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ACTE ALE AUTORITATII NATIONALE DE ' ' 
REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIEI 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE TN DOMENIUL ENERGIEI 
 

ORDIN 
pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali, 

precum i pentru modificarea i completarea unor ordine ale pre edintelui Autoritatii Nationale 
de Reglementare in Domeniul Energiei 

Avand Tn vedere prevederile art. 71 alin. (10), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1), (2) 9i (4), art. 23 alin. (1), (8) 9i (12), art. 45 
alin. (10), art. 52, art. 54, art. 57 alin. (1)-(21) 9i  (8)- (15), art. 58-  61, art. 62 alin. (1), art. 63, art. 64 alin.  (2) 9i  ale art. 662  
alin. (2) din Legea energiei electrice 9i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile 9i completarile ulterioare, 9i ale art. 2 alin. (3) 
9i (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica 
9i gaze naturale Tn perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum 9i pentru modificarea 9i completarea unor acte normative din 
domeniul energiei, aprobata cu modificari 9i completari prin Legea nr. 206/2022, cu modificarile 9i completarile ulterioare, 

Tn temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) 9i art. 9 alin. (1) lit. t) 9i t) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 
privind organizarea 9i functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare Tn Domeniul Energiei, aprobata cu modificari 9i completari 
prin Legea nr. 160/2012, cu modificarile 9i completarile ulterioare, 

pre edintele Autorita\ii Na\ionale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin: 
 

Art. 1. - Se aproba Regulamentul de furnizare a energiei 
electrice la clientii finali, prevazut Tn anexa care face parte 
integranta din prezentul ordin. 

Art. 2. - Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de 
distributie a energiei electrice Tncheiat Tntre operatorul de 
distributie   concesionar    9i   furnizor,   aprobat   prin   Ordinul 
pre9edintelui Autoritatii  Nationale de Reglementare  Tn Domeniul 
Energiei nr. 90/2015, publicat Tn Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 462 din 26 iunie 2015, cu  modificarile 9i completarile 
ulterioare , se modifica 9i se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. La articolul 4 alineatul (4), dupa litera b) se introduce 
o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins: 

,,c) istoricul de consum pe o perioada de 3 ani care cuprinde 
indec9ii grupului de masurare, inclusiv modul de determinare a 
acestora : autocitire, estimare, citire de catre operatorul de 
distributie." 

2. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: 

,,(3) Pentru punctul/punctele de masurare la care locurile de 
consum nu sunt dotate cu echipamente de masurare cu 
Tnregistrare la nivel de interval de decontare, OD determina 
valorile fiecarui interval de decontare aferente consumului pe 
baza   unui   profil  de  consum,   determinat   Tn   conformitate cu 
prevederile unei proceduri elaborate de OD 9i avizate de ANRE." 

3. La articolul 13, dupa litera o) se introduce o noua 
litera, litera p), cu urmatorul cuprins: 

,,p) sa Tnregistreze 9i sa tina evidenta locurilor de consum 
unde locuiesc persoane care, din motive de sanatate, justificate 
pe baza documentelor eliberate de institutii medicale abilitate, 
necesita mentinerea Tn viata prin aparate electrice". 

4. La articolul 15 alineatul (1), litera f) se modifica i 
va avea urmatorul cuprins: 

,,f) sa informeze OD cu privire la Tncadrarea/excluderea unui 
lac de consum al unui client casnic unde locuiesc persoane din 
categoria clientilor vulnerabili care, din motive de sanatate, 
necesita mentinerea Tn viata prin aparate electrice, Tn  maximum 
2 zile lucratoare de la Tn cadrare/excludere";. 

5. La articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: 

,,(4) Tn cazul in care de\inatorul unei sta\ii electrice asigura 
servicii de conexiune unui utilizator prin utilizarea sta\iei electrice 
proprii, contractul de distribu\ie se modifica dupa cum urmeaza: 

a) obiectul contractului precizeaza explicit asigurarea 
serviciilor de conexiune; 

b) se includ clauze specifice pentru serviciul de conexiune 
negociate Tntre par\i 9i se elimina clauzele care nu sunt 
aplicabile, cu respectarea prevederilor legale Tn vigoare." 

Art. 3. - Prevederile art. 2 se aplica Tn contractele Tn vigoare 
Tncheiate Tn baza Contractului-cadru pentru prestarea serviciului 
de distribu\ie a energiei electrice Tncheiat Tntre operatorul de 
distribu\ie    concesionar    9i    furnizor,    aprobat    prin    Ordinul 
pre9edinteluiAutorita\ii  Na\ionale de Reglementare  Tn Domeniul 
Energiei nr. 90/2015, publicat Tn Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 462 din 26 iunie 2015, cu modificarile  9i completarile 
ulterioare , fara Tndeplinirea altar formalita\i, Tncepand cu data 
intrarii Tn vigoare a prezentului ordin, cu excep\ia prevederilor art.  

2 pct. 1, care  se aplica Tncepand  cu data  de 1 aprilie 2023. 
Art. 4. - Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul 

de  distributie   a  energiei  electrice   de  operatori ,  al\ii decat 
operatorii de distribu\ie concesionari , aprobata prin Ordinul 
pre9edinteluiAutorita\ii Na\ionale de Reglementare Tn Domeniul 
Energiei nr. 102/2016, publicat Tn Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I, nr. 1.017 din 19 decembrie 2016, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare, se modifica 9i se completeaza dupa cum 
urmeaza: 

1. La articolul 6 alineatul (2), litera e) se modifica i 
va avea urmatorul cuprins: 

,,e) masoara energia electrica distribuita 9i, dupa caz, 
furnizata utilizatorilor cu respectarea reglementarilor Tn vigoare." 

2. La articolul 35, alineatul (1) se modifica i va avea 
urmatorul cuprins: 

,,Art. 35. - (1) Operatorul de distribu\ie Tncheie cu operatorul 
de re\ea din amonte un contract pentru serviciul de transport 
sau de distribu\ie, dupa caz, conform prevederilor 
Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clien\ii finali, 
aprobat prin ordin al pre9edintelui Autorita\ii Na\ionale de 
Reglementare Tn Domeniul Energiei, Tn vigoare." 
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3. . La articolul 35, dupa alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: 

,,(3) Comercializarea energiei electrice de catre un operator 
de distributie la un loc de consum alimentat direct din reteaua 
electrica a acestuia se realizeaza Tn conformitate cu prevederile 
Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali, 
aprobat prin ordin al pre9edintelui Autoritatii Nationale de 
Reglementare Tn Domeniul Energiei, Tn vigoare." 

4. Art. 36, art. 37 alin. (3), art. 38, art. 39 i anexa  nr. 5  
se abroga. 

Art. 5. - (1) Operatorii de distributie sunt obligati sa asigure 
accesul nerestrictionat, gratuit 9i garantat la informatiile din baza 
de date referitoare la locurile  de consum  racordate la reteaua 
electrica de distributie pe care o exploateaza urmatoarelor 
categorii de beneficiari: 

a) clientilor finali, pentru locurile proprii de consum; 
b) furnizorilor clientilor finali, pentru locurile de consum 

racordate la reteaua operatorului de distributie pentru care 
furnizorii au Tncheiate contracte de furnizare a energiei electrice 
Tn vigoare; 

c) altor furnizori, pentru locurile de consum pentru care nu 
au Tncheiate contracte de furnizare a energiei electrice pe baza 
acceptului clientului final; 

d) agregatorilor clientilor finali, pentru locurile de consum ale 
clientilor finali agregati. 

(2) lnformatiile din baza de date aferente unui loc de consum 
9i orice alte informatii referitoare la acesta, pe care le contine 
baza de date a operatorului de distributie, conform legislatiei Tn 
vigoare, vor putea fi accesate prin intermediul unei aplicatii 
securizate a carei adresa va fi publicata pe pagina de internet a 
operatorului de distributie, prin introducerea datelor de 
identificare ale locului de consum. 

(3) Accesul la informatiile din baza de date prin intermediul 
aplicatiei prevazute la alin. (2) se acorda la solicitarea clientului 
final, Tn conformitate cu prevederile alin. (1). 

(4) Accesul la informatiile din baza de date prin intermediul 
aplicatiei prevazute la alin. (2) se acorda la solicitarea 
furnizorului, Tn conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), 9i se 
retrage  acestuia  la  data Tncetarii  contractului  de furnizare a 
energiei electrice Tncheiat cu clientul final pentru respectivul loc 
de consum. 

(5) Accesul la informatiile din baza de date pentru un loc de 
consum, prin intermediul aplicatiei prevazute la alin. (2), se 
acorda la solicitarea oricarui alt furnizor de energie 
electrica/agregator, diferit de furnizorul actual, Tn conformitate 
cu prevederile  alin.  (1) lit. c) 9i  d),  numai  dupa prezentarea 
acordului  scris  9i  explicit  al  clientului  final,  cu mentionarea 

datelor de identificare ale acestuia, a datelor de identificare ale 
furnizorului TmputerniciUagregatorului si ale locului de consum. 

Art. 6. - (1) Tn scopul elaborarii conventiilor de consum de 
catre  furnizori, fiecare  operator  de distributie  are obligatia  de a 

crea 9i de a mentine Tn baza de date, pentru fiecare din locurile 
de  consum   din  zona   de  activitate,   pentru   fiecare   din lunile 
ianuarie-decembrie, informatii privind consumul de energie 
electrica activa estimat, stabilit, dupa caz, pe baza: 

a) consumului de energie electrica Tnregistrat la locul de 
consum Tn perioada similara a anului precedent sau a 
consumului de energie electrica determinat tinand cont de cele 
mai recente citiri efectuate de operatorul de distributie; 

b) profilului de consum specific, determinat de operatorul de 
distributie pentru categoria respectiva de client in cazul in care 
pentru locul de consum nu exista istoric de consum. 

(2) Operatorul de distributie are obligatia de a permite 
accesul gratuit tuturor furnizorilor de energie electrica la baza 
de date prevazuta la alin. (1), accesul la datele aferente unui loc 
de consum fiind asigurat pe baza unor elemente de identificare 
specifice clientului (de exemplu, cod numeric personal, cod loc 
de consum etc.). 

(3) Operatorul de distributie are obligatia de a informa 
furnizorii de energie electrica prin intermediul paginii proprii de 
internet cu privire la modalitatea de accesare a bazei de date 
prevazute la alin. (1). Accesarea de catre furnizori a bazei de 
date prevazute la alin. (1) se face pe baza acordului clientului 

solicitat de catre furnizori la incheierea contractului de furnizare. 
Art.  7.  - Furnizorii de energie electrica, operatorii de 

distributie energie electrica 9i operatorul de transport 9i de 
sistem due la indeplinire prevederile prezentului ordin, iar 
entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de 
Reglementare in Domeniul Energiei urmaresc respectarea 
prevederilor acestuia. 

Art. 8. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se 
abroga: 

a) Ordinul pre9edintelui Autoritatii Nationale de 
Reglementare Tn Domeniul Energiei nr. 235/2019 pentru 
aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la 
clientii finali, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 7 din 7 ianuarie 2020, cu modificarile 9i completarile 
ulterioare; 

b) Ordinul pre9edintelui Autoritatii Nationale de 
Reglementare Tn Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru 
aprobarea Conditiilor de furnizare a energiei electrice de catre 
furnizorii de ultima instanta, publicat in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020, cu 
modificarile 9i completarile ulterioare; 

c) Ordinul pre9edinteluiAutoritatii Nationale de Reglementare 
in Domeniul Energiei nr. 181/2018 pentru aprobarea Procedurii 
privind regimul garantiilor financiare constituite de catre clientii 
finali la dispozitia furnizorilor de energie electrica 9i pentru 
modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la 
clientii finali, aprobat prin Ordinul pre9edintelui Autoritatii 
Na\ionale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 64/2014, 
publicat Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 968 din 
15 noiembrie 2018; 

d) Ordinul pre9edintelui Autorita\ii Na\ionale de 
Reglementare Tn Domeniul Energiei nr. 85/2015 pentru 
aprobarea Conven\iei-cadru tripartite incheiate intre furnizor, 
operatorul de retea 9i clientul final titular al contractului de retea 
9i  a Conventiei-cadru multipartite incheiate intre clientul final, 
furnizori 9i operatorul  de retea, publicat Tn Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 405 din 9 iunie 2015. 

