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OpANAF nr. 1843 din 2022 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea 
declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a 
contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi de constituire şi 
executare a garanţiei. Monitorul oficial nr. 1037 din 25.10.2022 

Emitent: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
În temeiul prevederilor art. IV alin. (2) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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 
completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 
520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare ,având în vedere avizul conform al 
Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 743.178 din 
20.10.2022, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală emite următorul ordin: 
Articolul 1 
Se aprobă Procedura privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind 
modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi de 
constituire şi executare a garanţiei, prevăzută în anexa nr. 1. 
Articolul 2 
Se aprobă modelul „Declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată 
a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică“, prevăzut în anexa nr. 2. 
Articolul 3 
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
Articolul 4 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
Lucian-Ovidiu Heiuş 
Bucureşti,  
20 octombrie 2022.  
Nr. 1.843. 
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ANEXA Nr. 1 
PROCEDURĂ 
privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere privind modalitatea de plată a 
contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică, precum şi de constituire şi executare 
a garanţiei 
Articolul 1 

(1) Persoanele nerezidente care desfăşoară tranzacţii pe piaţa de energie din 
România au obligaţia de a depune direct sau prin reprezentant, la organul fiscal 
central competent în administrarea acestora, o declaraţie pe propria 
răspundere privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie 
Energetică, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. 

(2) Termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la alin. (1) este: 
a) 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru persoanele 
nerezidente care operează pe pieţele de energie din România la această dată, 
precum şi pentru cele aflate în curs de autorizare; 
b) 15 zile înainte de autorizare pentru a opera pe pieţele de energie din 
România, pentru persoanele nerezidente care vor fi autorizate începând cu data 
intrării în vigoare a prezentului ordin. 

Articolul 2 

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt obligate să constituie garanţie sub 
formă de cash colateral, respectiv consemnare de mijloace băneşti la o unitate 
a Trezoreriei Statului pe seama organului fiscal central sau scrisoare de garanţie 
bancară. Cuantumul garanţiei este de 1 milion euro, echivalent în lei, stabilit la 
cursul comunicat de Banca Naţională a României la data constituirii garanţiei. 

(2) Termenul de constituire a garanţiei prevăzute la alin. (1) este: 
a) 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru persoanele 
nerezidente care operează pe pieţele de energie din România la această dată, 
precum şi pentru cele aflate în curs de autorizare; 
b) 15 zile înainte de autorizare pentru a opera pe pieţele de energie din 
România, pentru persoanele nerezidente care vor fi autorizate începând cu data 
intrării în vigoare a prezentului ordin. 

Articolul 3 

(1) Organul fiscal central execută garanţia pentru stingerea contribuţiei la Fondul 
de Tranziţie Energetică, declarată şi neachitată la termenul de plată prevăzut la 
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art. 15 alin. (4) din 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, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare. În 
acest caz, organul fiscal central comunică o înştiinţare persoanelor prevăzute la 
art. 1 alin. (1), potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În cazul executării garanţiei potrivit alin. (1), persoanele prevăzute la art. 1 
alin. (1) au obligaţia reîntregirii acesteia până la cuantumul prevăzut la art. 2 alin. 
(1), în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării înştiinţării. 

Articolul 4 
Nerespectarea prevederilor art. 1-3 atrage suspendarea dreptului de operare pe 
pieţele din România. 

ANEXA Nr. 2 
Persoana nerezidentă 
...................................................................................... 
(denumirea/numele, sediul social şi numărul de telefon) 
Nr. ............................./................... 
DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
privind modalitatea de plată a contribuţiei la Fondul de Tranziţie Energetică 
Având în vedere prevederile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 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 
completările ulterioare, şi cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal, declar pe 
propria răspundere că sumele reprezentând contribuţia la Fondul de Tranziţie 
Energetică se achită prin decontare bancară. 
Numele şi prenumele reprezentantului legal/reprezentantului, 
................................................................................ 
Semnătura 
.......................... 
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