
G U V E R N U L  R O M Â N I E I

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006

privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de
alimentare cu energie termică a populației

Având  în  vedere  situaţia  determinată  de  creşterea  preţului  pe
pieţele  de  energie  electrică  şi  gaze  naturale  la  nivel  internaţional,
precum şi efectele provocate de aceste creşteri, asupra preţurilor altor
combustibili utilizaţi pentru producerea de energie termică,

Pentru stabilirea unui tratament unitar între operatorii economici
care utilizează cărbune, păcură şi biomasă pentru producerea de energie
termică şi  cei  care utilizează gaze naturale şi  beneficiază de măsurile
compensatorii  prevăzute  de  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.
27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie
electrică  şi  gaze  naturale  în  perioada  1  aprilie  2022-31  martie  2023,
precum şi  pentru modificarea şi  completarea  unor  acte normative din
domeniul energiei, cu modificările şi completările ulterioare,

Pentru  asigurarea  continuităţii  în  sezonul  rece  2022-2023  a
serviciului  public  de  alimentare  cu  energie  termică  a  populaţiei  este
necesară  instituirea  unor  măsuri  cu  caracter  temporar,  astfel  încât
preţurile  la energia termică plătită de către populaţie să nu agraveze
nivelul de sărăcie energetică,
  Luând în  considerare  beneficiul  public  generat  de asigurarea  unui
nivel  ridicat  de  protecţie  a  vieţii,  sănătăţii,  securităţii  şi  intereselor
economice ale consumatorilor, precum şi crearea cadrului legal necesar
pentru  ca  operatorii  economici  din  domeniul  producerii  de  energie
termică, serviciu public vital pentru populaţie, care trebuie asigurat în
regim de continuitate,

Dat fiind faptul că în lipsa unor măsuri de sprijin financiar există
riscul iminent de a nu fi furnizată energia termică în sezonul rece 2022-
2023,  cu  impact  negativ  asupra  sănătăţii  populaţiei  conectate  la
sistemele centralizate de alimentare cu energie termică,

în  considerarea  faptului  că  aceste  elemente  vizează  interesul
general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare
nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,



Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ARTICOL UNIC – După art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006
privind  unele  măsuri  pentru  funcţionarea  sistemelor  centralizate  de
alimentare  cu  energie  termică  a  populaţiei,  publicată  în  Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, aprobată cu modificări şi
completări  prin  Legea  nr.  483/2006,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, se introduce un nou articol, art. 53, cu următorul cuprins:

“Art. 53- (1) Se instituie la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Administraţiei o măsură de sprijin în valoare de 250.000 mii lei,
pentru  anul  2022  şi  2023,  al  unităţilor  administrativ-teritoriale  care
beneficiază  de  sisteme de  alimentare  centralizată  cu  energie  termică
unde pentru producerea energiei  termice se utilizează combustibil  sub
formă de cărbune, păcură sau biomasă.

(2) Pentru finanţarea măsurii de sprijin prevăzută la alin. (1) suma
se  alocă  de  la  bugetul  de  stat  prin  bugetul  Ministerului  Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

(3)  MDLPA  decontează,  în  limita  sumelor  prevăzute  la  alin.  (2),
unităţilor  administrativ-teritoriale  prevăzute  la  alin.  (1),  în  ordinea
solicitărilor, 50% din suma facturată pentru achiziţia de cărbune, păcură
sau biomasă, inclusiv TVA, realizată în perioada octombrie 2022 - martie
2023 de către producătorul de energie termică.

(4) În vederea asigurării finanţării proporţional cu nevoia lunară de
combustibili  pentru  producerea  energiei  termice  pentru  perioada
octombrie  2022  -  martie  2023  solicitanţii  transmit  la  Ministerul
Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  şi  Administraţiei  odată  cu  prima  cerere
următoarele informaţii:

a) cantităţile lunare estimate de combustibil utilizat;
b)  valorile  estimate  aferente  cantităţilor  lunare  de  combustibil

utilizat.
(5)  În  aplicarea  prevederilor  alin.  (3)  şi  (4),  în  funcţie  de

disponibilităţile  financiare  aflate  în  bugetul  Ministerului  Dezvoltării,
Lucrărilor  Publice  şi  Administraţiei  şi  pentru  a  asigura  o  alocare
proporţională tuturor beneficiarilor sumele solicitate se alocă prin ordin,
inclusiv în tranşe, astfel încât să se asigure o finanţare lunară a tuturor
beneficiarilor.”
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