Art. 9. - De la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, 
prevederile Ordinului pre9edintelui Autoritatii Na\ionale de 
Reglementare   Tn   Domeniul   Energiei   nr.   96/2015 pentru 
aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a 
clientilor finali de energie electrica 9i gaze naturale, publicat Tn 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea  I, nr. 492 din 6 iulie 2015, 
se  aplica  doar  in   relatia   dintre  furnizorii  de  gaze  naturale 9i 
clientii finali ai acestora. 

Art. 10. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I. 

 

Pre9edintele Autoritatii Nationale de Reglementare Tn Domeniul Energiei, 
Dumitru Chirita 

 

Bucure9ti, 3 februarie 2023. 
Nr. 5. 
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REGULAMENT 
de furnizare a energiei electrice la clien\ii finali 

ANEXA 

 
CAPITOLUL I 

Dispozi\ii generale 
 

SECTJUNEA 1 
Scop !ji domeniu de aplicare 

Art. 1. - Regulamentul de furnizare a energiei electrice la 
clien\ii finali stabile9te cadrul de reglementare pentru 
desfa9urarea activitatii de furnizare a energiei electrice la locurile 
de consum ale clientilor finali, denumiti in continuare c/ienti. 

Art. 2. - Prezentul regulament se aplica clien\ilor, furnizorilor 
de energie electrica, operatorilor de distributie a energiei 
electrice 9i operatorului de transport 9i de sistem. 

SECTf UNEA a 2-a 
Definifii !ji abrevieri 

Art.  3.  - (1) Abrevierile utilizate in cadrul prezentului 
regulament au urmatoarele semnifica\ii: 

a) ANRE  - Autoritatea Nationala de Reglementare in 
Domeniul Energiei; 

b) GOPR - Regulament general privind protectia datelor; 
c) OD - operator de distributie; 
d) OR - operator de transport 9i de sistem sau operator de 

distributie, dupa caz; 
e) OTS- operator de transport 9i de sistem; 
f) POD - punct de masurare a energiei electrice (point of 

delivery); 
g) POSF - platforma online destinata schimbarii furnizorului 

de energie electrica 9i de incheiere a contractului de furnizare a 
energiei electrice; 

h) PRE - parte responsabila cu echilibrarea; 
i) PZU- piata pentru ziua urmatoare; 
j) P/ - piata intrazilnica; 
k) SEN - sistemul electroenergetic national; 
I) SM/ - sistem de masurare inteligenta a energiei electrice; 
m) TVA - taxa pe valoarea adaugata. 
(2) Tn intelesul prezentului regulament, termenii de mai jos 

au semnificatiile urmatoare: 
a) componenta  de achizifie - componenta de pret care 

include: 
(i) costul unitar al energiei electrice achizi\ionate de 

catre furnizor de pe piata angro de energie electrica 
9i/sau energia electrica transferata intre activitatea 
de producere 9i cea de furnizare a energiei electrice 
in cazul operatorilor economici care desfa9oara atat 
activitate de producere a energiei electrice, cat 9i 
activitate de furnizare a energiei electrice; 

(ii) tariful de transport - componenta de introducere a 
energiei electrice in retea; 

b) componenta de furnizare - componenta de pret care 
contine costul specific furnizorului de energie electrica aferent 
activitatii desfa9urate in baza licentei de furnizare a energiei 
electrice 9i profitul aferent activita\ii de furnizare a energiei 
electrice; 

c) garanfie financiara - instrument financiar constituit in 
vederea garantarii obliga\iilor comerciale asumate de catre client 
in relatia cu furnizorul de energie electrica; 

d) operatorul de distribufie neconcesionar- persoana fizica 
sau juridica care exploateaza retele electrice, alta decat OD 
concesionar; 

e) perioada de facturare - intervalul de timp pentru care se 
emite factura pentru consumul de energie electrica; 

f) perioada de valabilitate a ofertei - perioada in care poate 
fi acceptata oferta de catre client pentru a beneficia de aceasta; 

g) perioada de aplicare a ofertei- perioada in care se aplica 
pretul din oferta 9i condi\iile asociate; 

h) pref fix - pret convenit prin contractul de furnizare a 
energiei electrice, ce include valoarea componentelor de 
achizi\ie 9i de furnizare, nesupus modificarilor pe perioada 
prevazuta prin oferta de furnizare a energiei electrice 9i/sau 
convenita de catre parti la incheierea contractului de furnizare a 
energiei electrice; 

i) pref variabil - pret care se modifica pe perioada de 
derulare a contractului de furnizare a energiei electrice in functie 
de evolutia valorii componentei de achizitie 9i/sau a 
componentei de furnizare; conditiile exacte in care se modifica 
pretul se precizeaza de catre furnizor atat in oferta, cat 9i in 
contractul de furnizare a energiei electrice incheiat cu clientul; 

j) regulament POSF - Regulamentul privind organizarea 9i 
functionarea platformei online de schimbare a furnizorului de 
energie electrica 9i gaze naturale 9i pentru contractarea 
furnizarii de energie electrica 9i gaze naturale, aprobat prin ordin 
al pre9edintelui ANRE; 

k) interval  de citire - intervalul de timp intre doua citiri 
consecutive ale contorului efectuate de catre OD; 

I) sistarea temporara a furnizarii de energie electrica - 
intrerupere cu caracter temporar a alimentarii cu energie 
electrica, la solicitarea clientului, ce implica deconectarea locului 
de consum 9i mentinerea in vigoare a contractului de furnizare 
a energiei electrice. 

(3) Termenii definiti la alin. (2) se completeaza cu cei definiti 
in Legea energiei electrice 9i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 
modificarile 9i completarile ulterioare, Legea nr. 220/2008 pentru 
stabilirea  sistemului  de  promovare  a  producerii  energiei din 
surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare, Legea nr. 226/2021 privind stabilirea 
masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de 
energie, cu modificarile ulterioare, 9i cu cei definiti in 
reglementarile specifice aprobate de ANRE, in vigoare. 

 
SECTIUNEA a 3-a 

Condifiife de asigurare a consumului de energie electric§ 
al clienfilor 

Art. 4. - (1) Pe piata cu amanuntul de energie electrica 
clientii cumpara energia electrica pentru satisfacerea 
consumului propriu, de la furnizori, in conditiile prezentului 
regulament. 

(2) Asigurarea consumului la locurile de consum proprii ale 
furnizorilor de energie electrica 9i ale OR se poate realiza de 
catre ace9tia 9i prin tranzactii pe piata angro. 

(3) Asigurarea consumului de energie electrica la locurile de 
consum ale producatorilor de energie electrica se poate realiza 
prin tranzactii pe piata angro sau din energia electrica produsa. 

(4) Operatorii economici care alimenteaza locurile proprii de 
consum, conform prevederilor alin. (2) 9i (3), trebuie sa respecte 
pentru aceste locuri de consum obligatiile de plata aplicabile 
furnizorilor de energie electrica rezultate din activitatea de 
furnizare a energiei electrice la clienti, sa asigure 
responsabilitatea echilibrarii consumului de energie electrica pe 
piata angro 9i sa incheie contract pentru prestarea serviciului de 
transport 9i de sistem 9i/sau contract pentru prestarea serviciului 
de distributie, conform prevederilor legale 9i reglementarilor 
specifice, in vigoare. 

(5) Furnizarea energiei electrice catre clienti se realizeaza 
de catre furnizori, pe baza de contracte de furnizare a energiei 
electrice. 

(6) Furnizarea energiei electrice se desfa9oara in baza unei 
licente pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. 
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(7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), furnizarea 
energiei electrice se poate realiza fara a fi necesara detinerea 
unei licente pentru activitatea de furnizare a energiei electrice 
de catre: 

a) persoana fizica sau juridica care detine unitati de 
producere a energiei electrice catre clientii alimentati direct din 
instalatiile electrice aferente unitatilor de producere; 

b) OD neconcesionari catre clientii alimentati direct din 
retelele electrice pe care ace9tia le exploateaza sau situati Tn 
proximitatea acestor retele. 

(8) Furnizarea energiei electrice se realizeaza la preturi 
negociate sau stabilite prin oferte-tip 9i poate fi Tn regim: 

a) concuren\ial, caz Tn care furnizarea energiei electrice se 
desfa9oara la preturi 9i Tn conditii negociate sau stabilite prin 
oferte-tip; 

b) de serviciu universal, caz Tn care furnizarea energiei 
electrice se desfa9oara la preturile din ofertele de serviciu 
universal 9i in conformitate cu prevederile contractului-cadru, 
aprobat prin ordin al pre9edintelui ANRE; 

c) de ultima instanta, caz Tn care furnizarea energiei electrice 
se desfa9oara pe baza reglementarilor ANRE doar de catre 
furnizorii desemnatilnominalizati Tn acest scop de catre ANRE, 
Tn conformitate cu prevederile contractului-cadru, aprobat prin 
ordin al pre9edinteluiANRE. 

(9) Furnizarea energiei electrice la un loc de consum se 
realizeaza doar Tn conditiile existentei unui contract pentru 
prestarea serviciului de distributie a energiei electrice 9i/sau a 
unui contract pentru prestarea serviciului de transport a energiei 
electrice 9i a serviciului de sistem, pe perioada de valabilitate a 
contractului de furnizare a energiei electrice. 

Art. 5. - (1) Comercializarea energiei electrice la locurile de 
consum alimentate direct din instalatiile electrice aferente 
unitatilor de producere se realizeaza de catre persoana fizica 
sau juridica ce detine aceste instalatii pe baza unui contract de 
furnizare conform prevederilor prezentului regulament. 

(2) Pretul final al energiei electrice include tarifele de retea 
pentru energia electrica furnizata clientului intrata din retea 9i 
taxele/impozitele/contribu\iile datorate pentru intreaga energie 
electrica consumata la locul de consum prevazut la alin. (1). 

Art. 6. - (1) Comercializarea energiei electrice de catre un 
OD neconcesionar la un loc de consum alimentat direct din 
reteaua electrica a acestuia se realizeaza pe baza unui contract 
de furnizare conform prevederilor prezentului regulament. 
Contractul de furnizare a energiei electrice se completeaza cu 
prevederile referitoare la prestarea serviciului de distribu\ie 
prevazute Tn contractul-cadru pentru prestarea serviciului de 
distributie a energiei electrice Tncheiat Tntre operatorul de 
distributie concesionar si furnizor. 

(2) In situatia prev zuta la alin. (1), prin contractul de 
furnizare  Tncheiat, OD neconcesionar  factureaza  clientului  si 
contravaloarea tarifului de retea aplicat de catre acesta. ' 

(3) Tn cazul Tn care la locul de consum prevazut la alin. (1) 
furnizarea energiei electrice se realizeaza de catre un furnizor 
altul decat OD neconcesionar, acesta sau, dupa caz, clientul 
Tncheie contract de retea cu OD neconcesionar prin care se 
stabile9te 9i plata contravalorii serviciilor de retea prestate de 
OR din amonte, cu respectarea contractului-cadru pentru 
prestarea serviciului de distributie a energiei electrice Tncheiat 
Tntre operatorul de distributie concesionar 9i furnizor sau, dupa 
caz, a contractului-cadru pentru prestarea serviciului de 
distributie  a  energiei  electrice  Tncheiat  Tntre  operatorul de 
distributie concesionar 9i utilizator, aprobate prin ordin al 
pre9edintelui ANRE. 

(4) Tariful de distributie aplicat de catre OD neconcesionar 
se stabile 9te Tn conformitate cu Metodologia de stabilire a 
tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice de 
operatori, altii decat operatorii de distributie concesionari, Tn 
vigoare. 

(5) OD neconcesionar Tncheie cu OR din amonte un contract 
pentru serviciul de retea pentru toata energia electrica masurata 
Tn punc;:tul de delimitare dintre instala\iile electrice ale acestora. 

(6) In cazul prevazut la alin. (3), daca contractul de retea cu 
OD neconcesionar se Tncheie de catre client, Tntre OR din 
amonte,  OD  neconcesionar,  client  9i  furnizorul  de  energie 
electrica  al  acestuia  se  Tncheie  o  conven\ie  care cuprinde 
elementele prevazute la art. 11 alin. (4). 

