să fie superior acestora. In acest sens, furnizorul va prezenta, la solicitarea ANRE,
contractele încheiate cu consumatorii finali.
Tarif de transport - (lei/kWh) – valoarea aferentă componentei de extragere din rețeaua de transport (TL);
Tarif servicii de sistem – (lei/kWh) – valoarea aferentă componentei de servicii de sistem;
Tarif distribuție – (lei/kWh) – valoarea aferentă componentei de distributie;
TVA (lei/kWh) – valoarea aferentă componentei de TVA;
Accize (lei/kWh) – valoarea aferentă componentei de accize;
Contribuție cogenerare (lei/kWh) – valoarea aferentă conform schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de
energie termică utilă;
10) Certificate verzi (lei/kWh) - contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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Regularizare suma decontata din bugetul de stat catre furnizorii de energie electrica aferenta perioadei
Noiembrie 2021 – Martie 2022, conform OUG nr. 27/2022
Valori rezultate:
III. Valoarea componentei de achizitie determinata de pretul final facturat aferent din care se scad: tarif
de transport, tarif servicii de sistem, tarif de distributie, certificate verzi, contributie cogenerare, TVA, Accize;
IV. Diferenta rezultata dintre valoarea componentei de pret a energiei electrice si valoarea
componentei de achizitie;
V. Valoarea rezultata in urma regularizarii, compusa din produsul dintre cap IV si cap. II.1.
VI. Anexa 10, se incarca fisierul in format XML, pe cele două categorii de clienți (casnici/noncasnici).

www.spv.anre.ro

INSTRUCTIUNI de completare

spv.anre.ro

Regularizare suma decontata din bugetul de stat catre furnizorii de gaze naturale aferenta perioadei
Noiembrie 2021 – Martie 2022, conform OUG nr. 27/2022
Instrucțiuni de completare:
I. Secțiune declarație si cerere
Furnizorul încarcă declarația pe proprie răspundere și cererile de regularizare depuse la Ministerul Energiei, cereri care
trebuie înregistrate la Ministerul Energiei.

II. Instrucțiuni de raportare pentru Macheta de regularizare, perioada Noiembrie 2021 – Martie 2022
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

Cantitate facturata clientilor finali plafonati, pe cele două categorii de clienți (casnici/noncasnici) – Poate cuprinde si o perioada din
luna/lunile anterioare, cu conditia ca aceasta sa fie cuprinsa in intervalul 1 Noiembrie 2021 – 31 Martie 2022; Pentru situatia in care exista
cantitati in afara intervalului mentionat mai sus, se va face o proratare a cantitatii care trebuie raportata pentru luna de analiza.
Valoarea componentei de pret a gazelor naturale din pretul final facturat conform OUG nr. 118/2021 (0,250 lei/kWh sau 0,200 lei/kWh);
Pret final facturat prevazut in OUG nr. 118/2021 (0,37 lei/kWh sau 0,31 lei/kWh). Sunt acceptate și valori inferioare acestor plafoane,
cu condiția ca prețul contractual (pre-plafonare) să fie superior acestora. In acest sens, furnizorul va prezenta, la solicitarea ANRE,
contractele încheiate cu consumatorii finali.
Tarif de transport (lei/kWh) – valoarea aferenta componentei de transport;
Tarif distributie (lei/kWh) – valoarea aferenta componentei de distributie;
TVA (lei/kWh) – valoarea aferenta componentei de TVA;
Accize (lei/kWh) – valoarea aferenta componentei de accize;
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Noiembrie 2021 – Martie 2022, conform OUG nr. 27/2022
Valori rezultate:
III. Valoarea componentei de achizitie determinata de pretul final facturat aferent din care se scad: tarif
de transport, tarif de distributie,TVA, Accize;
IV. Diferenta rezultata dintre valoarea componentei de pret a gazelor naturale si valoarea
componentei de achizitie;
V. Valoarea rezultata in urma regularizarii, compusa din produsul dintre cap IV si cap. II.1.
VI. Anexa 10, se incarca fisierul in format XML, pe cele două categorii de clienți (casnici/noncasnici).
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Observații generale
1. Macheta Plafonare GN privind datele, informatiile si documentele justificative prevazute de OUG nr. 27/2022
•

TVA-ul se aplica la pretul final facturat clientilor plafonati (respectiv 0,31 lei/kWh pentru clientii casnici si 0,37 lei/kWh pentru clientii
noncasnici);

•

urmatoarele elemente din componenta de achizitie: tariful de distributie, de transport, de înmagazinare, acciza, TVA, se calculeaza ca
medie ponderata, la cantitățile raportate la nivelul lunii de analiză;

2. Macheta Plafonare GN Regularizare privind datele, informatiile si documentele justificative prevazute de OUG
nr. 27/2022
•
•

TVA-ul se aplică la prețul final facturat clienților plafonați (respectiv 0,31 lei/kWh pentru clienții casnici și 0,37 lei/kWh pentru clienții
noncasnici, după caz);
urmatoarele elemente din componenta de achizitie: tariful de distributie, de transport, acciza, TVA, se calculeaza ca medie ponderata,
la cantitățile raportate la nivelul lunii de analiză;
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