(7) Conventia prevazuta la alin. (6) se constituie anexa la: 
a) contractul pentru serviciul de retea Tncheiat de client cu 

OD neconcesionar; 
b) contractul pentru serviciul de retea incheiat de OD 

neconcesionar si OR din amonte; 
c) contractul' de furnizare a energiei electrice Tncheiat Tntre 

furnizor si client. 
Art. i. - (1) Clientul vulnerabil are dreptul sa beneficieze de 

facilita\ile asigurate, in  mod gratuit, de catre furnizori, respectiv: 
a) acces la punctul unic de contact 9i/sau, dupa caz, la 

punctele de informare generala prin modalita\i specifice 
adaptate necesita\ilor clien\ilor vulnerabili; 

b) desfa9urarea relatiei cu furnizorul, prin intermediul unei 
terte persoane, desemnata Tn scris de catre clientul vulnerabil sa 
primeasca facturile/notificarile/sesizarile, sa depuna 
notificari/cereri etc. Tn numele 9i pe seama titularului locului de 
consum, la solicitarea clientului vulnerabil care este titular al 
contractului de furnizare a energiei electrice; 

c) sa primeasca, la solicitare, facturile, notificarile, plangerile 
sau oricare materiale informative, Tntr-un format care este 
compatibil cu programele de citire a documentelor; 

d) e9alonarea la plata a facturii, la cerere, pe o perioada de 
minimy_m 3 luni sau convenita de parti. 

(2) In cazul unui loc de consum unde locuie9te o persoana 
care necesita mentinerea Tn viata prin aparate electrice pentru 
asigurarea continuita\ii Tn alimentare este necesara depunerea 
la furnizorul cu care este Tncheiat contractul de furnizare a 
energiei electrice a documentelor eliberate de institutii medicale 
abilitate care sa certifice aceasta necesitate. 

CAPITOLUL II 
Furnizarea energiei electrice la clienti 

 
SECTfUNEA 1 

Oferta de furnizare a energiei e/ectrice 

Art. 8. - Tn functie de destinatia consumului de energie 
electrica, clientii se Tmpart astfel: 

a) clienti casnici - persoane fizice sau juridice ce cumpara 
energie electrica pentru propriul consum casnic excluzand 
consumul pentru activitati comerciale sau profesionale; 
consumul casnic este consumul de energie electrica realizat Tn 
imobile cu destinatia de locuinta, indiferent de forma de 
proprietate 9i administrare, precum 9i Tn centre rezidentiale 
pentru persoane cu handicap, camine pentru persoane 
varstnice, centre de plasament, centre de primire a copilului in 
regim de urgenta, centre maternale, internate 9colare 9i camine 
studente9ti, case parohiale, pentru activitati casnice, prin 
intermediul   unor   echipamente   electrocasnice   (Tn   scopul 
Tncalzirii/racirii spatiilor proprii, producerii apei calde, pentru gatit, 
curatenie etc.) sau a unor echipamente electrice care nu sunt 
utilizate pentru activita\i comerciale sau profesionale; 

b) clienti noncasnici - persoane fizice sau juridice care 
cumpara energie electrica ce nu este pentru propriul consum 
casnic; aceasta categorie include 9i producatorii de energie 
electrica, clien\ii industriali, Tntreprinderile mici 9i mijlocii, 
operatorii economici 9i clien\ii angro. 

Art. 9. - (1) Furnizorii de energie electrica care au clien\i Tn 
portofoliu au urmatoarele obliga\ii: 

a) sa publice pe pagina proprie de internet oferte-tip eel pu\in 
pentru clien\ii casnici 9i microTntreprinderile definite de Legea 
energiei electrice 9i a gazelor naturale nr. 123/2012 , cu 
modificarile 9i completarile ulterioare, cu un consum anual 
estimat sub 100.000 kWh; 
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b) sa publice ofertele-tip publicate pe pagina proprie de 
internet 9i 1n cadrul aplicatiei ,,Comparator oferte-tip de furnizare 
a energiei electrice", operata de ANRE; 

c) sa raspunda 1n scris la o solicitare de transmitere a unei 
oferte de furnizare, la termenele prevazute 1n standardul de 
performanta pentru activitatea de furnizare, 1n vigoare. 

(2) Furnizorii care au 1'ncheiate contracte 1n piata 
concurentiala cu clienti casnici au obligatia: 

a) de a publica oferte de serviciu universal atat pe pagina 
proprie de internet, cat 9i 1n cadrul aplicatiei ,,Comparator 
oferte-tip de furnizare a energiei electrice"; 

b) de a transmite oferta de serviciu universal clientului casnic 
care solicita aceasta oferta, prin una din caile de comunicare 
pasta, e-mail, portal, conform optiunii clientului. 

' (3) O oferta de furnizare trebuie sa contina eel putin 
urmatoarele informatii: 

a) datele de identificare ale furnizorului; 
b) perioada de valabilitate a ofertei; 
c) perioada de aplicare a ofertei; 
d) tipul clientului care poate opta pentru oferta; 
e) perioada de facturare; 
f) pretul energiei electrice, care include componenta de 

achizitie a energiei electrice 9i componenta de furnizare; 
g) tarifele reglementate pentru serviciile de retea, Tn vigoare 

la data publicarii ofertei, respectiv: tariful pentru serviciul de 
distributie a energiei electrice corespunzator nivelului de 
tensiune aferent punctului de delimitare dintre instalatiile OD 9i 
cele ale clientului, tariful pentru serviciul de transport - 
componenta de extragere a energiei electrice din retea 9i tariful 
pentru serviciul de sistem; 

h) pretul de furnizare a energiei electrice, care include pretul 
prevazut la lit. f) 9i tarifele reglementate prevazute la lit. g); 

i) valoarea unitara a impozitelor, comisioanelor, taxelor 9i 
contributiilor stabilite prin dispozitiile legale 1n vigoare, valabile 
la data publicarii ofertei; 

j) pretul final facturat care include pretul prevazut la lit. h) 9i 
elementele prevazute la lit. i); 

k) valoarea componentei fixe stabilita Tn lei/luna sau lei/zi, 
daca oferta include aceasta componenta; 

I) descrierea serviciilor oferite; Tn cazul 1n care este oferit un 
,,pachet de servicii" , prin includerea 1n acesta, pe langa 
furnizarea energiei electrice, 9i a altar servicii, se vor prezenta 
conditiile 1n care se ofera acestea, iar pentru fiecare serviciu se 
vor specifica informatiile corespunzatoare categoriei de servicii 
din care face parte; 

m) termenele, modalitatile 9i conditiile de plata a facturii; 
n) optiunile privind modul de transmitere a facturii; 
o) data-limita de 1'ncheiere a contractului de furnizare pe baza 

ofertei; 
p) durata contractului, conditiile de re1'nnoire/prelungire 9i de 

1'ncetare  a prestarii serviciilor  9i a contractului , cu precizarea 
termenelor  si a conditiilor  de denuntare  unilaterala/reziliere a 

(6) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile 1n cazul operatorilor 
economici prevazuti la art. 4 alin. (7). 

SECTIUNEA a 2-a 
Contractul de furnizare a energiei e/ectrice 

Art. 10. - (1) Clientul poate Tncheia pentru un loc de consum 
contract de furnizare a energiei electrice, la alegere, cu unul sau 
mai multi furnizori 1n acela9i timp , cu conditia de a se stabili 
punctele necesare de conectare 9i de masurare. 

(2) Clientul casnic are dreptul sa beneficieze, la cerere, de 
serviciul universal. 

(3) La Tncheierea contractului de furnizare a energiei 
electrice, furnizorul 1si asuma responsabilitatea respectarii 
tuturor obligatiilor sale pe piata de energie electrica, aferente 
furnizarii energiei electrice la locurile de consum care fac 
obiectul contractului, inclusiv cele privind asumarea 
responsabilitatii echilibrarii, 1n conformitate cu reglementarile 1n 
vigoare, 9i pune la dispozi\ia clientului datele de contact ale 
punctului unic de contact al furnizorului 9i, dupa caz, ale 
punctelor de informare generala. 

(4) Tn situa\ia alimentarii unui loc de consum prin mai multe 
contracte de furnizare a energiei electrice 1'ncheiate cu furnizori 
diferiti,   unul   dintre   furnizori   19i     asuma  responsabilitatea 
echilibrarii   pentru   locul   de   consum   respectiv.   Stabilirea 
furnizorului care T9i asuma responsabilitatea echilibrarii se face 
conform 1ntelegerii 1'ntre client 9i furnizorii respectivi. 

(5) La imobilele avand destina\ia de locuinta cu mai multi 
locatari, dar cu o singura instalatie de racordare 9i cu un singur 
cantor de decontare, contractul de furnizare a energiei electrice 
se 1ncheie, dupa caz, cu: 

a) locatarul 1n spatiul caruia este montat contorul de 
decontare; 

b) persoana 1'mputernicita 1n acest sens de catre ceilalti 
locatari, 1n cazul 1n care contorul de decontare este montat 1n 
spatiul comun. 

(6) La imobilele avand destinatia de locuinta, cu mai multi 
locatari, unde exista consum de energie electrica 1n 1'ncaperi sau 
instalatii de folosinta comuna si exista cantor de decontare 
dedicat acestui consum, contractul de furnizare a energiei 
electrice aferent consumului partilor comune se 1'ncheie cu 
proprietarul 1ncaperilor sau instalatiilor 1n folosinta comuna sau, 
dupa caz, cu asociatia de proprietari sau cu o persoana 
1mputernicita 1n acest sens. Tn acest caz, clientul se 1'ncadreaza 
1n categoria clientilor casnici, cu excep\ia situatiei 1n care 1n 
aceste spatii se desfa9oara activitati comerciale/profesionale, 
caz 1n care clientul se 1'ncadreaza 1n categoria clien\ilor 
noncasnici. 

Art. 11. - (1) Tn cazul 1n care clientul 1'ncheie contractul de 
distributie direct cu OD la care este racordat locul de consum 
se 1ncheie o conventie tripartita 1'ntre OD, client 9i furnizor. 

(2) Tn cazul 1n care locul de consum are simultan mai multi furnizori sau face obiectul agregarii, contractul de distributie se 
acestuia; ' ' ' 1'ncheie de catre client cu OD. 

q) modalitatea de acceptare a ofertei; 
r) documentele necesare pentru 1'ncheierea contractului; 
s) eventuale comisioane percepute pentru 1'ncetarea 

contractului de furnizare 1'nainte de data de 1'ncetare prevazuta 
1n contract sau schimbarea furnizorului. 

(4) Pe perioada 1n care produc efecte dispozitii legale care 
modifica conditiile din oferta de furnizare a energiei electrice, 
oferta se elaboreaza cu respectarea dispozitiilor legale 
aplicabile. 

(5) 0 oferta de furnizare nu poate fi modificata de catre 
furnizor 1n perioada de valabilitate a acesteia, iar clientul poate 
1'ncheia contractul de furnizare a energiei electrice 1n baza ofertei 
de furnizare, daca data transmiterii de catre client a solicitarii de 
1'ncheiere a contractului 1n baza ofertei este 1n perioada de 
valabilitate a ofertei 9i sunt 1'ndeplinite conditiile prevazute 1n 
aceasta. 

(3) Tn cazul prevazut la art. 10 alin. (4), 1'ntre OD, client 9i 
furnizori se 1'ncheie o conventie multipartita. 

(4) Conventiile prevazute la alin. (1) 9i (3) trebuie sa cuprinda 
eel putin urmatoarele informatii: 

a) 'identitatea, adresa 9i datele de contact ale clientului, 
furnizorului/furnizorilor si ale OD; 

b) datele de identificare ale locului de consum (POD, 
adresa etc.); 

c) numarul 9i data 1'ncheierii contractului/contractelor de 
furnizare pentru locul de consum; 

d) par\ile contractante aferente contractului de distributie, 
numarul si data 1'ncheierii contractului; 

e) modul de determinare a marimilor de facturat; 
f) responsabilitatea fiecarei parti, inclusiv modul de rezolvare 

a situatiei 1n care una dintre parti nu 1'9i respecta obligatiile de 
plata aferente serviciilor de care beneficiaza; 
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g) masurile pentru evitarea deconectarii clientilor Tn cazul Tn 
care ace9tia 9i-au Tndeplinit obligatiile de plata; 

h) regula de repartizare Tntre furnizorii semnatari ai 
conventiei multipartite a costurilor cu dezechilibru;l 

i) detalierea modului Tn care se procedeaza Tn cazul Tn care 
clientul nu respecta eel putin o clauza a contractului de furnizare 
9i pentru care contractul prevede dreptul furnizorului de a solicita 
OD Tntreruperea alimentarii cu energie electrica. 

 
SECTf UNEA a 3-a 

Confinutul contractului de furnizare a energiei electrice 

Art. 12. - (1) Contractul de furnizare a energiei electrice 
Tncheiat de furnizor cu un client trebuie sa respecte prevederile 
legislatiei Tn vigoare 9i sa cuprinda, pe langa elementele 
prevazute Tn mod expres de aceasta, eel putin urmatoarele: 

a) identitatea, adresa 9i datele de contact ale furnizorului; 
b) identitatea, adresa 9i datele de contact ale clientului; 
c) obiectul, data intrarii Tn vigoare 9i data de Tncetare a 

contractului; 
d) perioada de facturare; 
e) pretul energiei electrice, care include componenta de 

achizitie a energiei electrice 9i componenta de furnizare; 
f) tarifele reglementate pentru serviciile de retea, Tn vigoare 

la data publicarii ofertei, respectiv: tariful pentru serviciul de 
distributie a energiei electrice corespunzator nivelului de 
tensiune aferent punctului de delimitare dintre OD 9i client, tariful 
pentru serviciul de transport - componenta de extragere a 
energiei electrice din retea 9i tariful pentru serviciul de sistem; 

g) pretul de furnizare a energiei electrice, campus din pretul 
prevazut la lit. e) 9i tarifele reglementate, prevazute la lit. f); 

h) valoarea unitara a impozitelor, comisioanelor, taxelor 9i 
contributiilor stabilite prin dispozitiile legale Tn vigoare, valabile 
la data Tncheierii contractului; 

i) pretul final facturat, care include pretul prevazut la lit. g) 9i 
elementele prevazute la lit. h), valabile la data Tncheierii 
contractului; 

j) dupa caz, valoarea componentei fixe, stabilita Tn lei/luna 
sau lei/zi, si tarifele altar servicii oferite; 

k) eve'ntuale comisioane percepute pentru Tncetarea 
contractului de furnizare Tnainte de data de Tncetare prevazuta 
Tn contract sau pentru schimbarea furnizorului; 

I) modalitatea 9i termenul de returnare a sumelor, inclusiv la 
Tncetarea contractului de furnizare; 

m) conditiile de plata a facturilor de energie electrica; 
n) indicarea anexelor la contract; 
o) modalitatile de plata a facturilor de energie electrica; 
p) conditiile de aplicare a dobanzilor penalizatoare; 
q) modalitatea de comunicare de catre furnizor a preavizului 

de deconectare a locului de consum; 
r) modalitatea de transmitere de catre client a indexului 

autocitit; 
s) modalitatea de transmitere a facturilor de energie electrica 

si a documentelor anexate acesteia/notificarilor/solicitarilor/ 
comunicarilor; 

t) compensatii acordate 9i modalitatea de rambursare a 
acestora, Tn cazul Tn care nu sunt Tndeplinite nivelurile de calitate 
a serviciilor prevazute Tn contract; clientul are dreptul sa 
primeasca compensatii pentru nerespectarea de catre furnizor 
a obligatiilor prevazute Tn standardul de performanta pentru 
activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al 
pre9edintelui ANRE; 

u) conditiile de reTnnoire 9i de incetare a contractului 9i a 
serviciilor;   inclusiv a   produselor sau   serviciilor oferite 
suplimentar prin contract fata de furnizarea energiei electrice; 

v) modalitatile de initiere a procedurilor de solutionare a 
disputelor; 

w) mijloacele prin care se pot obtine informatii actualizate 
privind toate preturile/tarifele aplicabile; 

x) drepturile 9i obligatiile partilor contractante; 

y) dreptul de denuntare unilaterala a contractului de furnizare 
de catre client Tn conditiile actelor normative Tn vigoare; 

z) modalitatea de constituire/actualizare/restituire a unei 
garantii financiare 9i modul de executare a acesteia; 

aa) conditiile Tn care clientul are dreptul sa primeasca 
despagubiri pentru daune materiale cauzate de OD/furnizor; 

bb) tipurile de servicii de mentenanta oferite, daca este cazul; 
cc) informatii privind solutionarea plangerilor; 
dd) orice alte informatii  prevazute  Tn  oferta aleasa de client. 
(2) lnformatiile prevazute la alin. (1) lit. o)-dd) se pot Tnscrie 

Tntr-o anexa denumita ,,Conditii generale pentru furnizarea 
energiei electrice", care face parte din contract, se afi9eaza pe 
pagina  de internet  a furnizorului  9i  se pune Tn mod gratuit la 
dispozitia clientului la Tncheierea contractului. 

(3) Furnizorul este obligat sa comunice clientilor informatiile 
prevazute la alin. (1) Tnainte de incheierea sau de confirmarea 
contractului. 

Art. 13. - (1) Tn contractul de furnizare a energiei electrice 
este interzisa includerea unor clauze care Tmpiedica schimbarea 
furnizorului de energie electrica. 

(2) Contractul de furnizare a energiei electrice nu trebuie sa 
contina clauze care sa limiteze sau sa Tmpiedice participarea 
clientului activ la piata de energie electrica, direct sau prin 
agregare. 

(3) Conditiile generale pentru prestarea serviciului de 
distributie a energiei electrice Tn situatia Tn care contractul de 
distributie pentru locul de consum este Tncheiat Tntre furnizor 9i 
OD, aprobate prin ordin al pre9edintelui ANRE, se constituie 
anexa la contractul de furnizare a energiei electrice. Acestea 
sunt publicate pe pagina proprie de internet a furnizorului. 

(4) Furnizorul este obligat sa notifice clientului, Tn mod 
transparent 9i u9or de Tnteles, orice inten\ie de modificare a 
pretului la energia electrica, doar daca contractul de furnizare 
Tncheiat cu clientul prevede posibilitatea modificarii pre\ului Tn 
perioada de valabilitate a  acestuia,  precizand  motivele 
prealabile modificarii  9i sfera de aplicabilitate a acesteia, Tn mod 
direct 9i Tn timp util, cu eel putin 14 zile Tnainte de intrarea Tn 
vigoare a modificarii pentru clien\ii noncasnici 9i, Tn ceea ce Ti 
prive9te pe clien\ii casnici, cu eel pu\in 30 de zile Tnainte de 
intrarea  Tn vigoare a modificarii, precum  9i dreptul acestora de  
a denunta unilateral Tn mod gratuit contractul Tn cazul Tn care nu 
accepta modificarile notificate privind pre\ul energiei electrice. 

SECTf UNEA a 4-a 
incheierea contractului de furnizare a energiei e/ectrice 

Art. 14. - (1) Tncheierea contractului de furnizare a energiei 
electrice de catre client se poate realiza atat prin intermediul 
POSF, cat 9i Tn  afara POSF prin mecanisme  alternative  puse la 
dispozi\ia    clientului    de    catre    furnizori,    cu  respectarea 
regulamentului POSF. 

(2) Paginile de internet ale furnizorilor trebuie sa contina o 
legatura catre POSF. 

(3) Furnizorul incheie cu clientul contractul de furnizare a 
energiei electrice Tn maximum 5 zile lucratoare de la data 
Tnregistrarii la furnizor a tuturor datelor/informa\iilor/ 
documentelor    corecte    9i    complete    necesare  Tncheierii 
contractului . Data intrarii Tn vigoare a unui nou contract de 
furnizare a energiei electrice nu poate fi anterioara datei de 
Tncetare a contractului existent, pentru acela9i loc de consum. 

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), in cazul Tncheierii 
contractului de furnizare de catre client prin intermediul POSF, 
termenul de Tncheiere a contractului de catre furnizor este eel 
prevazut Tn regulamentul POSF. 

Art. 15. - (1) Tncheierea contractului de furnizare a energiei 
electrice se realizeaza pe baza: 

a) acordului solicitantului, exprimat prin cererea de Tncheiere 
a contractului sau prin mijloace de comunicare la distanta, 
conform dispozitiilor legale in vigoare; 

b) copiei actului de identitate/certificatului de inregistrare la 
Oficiul National al Registrului Comertului al solicitantului; 
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c) declara\iei pe propria raspundere a solicitantului: 
(i) privind de\inerea unui drept locativ, cu precizarea 

calita\ii sale (proprietar/coproprietar, unic mo9tenitor, 
como9tenitor, sot, chiria9, beneficiar renta viagera etc.); 

(ii) privind faptul ca nu exista litigii locative cu privire la 
spa\iul pentru care se solicita Tncheierea contractului, 
iar Tn cazul Tn care se dovedeste contrariul , 
exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, 

cu posibilitatea actualizarii declara\iei, daca este cazul, atat prin 
mijloace de comunicare la distan\a, cat 9i prin acord tacit. 

(2) Furnizorul poate sa ini\ieze modificarea ori completarea 
prin acte adi\ionale a contractului de furnizare a energiei 
electrice, atunci cand apar elemente noi care necesita 
modificarea ori completarea prin act adi\ional a unor clauze din 
contract, cu respectarea prevederilor prezentului regulament 9i 
ale actelor normative Tn vigoare. 

(3) Clientul are dreptul sa solicite furnizorului modificarea si 
completarea contractului de furnizare 9i a anexelor la acesta sau 
sa ini\ieze acte adi\ionale la contracte, atunci cand apar 
elemente noi ori cand considera necesara detalierea sau 
completarea unor clauze contractuale. 

(4) Prevederile contractuale Tntemeiate pe dispozi\ii ale 
actelor normative se modifica la data intrarii Tn vigoare a 
modificarii actelor normative respective fara Tndeplinirea altar 
formalita\i; Tn acest caz, furnizorul are obliga\ia sa notifice 
beneficiarului modificarile intervenite. 

(5) Furnizorul are obliga\ia de a comunica clientului conven\ia 
de consum elaborata conform prevederilor art. 23 Tn maximum 
10 zile lucratoare dupa Tncheierea contractului de furnizare. 
Conven\ia  de consum, precum 9i orice alte anexe  agreate  de 
parti  care  nu  contravin  reglementarilor  Tn  vigoare  fac parte 
integranta din contractul de furnizare a energiei electrice. 

(6) Furnizorul este obligat sa notifice clientului: 
a) Tn mod corespunzator, orice inten\ie de modificare 9i/sau 

completare a condi\iilor/clauzelor contractuale, precum 9i dreptul 
clientului de a denunta unilateral Tn mod gratuit contractul Tn 
cazul Tn care nu accepta noile conditii; 

b) orice schimbare a datelor sale de identificare prevazute Tn 
contractul de furnizare a energiei electrice, cu ocazia  primei 
facturi emise dupa modificare. 

(7) Clientul are dreptul: 
a) sa solicite furnizorului modificarea adresei de 

corespondenta 9i/sau a modalita\ii de comunicare pentru 
primirea facturilor/comunicarilor/notificarilor; 

b) sa renunte la contractul de furnizare a energiei electrice 
Tncheiat Tn afara spa\iilor comerciale ale furnizorului sau prin 
mijloace de comunicare la distan\a, Tn termen de 14 zile de la 
Tncheierea acestuia, indiferent daca contractul a Tnceput sau nu 
sa produca efecte; 

c) sa convina cu furnizorul sistarea temporara a furnizarii 
energiei electrice, conform reglementarilor Tn vigoare. 

(8) Clientul este obligat sa comunice Tn scris furnizorului orice 
modificare a elementelor care au stat la baza Tncheierii 
contractului de furnizare a energiei electrice, Tn termen de 
maximum 30 de zile de la modificare. 

SECTf UNEA a 5-a 
Contractul de furnizare a energiei electrice cu prefuri dinamice 

Art. 16. - (1) Furnizorul ce are Tn portofoliu mai mult de 
200.000 de clien\i este obligat sa Tncheie cu clientul care are 
montat cantor integrat Tn SMI contract de furnizare a energiei 
electrice cu preturi dinamice, la solicitarea acestuia. 

(2) In cazul Tn care niciunul dintre furnizori nu are Tn portofoliu 
mai mult de 200.000 de clienti, obliga\ia de a Tncheia contract de 
furnizare a energiei electrice cu pre\uri dinamice, la solicitarea 
clientului care are montat cantor integrat Tn SMI, revine 
furnizorului cu eel mai mare numar de clien\i Tn portofoliu , 
conform listei publicate de catre ANRE prevazute la alin. (4), 
valabila la data solicitarii clientului. 

(3) Furnizorul prevazut la alin. (1) sau, dupa caz, la alin. (2) 
are obligatia de a publica oferta/oferte cu pre\uri dinamice pe 
pagina proprie de internet 9i Tn aplica\ia ,,Comparator   oferte-tip 
de furnizare a energiei electrice" 9i sa transmita oferta/ofertele 
clientilor Tn termen de maximum 5 zile lucratoare de la  o 
solicitare primita Tn acest sens. 

(4) Lista furnizorilor care au Tn portofoliu mai mult de 
200.000 de clien\i sau, Tn cazul prevazut la alin. (2), denumirea 
furnizorului cu eel mai mare numar de clien\i Tn portofoliu se 
stabile9te de  catre ANRE, pentru fiecare  an, Tn luna decembrie 
a anului anterior, pe baza datelor comunicate de catre furnizori 
aferente lunii octombrie 9i se publica de catre ANRE pe pagina 
proprie de internet. 

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), lista 
furnizorilor/denumirea furnizorului cu eel mai mare numar de 
clienti pentru anul 2023, dupa caz, se publica de catre ANRE pe 
pagina proprie de internet Tn termen de 30 de zile lucratoare de 
la data intrarii Tn vigoare a prezentului regulament, pe baza 
datelor aferente ultimei luni pentru care exista raport de 
monitorizare pe pagina de internet a ANRE. 

(6) Publicarea ofertei/ofertelor prevazute la alin. (3) pe 
pagina de internet a furnizorului se realizeaza Tn termen de 
maximum 60 de zile lucratoare de la data intrarii Tn vigoare a 
prezentului regulament. 

Art. 17. -    (1) Contractul de furnizare a energiei electrice cu 
pre\uri dinamice reflecta varia\ia de pre\ pe PZU 9i/sau Pl, cu o 
frecventa eel pu\in egala cu frecventa Tnchiderii pie\ei, 9i se 
poate referi la   pre\uri  pe intervale  de consum  (zi/noapte, ore 
varf/ore gol etc) sau la pre\uri care reflecta varia\ia de pre\ pe 
fiecare interval de decontare. 

(2) Oferta de furnizare a energiei electrice cu pre\uri dinamice 
cuprinde suplimentar fa\a de elementele prevazute la art. 9 
alin. (3) 9i urmatoarele elemente: 

a) formula de calcul a pre\ului energiei electrice, cu 
defalcarea pe componente; 

b) pre\ul energiei electrice pe fiecare interval de consum Tn 
cazul ofertelor cu pre\uri pe intervale de consum Tn care pre\ul 
este stabilit anterior lunii de livrare sau pre\ul pe fiecare interval 
de consum aplicat Tn luna anterioara/pre\ul mediu pe PZU 
calculat pentru fiecare interval de consum din luna anterioara Tn 
cazul ofertelor cu pre\uri pe intervale de consum Tn care pre\ul 
este stabilit ulterior lunii de livrare; 

c) eel mai mare pre\ pe interval de decontare, Tnregistrat pe 
PZU/PI Tn ultimele 3 luni anterioare lunii de transmitere/publicare 
a ofertei Tn cazul ofertelor care reflecta varia\ia de pre\ pe fiecare 
interval de decontare; 

d) eel mai mic pre\ pe interval de decontare, Tnregistrat pe 
PZU/PI Tn ultimele 3 luni anterioare lunii de transmitere/publicare 
a ofertei Tn cazul ofertelor care reflecta varia\ia de pre\ pe fiecare 
interval de decontare. 

(3) Contractul de furnizare a energiei electrice cu preturi 
dinamice cuprinde suplimentar fa\a de elementele prevazute la 
art. 12 alin. (1) 9i urmatoarele elemente: 

a) formula de calcul al pre\ului energiei electrice, cu 
defalcarea pe componente; 

b) obliga\ia furnizorului de informare a clientului privind 
pre\urile stabilite pe PZU/PI, dupa Tnchiderea pie\ei pentru ziua 
de livrare,  9i  modalitatea  de  informare  Tn  cazul  pre\urilor care 
reflecta varia\ia de pre\ pe interval de decontare, prin indicarea 
unei legaturi catre informa\iile respective. 

(4) Furnizorul care Tncheie contract cu pre\uri dinamice este 
obligat: 

a) sa se asigure ca, anterior Tncheierii contractului de 
furnizare a energiei electrice cu pre\uri dinamice, clientul a primit 
informa\iile relevante a9a cum au fost furnizate; 

b) sa Tnregistreze consim\amantul explicit al clientului pe 
durata perioadei  contractuale ,  Tn  conformitate  cu  cerintele 
GDPR; , 

c) sa ofere clientului acces gratuit la datele lui de consum, 
puse la dispozi\ie de catre OD, printr-o autentificare pe pagina 
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a 

de internet a furnizorului, pentru a analiza consumul 9i pretul 
real al acestora la intervale de timp eel putin egale cu frecventa 
de decontare a pietei. 

(5) Clientul care solicita unui furnizor sa Tncheie un contract 
de furnizare a energiei electrice cu preturi dinamice trebuie sa fie 
informat, Tn scris, de catre furnizorul respectiv cu privire la: 

a) necesitatea ca dispozitivele de energie electrica din 
proprietatea sa sa aiba capacitatea de a regla consumul Tn 
conformitate cu semnalul de pret; 

b) faptul ca pretul final platit depinde de profilul sau de 
consum; 

c) cre9terea probabila a pretului de furnizare Tn sezonul de 
varf, cand consumul de energie electrica este semnificativ mai 
mare; 

d) gestionarea consumului de energie electrica pentru a 
preveni o potentiala cre9tere a valorii facturii; 

e) faptul ca pretul de furnizare al unui astfel de contract este 
supus unei mari variatii Tn ti mp, Tn cadrul anului 9i de la un an la 
altul, Tn conformitate cu variatia pretului PZU/PI; 

f) valoarea unei facturi calculata la pret dinamic fata de 
valoarea calculata la pretul din contractul Tn vigoare, pe o 
perioada similara a anului precedent; 

g) avantajele, costurile 9i riscurile pe care le prezinta 
contractele de furnizare a energiei electrice cu preturi dinamice, 
inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un cantor integrat 
SMI. 

 
SECTf UNEA a 6-a 

lncetarea contractului de furnizare a energiei e/ectrice 

Art. 18. - (1) Contractul de furnizare a energiei electrice 
Tnceteaza Tn oricare din urmatoarele situatii: 

a) la incetarea perioadei de valabilitate' a contractului; 
b) prin acordul de vointa al ambelor parti contractante; 
c) prin denuntarea unilaterala de catre client, cu respectarea 

conditiilor contractuale; 
d) 'prin reziliere de catre furnizor Tn condi\iile prevazute la 

alin. (3); 
e) la data expirarii/retragerii licentei de furnizare a energiei 

electrice. 
(2) Tn situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), furnizorul notifica 

clientul cu privire la incetarea contractului de furnizare, cu eel 
putin 30 de zile Tnainte de data efectiva de la care contractul de 
furnizare inceteaza. 

(3) Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi reziliat 
de catre furnizor in urmatoarele situatii: 

a) sustragerea de energie electrica'de catre client, constatata 
prin hotarare judecatoreasca definitiva; 

b) neplata de catre client a facturilor emise conform 
contractului, la termenele 9i in conditiile prevazute in contract; 

c) alte situatii prevazute de legislatia in vigoare. 
(4) Tn situa1ia prevazuta la alin. '(3) lit. a), contractul se 

considera Tncetat la data constatarii faptei prin hotarare 
judecatoreasca definitiva. 

(5) Tn situa\iile prevazute la alin. (3) lit. b) 9i c), rezilierea 
contractului se face dupa parcurgerea succesiva a urmatoarelor 
etape: 

(i) transmiterea catre client a unui preaviz de 
deconectare conform prevederilor contractuale 9i a 
dispozitiilor legale Tn vigoare; 

(ii) transmiterea catre client a unei notificari de reziliere 
a contractului cu minimum 15 zile inainte de data 
rezilierii. Rezilierea are loc doar daca pana in ziua 
anterioara datei de reziliere clientul nu face dovada 
platii sumelor datorate sau dovada remedierii 
cauzelor care au stat la baza notificarii de reziliere; 
notificarea de reziliere a contractului de furnizare a 
energiei electrice este un document distinct in forma 
stabilita de catre furnizor si contine data la care se 
reziliaza contractul de furn'izare energiei electrice. 

(6) Furnizorii sau agregatorii clien\ilor pot percepe clien\ilor 
comisioane pentru Tncetarea contractelor de furnizare a energiei 
electrice incheiate pe o durata determinata 9i cu preturi fixe, in 
cazul denuntarii contractului de catre client. 

(7) Comisioanele de incetare prevazute la alin. (6) trebuie sa 
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 

a) sa fie comunicate in mod clar clientului inainte de 
incheierea contractului; 

b) sa fie prevazute in contractul de furnizare; 
c) sa fie proportionale 9i sa nu depa9easca suma pierderilor 

economice directe cauzate de client furnizorului sau 
agregatorului prin denuntarea inainte de termen a contractului 
de catre client, inclusiv costurile oricarei investi\ii sau pachete 
de servicii deja furnizate clientului in temeiul contractului 
respectiv.   Fundamentarea   9i   justificarea   privind pierderile 
economice directe revin furnizorului sau participantului la piata 
implicat Tn agregare. 

(8) Furnizorii care percep comisioane de incetare a 
contractelor au obligatia de a informa ANRE cu ocazia instituirii 
acestora si a modului de calcul al acestora si ori de cate ori se 
schimba valoarea sau modul de calcul al acestora. 

(9) Furnizorul sau clientul, in cazul in care acesta are 
Tncheiat direct cu OD contractul de distribu\ie, are obliga\ia sa 
notifice OD cu privire la incetarea contractului de furnizare, cu 
excep\ia situatiilor in care locul/locurile de consum care face/fac 
obiectul contractului este/sunt preluat/preluate de catre 
furnizorul de ultima instanta, situatie Tn care se procedeaza 
conform regulamentului privind furnizarea de ultima instanta a 
energiei electrice in vigoare. 

Art. 19. - (1) Tn termen de maximum 42 de zile de  la 
Tncetarea contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul 
are obliga\ia de a transmite clientului factura cu decontul final 
aferent consumului de energie electrica. 

(2) Dupa incetarea contractului de furnizare a energiei 
electrice, factura de regularizare a contravalorii certificatelor 
verzi se comunica de catre furnizor clientului Tn termenele si 
conditiile prevazute de actele normative aplicabile Tn vigoare.' 

(3) Tn situatia Tn care factura cu decontul final aferent 
consumului de energie electrica prevazut la alin. (1) 9i factura de 
regularizare a contravalorii certificatelor verzi prevazuta la 
alin. (2) contin un sold pozitiv, clientul are obligatia sa achite 
contravaloarea acestora pana la termenul scadent prevazut in 
facturi. 

(4) Tn situatia in care factura cu decontul final aferent 
consumului de energie electrica prevazut la alin. (1) 9i/sau 
factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi 
prevazuta la alin. (2) contin un sold negativ, furnizorul are 
obligatia sa returneze clientului sumele datorate, prin 
modalitatea stabilita prin contract. 

(5) Tn situatia prevazuta la alin. (4), in vederea indeplinirii 
obliga\iei de returnare a sumelor, furnizorul este obligat  sa 
notifice clientul Tn acest sens prin intermediul facturii de decant 
final si sa returneze sumele  datorate  in  termen  de  maximum 
15 zile de la data primirii de la client a  informa\iilor  necesare 
platii. 

(6) Tn cazul in care clientul a incheiat un nou contract de 
furnizare a energiei electrice cu acela9i furnizor , la solicitarea 
clientului/prin acordul partilor, regularizarea sumelor ce decurg 
din vechiul contract se face in prima factura emisa Tn cadrul 
noului contract, inclusiv prin compensarea sumelor, cu 
respectarea prevederilor legale. 

 
SECTIUNEA a 7-a 

Schimbarea furnizorului de energie electrica sau a 
participantului la piafa angajat in agregare 

Art. 20. - (1) Clientul are dreptul sa i 9i schimbe furnizorul/ 
participantul la piata angajat Tn agregare, cu respectarea 
conditiilor/clauzelor contractuale 9i ale regulamentului POSF in 
vigoare. 
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(2) Clientul are dreptul sa denunte unilateral contractul 
incheiat cu furnizorul sau inainte de ajungerea la termen, cu 
respectarea conditiilor contractuale. Tncetarea contractului de 
furnizare prin denuntare unilaterala de catre client nu are niciun 
efect asupra obligatiilor decurgand din executarea contractului 
pana la momentul incetarii acestuia. 

(3) Clientul are dreptul sa i 9i aleaga furnizorul 9i sa accepte 
o oferta de furnizare publicata de catre furnizor sau sa solicite 
furnizorului o oferta privind conditiile comerciale 9i pretul de 
furnizare in vederea negocierii directe cu acesta, dupa caz, ori 
sa recurga la selectarea furnizorului prin proceduri specifice de 
achizitie publica. 

Ar't.  21. -    (1) Tn cazul schimbarii furnizorului/participantului 
la piata angajat in agregare, furnizorul/participantul la piata 
angajat in agregare nu poate solicita comision de schimbare 
clientilor casnici, intreprinderilor mici si microintreprinderilor. 

(2) Tn cazul clientilor noncasnici, altii decat cei prevazuti la 
alin. (1), furnizorii/participantii la piata angajati in agregare pot 
percepe comisioane de schimbare, cu conditia ca acestea sa 
fie prevazute explicit in contractele incheiate cu ace9tia. 

SECTf UNEA a 8-a 
Modul de determinare a energiei e/ectrice furnizate 

aferente unei perioade de facturare 

Art. 22. - (1) Tn cazul in care intervalul de citire este mai 
mare decat perioada de facturare prevazuta in contractul de 
furnizare a energiei electrice, pentru perioadele de facturare 
pentru care nu exista index citit de OD, facturarea consumului 
de energie electrica se realizeaza pe baza: 

a) indexului grupului de masurare transmis de catre client in 
intervalul de timp 9i in conditiile comunicate de furnizor; 

b} datelor din conventia de consum, daca clientul nu 
transmite indexul grupului de masurare conform lit. a). 

(2) Tn cazul in care OD nu realizeaza citirea indexului in 
intervalul de citire stabilit prin dispozitiile legale in vigoare, 
regularizarea consumului de energie electrica se realizeaza 
dupa citirea indexului de catre OD, luand in considerare eel mai 
recent index comunicat de catre client. Tn cazul in care ultimul 
index comunicat de client este anterior unei citiri efectuate de 
catre OD, este luat in considerare indexul citit de OD. Perioada 
de regularizare nu poate fi mai mare de 3 ani. 

(3) Tn situatia in care in perioada de facturare are loc o 
modificare a pretului final, valoarea consumului de energie 
electrica pentru fiecare din perioadele de aplicare a preturilor 
din perioada de facturare se determina proportional cu numarul 
de zile de aplicare a pretului. 

Art. 23. - (1) Conventia de consum se stabile9te pentru 
fiecare dintre locurile de consum care fac obiectul contractului 
de furnizare a energiei electrice, pentru fiecare dintre lunile 
ianuarie-decembrie, in baza datelor de consum de energie 
electrica activa puse la dispozitia furnizorului de catre OD. 

(2) Pe parcursul derularii contractului de furnizare a energiei 
electrice clientul poate solicita furnizorului modificarea valorilor 
lunare din conventia de consum. 

(3) Tn situatia prevazuta la alin. (2) furnizorul comunica  OD, 
in eel mult 2 zile lucratoare de la solicitarea clientului, noile valori 
ale consumului lunar stabilite de catre client, acestea aplicandu-se 
de catre OD 9i furnizor incepand cu data de 1 a lunii urmatoare 
celei in care OD a primit noile valori. 

(4) Datele de consum din conventia de consum pot fi 
modificate de catre OD oricand pe parcursul derularii 
contractului de furnizare a energiei electrice, inclusiv datele din 
conventia de consum modificate de client conform alin. (2), in 
vederea adaptarii la consumul real realizat. 

(5) OD are obligatia de a verifica necesitatea modificarii 
datelor aferente conventiei de consum cu aceeasi frecventa cu 
care are loc citirea indexului grupului de masurare. , 

(6) Tn cazul in care OD modifica valorile estimate ale 
consumului lunar in conditiile alin. (4), acesta informeaza 
furnizorul cu privire la modificare cu eel putin 15 zile lucratoare 

inainte de inceperea perioadei de facturare a noilor valori, 
acestea aplicandu-se de la data de 1 a lunii urmatoare celei in 
care au fost primite de catre furnizor. Furnizorul notifica clientului 
noile valori ale conventiei de consum pana la data de inceput a 
perioadei de transmitere a indexului autocitit, astfel incat, in 
cazul in care clientul nu este de acord cu valorile consumului de 
energie electrica prevazute in conven\ia de consum, sa aiba 
posibilitatea citirii 9i transmiterii indexului autocitit in vederea 
facturarii energiei electrice in baza acestuia. 

(7) Furnizorul este obligat sa notifice in prealabil clientul, prin 
intermediul facturii, referitor la modificarea frecventei citirii si/sau 
a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de' catre 
reprezentantul   OD,   precum   9i   intervalul   de   timp  pentru 
transmiterea indexului autocitit de catre client, dupa primirea de 
la OD a acestor informatii, fara a fi necesara incheierea unui act 
adi\ional la contractul de furnizare. 

 
SECTIUNEA a 9-a 

Facturarea energiei e/ectrice furnizate 

Art. 24. - (1) Facturarea energiei electrice furnizate la locul 
de consum al clientului se realizeaza de catre furnizor luand in 
considerare: 

a) consumul de energie electrica aferent perioadei de 
facturare stabilit conform prevederilor contractuale 9i dispozi\iilor 
legale in vigoare; 

b} pretul energiei electrice stabilit prin contract sau, dupa caz, 
prin acte normative incidente pe perioada de aplicare a 
acestora; 

c) tarifele reglementate pentru serviciile de retea in vigoare 
in perioada de facturare (tariful pentru serviciul de distributie a 
energiei electrice corespunzator nivelului de tensiune aferent 
punctului de delimitare dintre instala\iile OD 9i cele ale clientului, 
tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere 
a energiei electrice din retea 9i tariful pentru serviciul de sistem); 

d} taxele,  impozitele  9i contributiile  stabilite  prin dispozi\ii 
legale, in vigoare in perioada de facturare; 

e) valoarea componentei fixe, daca este prevazuta in 
contractul de furnizare a energiei electrice 9i daca aplicarea 
acesteia nu contravine dispozitiilor actelor normative incidente, 
in vigoare; 

f) alte servicii prevazute in contractul de furnizare; 
g) alte marimi utilizate la facturare, conform reglementarilor 

specifice, in vigoare; 
h} prevederile actelor normative incidente, in vigoare. 
(2) Factura emisa de catre furnizor clientilor, inclusiv cea 

emisa clientilor beneficiari de serviciu universal sau clientilor 
preluati de catre furnizorul de ultima instanta, poate contine 9i 
contravaloarea unor servicii prestate de catre furnizor, altele 
decat cele de furnizare sau prestate de catre al\i operatori 
economici cu care furnizorul are incheiate contracte, in vederea 
facturarii acestor servicii. Tn acest caz, furnizorul nu poate 
condi\iona furnizarea energiei electrice catre client de 
achizi\ionarea sau de plata de catre acesta a altar 
produse/servicii care nu fac obiectul activita\ii de furnizare a 
energiei electrice. 

(3) Factura pentru energia electrica furnizata la locul de 
consum al clientului se emite de catre furnizor pentru fiecare 
perioada de facturare 9i in intervalul de timp comunicat de catre 
furnizor prin intermediul facturii. Perioada de facturare nu poate 
fi mai mare de 3 luni 9i se stabile9te prin contractul de furnizare. 

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), in cazul clien\ilor 
casnici, precum 9i in cazul clien\ilor preluati de catre furnizorul 
de ultima instanta, perioada de facturare este lunara. 

(5) Tn cazul dientilor casnici, facturile emise pentru consumul 
de energie electrica realizat incepand cu data de 1 aprilie 2023 
respecta modelul de factura aplicabil clientilor beneficiari ai 
serviciului universal stabilit prin reglementarile in vigoare. 

(6) Facturile emise pentru consumul de energie electrica 
inregistrat incepand cu data de 1 aprilie 2023 contin informatiile 
prevazute la alin. (7). 
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(7) Factura de energie electrica 9i anexa la factura contin 
obligatoriu urmatoarele informatii: 

a) numarul 9i data emiterii facturii; 
b) datele de identificare 9i de contact ale furnizorului, inclusiv 

o linie telefonica de asistenta pentru clienti, adresa de e-mail 9i 
un formular electronic online care sa permita Tnregistrarea 
automata a solicitarii; 

c) datele de identificare ale clientului, adresa locului de 
consum 9i adresa de corespondenta, Tn cazul Tn care aceasta 
este diferita de adresa locului de consum, perioada de facturare; 

d) modalitatea de transmitere a indexului autocitit (linia 
telefonica dedicata 9i gratuita, care Tnregistreaza atat data 
transmiterii indexului autocitit, cat 9i continutul mesajului; 
suplimentar, se pot pune la dispozitia clientului  9i  alte mijloace 
de transmitere a indexului, ca, de exemplu, dar fara a se limita 
la acestea, mijloace electronice); 

e) intervalul de timp Tn care clientul poate transmite indexul 
autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile; 

f) numarul de telefon pus la dispozitie de catre OD la care 
este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct 
OD Tntreruperile Tn alimentarea cu energie electrica, precum 9i 
alte probleme Tn alimentarea cu energie electrica; 

g) data de Tncetare a contractului, daca contractul este 
Tncheiat pe perioada determinata; 

h) perioada de facturare; 
i) cantitatea de energie electrica facturata; 
j) pretul final facturat exprimat Tn lei/kWh sau lei/MWh; 
k) data scadenta a platii; 
I) obligatii de plata neachitate, daca este cazul; 
m) valoarea totala de plata, inclusiv TVA; 
n) datele de contact ale punctului unic de contact/punctelor 

de informare generala ale furnizorului; 
o) intervalul de citire (Tn cazul clientilor casnici se va specifica 

,,maximum 3 luni"); 
p) denumirea produsului contractat; 
q) codul de identificare a locului de consum; 
r) POD-ul 9i seria contorului; 
s) dobanzi penalizatoare pentru Tntarziere la plata facturii, 

conform contractului, daca este cazul; 
t) unitatile de masura 9i preturile aplicate pentru fiecare 

marime de facturat; 
u) pretul energiei electrice active 9i reactive, dupa caz; 
v) componentele incluse Tn pretul final de facturat, cu 

precizarea celor care sunt reglementate, 9i o referinta cu privire 
la locul unde poate fi gasita o descriere detaliata a acestora; 

w) valoarea unitara a certificatelor verzi, contributiei pentru 
cogenerarea de Tnalta eficienta, TVA, acciza 9i alte taxe 
prevazute de legislatia Tn vigoare; 

x) valoarea de plata pentru fiecare produs/serviciu facturat; 
y) intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de 

catre OD; 
z) indexul grupului de masurare folosit la Tnceputul 9i sfar9itul 

perioadei de facturare pentru determinarea cantitatii de energie 
electrica 9i modul prin care a fost determinat indexul, respectiv: 
citire  de  catre  OD,  citire  de  catre  client,  estimare  conform 
conventiei de consum; 

aa) modalitatile de plata a facturii; 
bb) unlink sau o trimitere la aplicatia ,,Comparator oferte-tip 

de furnizare a energiei electrice"; 
cc) informatii referitoare la temeiul legal privind schimbarea 

furnizorului; 
dd) comparatii Tntre consumul actual de energie electrica al 

clientului 9i consumul clientului pentru aceea9i perioada a anului 
anterior, sub forma grafica, Tn cazul Tn care facturile au la baza 
consumul real sau o citire de la distanta de catre OD; 

ee) informatii de contact ale organiz' atiilor consumatorilor, ale 
agentiilor pentru energie sau ale organismelor similare, inclusiv 
adrese de site-uri internet, de unde se pot obtine informatii cu 
privire la masurile disponibile de Tmbunatatire a eficientei 
energetice pentru echipamentele care utilizeaza energie, Tn 

cazul Tn care facturile au la baza consumul real sau o citire de 
la distanta de catre OD; 

ff) comparatii cu un client mediu de energie normalizat sau 
etalonat,  din aceea9i categorie  de consum, Tn  cazul Tn care 
facturile au la baza consumul real sau o citire de la distanta de 
catre OD; ' 

gg) date cumulative eel putin pentru ultimii trei ani sau pentru 
perioada calculata de la Tnceputul contractului de furnizare a 
energiei electrice, daca aceasta din urma este mai mica, Tn cazul 
Tn care clientul final dispune de un cantor care  permite  citirea  
de la distanta de catre OD. Datele trebuie sa corespunda 
intervalelor pentru care au fost emise informatiile de facturare 
frecvente; 

hh)  date  detaliate  Tn  functie de ora utilizarii, pentru orice zi, 
saptamana, luna 9i an, care se pun la dispozitie clientilor finali 
neTntarziat, prin internet sau prin interfata contorului, eel putin 
pentru ultimele  24 de luni sau pentru perioada calculata  de la 
Tnceputul contractului de furnizare a energiei electrice, daca 
aceasta perioada este mai mica, Tn cazul Tn care clientul final 
dispune de un cantor care permite citirea de la distanta de catre 
OD; 

ii) informatii privind drepturile clientului Tn ceea ce prive9te 
solutionarea alternativa a disputelor, inclusiv datele de contact 
ale entitatii responsabile; 

jj) contributia fiecarei surse de energie la mixul de energie al 
furnizorului Tn anul precedent, Tn mod inteligibil 9i u9or de 
comparat; 

kk) informatii despre impactul asupra mediului, eel putin in 
ceea ce prive9te emisiile de CO2 9i de9eurile radioactive 
rezultate din producerea de energie electrica pe baza mixului 
de energie global al furnizorului din anul precedent. 

(8) lnformatiile prevazute la alin. (7) lit. p)-kk) se vorinscrie 
Tn anexa la factura. 

(9) Elementele care se pot modifica pe parcursul derularii 
contractului de furnizare a energiei electrice ca urmare activitatii 
OD sunt notificate clientului de catre furnizor Tn prima factura 
emisa dupa modificare. 

(10) In cazul modificarii tarifelor reglementate pentru 
serviciile de retea facturate furnizorului de catre OR, respectiv 
tariful pentru serviciul de distributie a energiei electrice 
corespunzator   nivelului   de   tensiune   aferent   punctului de 
delimitare dintre instalatiile OD 9i cele ale clientului, tariful pentru 
serviciul  de transport - componenta  de extragere  a energiei 
electrice din retea 9i tariful pentru serviciul de sistem, noile valori 
se aplica in factura de la data intrarii lor in vigoare, cu notificarea 
clientului de catre furnizor; notificarea se considera efectuata 
prin inscrierea acestor modificari pe factura de energie electrica. 

(11) fn cazul aparitiei unui act normativ de modificare a valorii 
unitare a impozitelor, comisioanelor, taxelor 9i contributiilor 
stabilite  prin dispozitiile legale Tn vigoare, noile valori se aplica  
Tn factura de la data intrarii lor Tn vigoare, cu notificarea clientului 
de catre furnizor; notificarea se considera efectuata prin 
Tnscrierea acestor modificari pe factura de energie electrica. 

(12) La data intrarii in vigoare a prevederilor legale  ce 
instituie o noua taxa/un nou impozit, respectiv la data abrogarii 
prevederilor legale ce instituie o taxa existenta/un  impozit 
existent, modificarea se reflecta Tn factura de la aceeasi data, cu 
notificarea clientului de catre furnizor; notificarea se considera 
efectuata prin Tnscrierea acestor modificari pe factura de energie 
electrica. 

(13) Energia electrica reactiva se plate9te de catre utilizatorul 
retelei electrice conform dispozitiilor legale in vigoare. 

Art. 25. - (1) Factura 9i documentele anexate acesteia/ 
notificarile se transmit clientului prin modalitatea stabilita prin 
contractul de furnizare a energiei electrice; la solicitarea 
clientului/cu acordul clientului, furnizorul asigura schimbarea 
modalitatii de transmitere a facturii si a documentelor anexate 
acesteia/notificarilor fara a fi necesara Tncheierea unui act 
aditional la contract. 
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(2) Furnizorul trebuie sa ofere clientilor optiunea de a 
primi/accesa electronic facturi 9i informatii de facturare, precum 
9i modalita\i flexibile de efectuare a pla\ilor propriu-zise ale 
facturilor; transmiterea de catre furnizor a facturii se realizeaza 
ca urmare a acceptarii exprese de catre client. 

(3) Furnizorul are obligatia sa asigure transmiterea facturii 9i 
a documentelor anexate acesteia/a notificarilor la adresa locului 
de consum al clientului, cu excep\ia cazului in care clientul a 
desemnat o alta adresa de coresponden\a sau a ales o cale 
electronica de transmitere a acestora. 

(4) Furnizorul este responsabil de transmiterea catre clien\i 
a facturilor 9i a documentelor anexate acesteia, in mod gratuit 9i 
cu eel putin 5 zile inainte de data scadentei, astfel incat plata 
acestora sa poata fi efectuata pana la data scaden\ei. 

(5) Oricand pe parcursul derularii contractului, la solicitarea 
justificata a clientului, furnizorul este obligat sa emita o factura 
in baza indexului autocitit de client la data solicitarii, factura 
avand termenul de plata acela9i cu eel stabilit prin contract 
pentru plata facturilor emise in procesul de facturare. 

(6) La solicitarea clientului, furnizorul este obligat sa puna la 
dispozitia acestuia o copie a facturii, astfel: 

a) in termen de maximum 2 zile lucratoare de la primirea 
solicitarii, daca solicitarea a fost transmisa prin: 

(i) servicii po9tale; 
(ii) prin mijloace electronice. 

Copia facturii se transmite prin acela9i mijloc de comunicare 
prin care solicitarea a fost primita sau conform op\iunii clientului 
dintre mijloacele mentionate la pct. (i) 9i (ii); 

b) daca solicitarea se face prin prezentarea clientului la 
punctul fizic de contact, copia facturii este pusa imediat la 
dispozitia clientului, daca acesta nu solicita transmiterea prin 
unul din mijloacele prevazute la lit. a), situa\ie in care 
transmiterea copiei facturii se realizeaza cu respectarea 
termenului prevazut la lit. a); 

c) daca solicitarea a fost transmisa telefonic, copia facturii se 
transmite prin unul dintre mijloacele prevazute la lit. a) conform 
optiunii clientului, in termen de maximum 2 zile lucratoare de la 
primirea solicitarii. 

(7) Pentru neachitarea de catre client a facturii reprezentand 
contravaloarea consumului de energie electrica aferent unui loc 
de consum, in termenul scadent prevazut in contractul de 
furnizare a energiei electrice, furnizorul are urmatoarele drepturi: 

a) sa aplice dobanzi penalizatoare in termenul 9i in condi\iile 
prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice; 

b) sa solicite clientului constituirea/actualizarea/reconstituirea 
garantiei financiare, in conformitate cu prevederile contractuale; 

c) sa solicite OD intreruperea alimentarii cu energie electrica 
a locului de consum; 

d} sa rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice. 
(8) In cazul in care furnizorul emite factura pentru o perioada 

de facturare mai mare decat cea prevazuta in contract sau 
stabilita conform reglementarilor in vigoare, furnizorul este 
obligat sa e9aloneze la plata sumele datorate de client, pe o 
perioada eel pu\in egala cu perioada de facturare pentru care a 
fost emisa factura. 

(9) Furnizorul are obligatia sa puna la dispozitia clientului eel 
putin doua modalitati de plata a facturii, dintre care eel putin una 
fara comisioane pentru plata sumelor aferente 9i care sa nu 
creeze discriminari nejustificate intre clien\i. 

(10) Furnizorul are obligatia sa puna la dispozitia clientului 
casnic eel pu\in o modalitate de plata a facturii care sa ii permita 
plata in numerar a acesteia, u9or accesibila 9i fara costuri 
suplimentare. 

(11) Furnizorul este indreptatit: 
a) sa incaseze de la client contravaloarea consumului de 

energie electrica furnizata la locul de consum, in termenul 9i in 
condi\iile prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice 
incheiat cu acesta, inclusiv factura cu decontul final aferent 
consumului de energie electrica, factura de regularizare a 
contravalorii  certificatelor  verzi,  precum  9i  facturile aferente 

serviciilor de intrerupere/reluare a alimentarii cu energie 
electrica, dupa caz, 9i altar servicii prestate la locurile de consum 
care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice; 

b} sa perceapa clientului dobanzi penalizatoare prevazute in 
contract pentru intarziere in efectuarea pla\ii facturii 
reprezentand contravaloarea consumului de energie electrica, in 
termenul 9i in conditiile prevazute in contractul de furnizare a 
energiei electrice; 

c) sa solicite clientului constituirea de garan\ii financiare 
pentru o perioada de consum echivalent de maximum un an in 
cazul constatarii, conform prevederilor legale in vigoare, a unor 
actiuni menite sa denatureze in orice fel indicatiile 
echipamentelor de masurare sau sa sustraga energia electrica 
prin ocolirea echipamentelor de masurare; valoarea garan\iei 
financiare constituite de catre client se calculeaza la pretul 
energiei electrice furnizate la momentul constituirii garantiei; 

d) sa solicite clientului, conform prevederilor contractuale, 
constituirea de garantii financiare in vederea evitarii riscurilor de 
neplata; 

e) sa factureze consumul recalculat de energie electrica 
pentru o perioada anterioara stabilita conform reglementarilor 
aplicabile , atunci cand se constata inregistrarea eronata a 
consumului de energie electrica sau in cazul unei facturari 
eronate a consumului, care a fost sesizata de client sau de 
furnizor; 

f) sa ofere clien\ilor op\iunea de a primi/accesa electronic 
facturi 9i informatii de facturare, precum 9i modalitati flexibile de 
efectuare a platilor propriu-zise ale facturilor; 

g) sa factureze clientului energia electrica consumata la 
preturile/tarifele 9i in conditiile stabilite in contractul de furnizare 
a energiei electrice incheiat cu acesta; 

h} sa verifice, la interval de minimum 1 an, datele care au 
stat la baza incheierii contractului de furnizare a energiei 
electrice cu clientul final. 

(12) Clientul este obligat: 
a) sa plateasca contravaloarea facturilor pentru energia 

electrica 9i pentru serviciile de care beneficiaza, la termenele 
scadente prevazute in contractul de furnizare a energiei 
electrice, inclusiv factura cu decontul final aferent consumului 
de energie electrica, factura de regularizare a contravalorii 
certificatelor  verzi,  a  dobanzilor  penalizatoare   prevazute in 
contract , precum 9i facturile aferente serviciilor de 
intrerupere/reluare a alimentarii cu energie electrica, dupa caz, 
9i altar servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul 
contractului de furnizare a energiei electrice; plata contravalorii 
consumului de energie electrica se efectueaza de client in baza 
facturii emise de catre furnizor, cu respectarea termenului 
scadent de plata prevazut in contractul de furnizare a energiei 
electrice; 

b) sa achite contravaloarea consumului de energie electrica 
recalculat pentru o perioada anterioara stabilita conform 
reglementarilor aplicabile, atunci cand se constata inregistrarea 
eronata a consumului de energie electrica sau a unei facturari 
eronate a consumului; 

c) sa constituie garan\ia financiara la dispozi\ia furnizorului 
conform prevederilor contractuale. 

 
SECTfUNEA a 10-a 

fntreruperea alimentarii cu energie electrica 
la locul de consum al clientului 

Art. 26 . - (1) lntreruperea alimentarii cu energie electrica la 
locul de consum al clientului poate fi dispusa de furnizor in 
situatiile prevazute in prezentul regulament, precum 9i in alte 
situa\ii prevazute de legisla\ia in vigoare, in care acesta are 
dreptul sa solicite OD intreruperea alimentarii cu energie 
electrica la locul de consum al clientului. 
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(2) Furnizorul poate solicita OD Tntreruperea alimentarii cu 
energie electrica a locului de consum al clientului care face 
obiectul contractului de furnizare a energiei electrice pentru: 

a) neplata facturilor emise de catre furnizor conform 
prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice; 

b) neconstituirea de catre client a garantiei financiare 
solicitate de furnizor conform prevederilor contractuale. 

(3) Tn cazul furnizarii energiei electrice Tn baza unui contract- 
cadru aprobat de ANRE, Tntreruperea alimentarii cu energie 
electrica se face conform prevederilor contractului si ale 
reglementarilor  aplicabile. ' 

(4) Tn cazul furnizarii energiei electrice Tn baza unui contract 
Tncheiat pe piata concurentiala pentru neachitarea de catre 
client Tn termenul scadent prevazut Tn contractul de furnizare a 
energiei electrice a facturii reprezentand contravaloarea 
consumului de energie electrica aferent unui loc de consum, 
Tntreruperea alimentarii cu energie electrica se face dupa 
transmiterea de catre furnizor catre client, prin modalitatea de 
comunicare agreata de parti prin contractul de furnizare a 
energiei electrice, a unui preaviz de deconectare a locului de 
consum, cu minimum: 

a) 15 zile Tnainte de data prevazuta pentru Tntreruperea 
alimentarii cu energie electrica, Tn cazul clientilor casnici; 

b) 5 zile lucratoare Tnainte de data prevazuta pentru 
Tntreruperea alimentarii cu energie electrica, Tn cazul clientilor 
noncasnici. 

(5) Preavizul prevazut la alin. (4) este un document distinct, 
are forma stabilita de catre furnizor 9i contine eel pu\in 
urmatoarele elemente: 

a) suma datorata; 
b) termenul de plata dupa care urmeaza Tntreruperea 

alimentarii cu energie electrica; 
c) data estimata a Tntreruperii alimentarii cu energie electrica; 
d) costul estimat al serviciilor de intrerupere 9i reluare a 

alimentarii cu energie electrica a locului de consum. 
(6) lnformarea reciproca Tntre furnizor 9i OD privind masurile 

prevazute  la  alin.  (4) se face conform Tntelegerii  partilor din 
contractul de distributie sau, Tn cazul Tn care clientul este titularul 
contractului de di?tributie, din conventia tripartita/multipartita. 

Art. 27. -(1) lntreruperea alimentarii cu energie electrica la 
locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a 
energiei electrice poate fi efectuata de catre OD, pentru 
nerespectarea de catre client a obliga\iilor care Ti revin Tn calitate 
de utilizator al retelei electrice, conform Condi\iilor generale 
pentru prestarea serviciului de distribu\ie a energiei electrice, Tn 
situatia  Tn  care contractul  de distributie  pentru locul de consum 
este Tncheia_!: Tntre OD 9i furnizor, Tn vigoare, cu informarea 
furnizorului.  In  situatia  in  care intreruperea  alimentarii  se  face 
cu preaviz, furnizorul comunica preavizul clientului dupa 
primirea informarii de la OD. 

(2) Tn cazul serviciului de distribu\ie prestat de OD pe baza 
contractului de distributie Tncheiat Tntre OD 9i client, Tntreruperea 
alimentarii cu energie electrica pentru nerespectarea obligatiilor 
contractuale de catre client fata de OD se face conform 
prevederilor contractului respectiv; pentru nerespectarea 
obliga\iilor contractuale ale clientului fata de furnizor se 
procedeaza conform conventiei tripartite/multipartite. 

(3) Locurile de consum deconectate de la reteaua de 
alimentare cu energie electrica, pentru neplata contravalorii 
facturii emise Tn baza contractului de furnizare a energiei 
electrice, se reconecteaza de catre OD dupa confirmarea de 
catre furnizor a indeplinirii obligatiilor de plata care au stat la 
baza deconectarii. 

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), Tn cazul unui loc 
de consum deconectat pentru neplata 9i pentru care a fost 
transferat dreptul de proprietate, reconectarea locului de 
consum se realizeaza la cererea noului de\inator al dreptului de 
proprietate fara obliga\ia achitarii de catre acesta a sumelor 
datorate pentru care s-a efectuat deconectarea locului de 
consum. 

SECTfUNEA a 11-a 
Solufionarea de catre furnizor a plangerilor privind facturarea 

Art. 28. - (1) Furnizorul este obligat sa analizeze plangerea 
clientului referitoare la factura emisa, comunicata furnizorului Tn 
termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, indiferent daca 
factura a fost sau nu achitata, si sa transmita acestuia rezultatul 
analizei efectuate, Tn termen'ele prevazute Tn standardul de 
performanta pentru activitatea de furnizare  a energiei  electrice, 
Tn vigoare. 

(2) Tn situa\ia Tn care solutionarea plangerii implica verificarea 
datelor de masurare, la data transmiterii catre OD a solicitarii de 
verificare a datelor contestate, furnizorul instiinteaza clientul 
asupra acestui aspect. Comunicarea informa(iilor'Tntre furnizor, 
OD 9i client se realizeaza cu respectarea termenelor prevazute 
Tn standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a 
energiei electrice, Tn vigoare, 9i prin mijloacele de comunicare 
convenite Tntre acestia. 

(3) Tn situatia Tn 'care furnizorul constata, Tn urma analizarii 
plangerii 9i, dupa caz, a primirii raspunsului de la OD, ca 
respectiva plangere nu este Tntemeiata, comunica clientului 
acest lucru, Tn termenele prevazute Tn standardul de 
performanta pentru activitatea de furnizare  a energiei  electrice, 
Tn vigoare, iar clientul este obligat sa efectueze plata facturii Tn 
termenul prevazut Tn contractul de furnizare sau, Tn situatia Tn 
care rezultatul analizei este comunicat ulterior termenului de 
plata, Tn eel mult 5 zile lucratoare de la data comunicarii, urmand 
ca eventualele dobanzi penalizatoare sa fie calculate conform 
prevederilor contractuale. 

Art. 29. - (1) Tn cazul Tn care clientul contesta corectitudinea 
facturii, furnizorul are dreptul sa dispuna Tntreruperea alimentarii 
cu energie electrica doar dupa comunicarea catre client a 
rezultatului verificarii plangerii, daca in urma verificarii a rezultat 
ca factura emisa este corecta 9i daca factura nu a fost achitata, 
cu respectarea prevederilor Standardului de performanta pentru 
activita.tea de furnizare a energiei electrice, Tn vigoare. 

(2) In situatia Tn care furnizorul constata, Tn urma analizarii 
plangerii 9i, dupa caz, a primirii raspunsului de la OD, ca 
plangerea   este  Tntemeiata,   iar   clientul   nu  a  achitat factura 
supusa plangerii, storneaza factura respectiva 9i emite o noua 
factura     cu    suma     corect    calculata     si    cu  decalarea 
corespunzatoare a termenului de plata. Furnizorul comunica 
clientului rezultatul final Tn termenele prevazute Tn standardul de 
performanta pentru activitatea de furnizare  a energiei  electrice, 
Tn vigoare. 

(3) Tn situatia Tn care furnizorul constata, Tn urma analizarii 
plangerii 9i, dupa caz, a primirii raspunsului de la OD, ca 
plangerea  este Tntemeiata,  iar clientul  a achitat  factura supusa 
plangerii, suma achitata fiind mai mare decat cea corect 
calculata,  furnizorul  restituie,  la  cererea  clientului,  diferenta 
dintre suma Tncasata 9i cea calculata ulterior, inclusiv dobanzi 
penalizatoare calculate pentru suma Tncasata necuvenit, egale 
cu nivelul dobanzilor penalizatoare prevazute Tn contract pentru 
neplata la termen de catre client a facturilor de energie electrica, 
sau compenseaza diferenta rezultata Tn factura urmatoare, cu 
respectarea prevederilor legale Tn vigoare. Dobanzile 
penalizatoare se calculeaza pentru perioada dintre data pla\ii 
efectuate  de  client  9i  data  la care  se  regularizeaza/se restituie 
suma Tflcasata nejustificat. 

(4) In situatia Tn care furnizorul constata, Tn urma analizarii 
plangerii 9i, dupa caz, a primirii raspunsului de la OD, ca 
plangerea este Tntemeiata, iar clientul a achitat factura supusa 
plangerii, suma achitata fiind mai mica decat cea corect 
calculata, storneaza factura respectiva 9i emite o noua factura 
cu suma  corect  calculata  9i cu decalarea  corespunzatoare a 
termenului  de plata.  Furnizorul  comunica  clientului rezultatul 
final Tn termenele prevazute Tn standardul de performanta pentru 
activitatea de furnizare a energiei electrice, Tn vigoare. 

(5) Clientul nu este obligat sa achite factura pentru care a 
Tnaintat o plangere furnizorului, pana la solutionarea plangerii. 
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(6) fn cazul in care pan;ile nu ajung la o in\elegere cu privire 
la modul de solu\ionare a plangerii, acestea pot proceda 
conform prevederilor art. 44 alin. (3). 

SECTJUNEA a 12-a 
lnformarea de catre furnizor a clientului 

Art. 30. - (1) Furnizorul are obliga\ia de a desfa9ura activitati 
de informare a clien\ilor proprii. 

(2) Activitatea de informare a clientilor se realizeaza, in 
principal, prin urmatoarele modalitaf 

a) publicarea pe pagina proprie de internet; 
b} afi9area la punctele unice de contact, inclusiv la punctele 

de informare generala; 
c) publicarea in mass-media; 
d} transmiterea de materiale informative catre clien\i; 
e) raspunsuri in scris, pe format hartie sau e-mail, ori 

telefonic la intrebarile clientilor. 
Art. 31. - (1) Furnizorui are obliga\ia sa de\ina o pagina de 

internet proprie care sa permita inregistrarea numarului de 
accesari intr-o perioada data 9i sa puna la dispozi\ia clientului un 
formular online pentru inregistrarea plangerilor 9i care sa con\ina 
eel pu\in urmatoarele informa\ii: 

a) datele de contact ale furnizorului; 
b} adresa punctului fizic de contact/punctului de informare 

generala 9i numarul de telefon/fax; 
c) ofertele-tip de furnizare a energiei electrice; acestea se 

vor afi9a pe pagina de internet, la loc vizibil, cu un link direct, cu 
denumire sugestiva, catre aceste oferte-tip; 

d} formulare de cerere, documentele necesare pentru 
incheierea contractului de furnizare a energiei electrice; 

e) facilita\ile oferite clien\ilor vulnerabili; 
f) preturile/tarifele aplicate pentru alte servicii asigurate, 

asociate alimentarii cu energie electrica, daca este cazul; 
g) eticheta energiei electrice furnizate, conform 

regulamentului de etichetare a energiei electrice, in vigoare; 
h} informa\ii strict necesare pe care solicitantul unei oferte 

de furnizare trebuie sa le puna la dispozitia furnizorului, pentru 
intocmirea unei oferte de furnizare personalizate; 

i) recomandari referitoare la utilizarea eficienta a energiei 
electrice: informa\ii privind datele de contact ale organiza\iilor 
clien\ilor  9i  ale  companiilor   de  servicii  energetice,  inclusiv 
adresele  paginilor de internet unde se pot ob\ine recomandari 
privind masurile de imbunatatire a eficien\ei energetice, 
specifica\ii tehnice obiective privind echipamentele energetice etc.; 

j) raspunsurile la intrebarile adresate eel mai frecvent; 
k) legatura cu pagina de internet a ANRE 9i cu aplicatia 

,.Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice"; 
I) legaturile cu paginile de internet ale OD unde sunt 

publicate informa\iile de interes pentru clien\i, respectiv 
drepturile/obliga\iile atat ale OD, cat 9i ale clientului, indicatorii 
de  performanta   ai  serviciului   de  distribu\ie,  i ntreruperile 
planificate, racordarea la reteaua de distribu\ie a energiei 
electrice , modul  de accesare  de catre client  a istoricului   de 
consum propriu, inclusiv formularele care trebuie completate 9i 
etapele care trebuie parcurse in scopul racordarii la reteaua de 
distribu\ie a energiei electrice etc.; 

m) condi\iile generale privind contractarea; 
n) procedura, etapele 9i documentele necesare procesului 

de schimbare a furnizorului, precum 9i dreptul clientului de a 
schimba furnizorul/agregatorul, cu respectarea condi\iilor/ 
clauzelor contractuale; 

o) modalita\ile de solu\ionare a nein\elegerilor 
precontractuale 9i a celor aparute pe parcursul derularii 
contractului; 

p) modalitatea de acordare a despagubirilor 9i 
compensa\iilor; 

q) modalitatea de transmitere, inregistrare, investigare 9i 
solu\ionare a plangerilo,rin conformitate cu procedura interna a 
furnizorului; 

r) drepturile 9i obliga\iile clientilor prevazute de legislatia in 
vigoare; 

s) ghid explicativ privind con\inutul facturilor 9i elementele din 
factura; 

t) reglementarile care vizeaza activitatea de furnizare a 
energiei electrice, respectiv relatia directa dintre furnizor si client. 

(2) fn cazul furnizorilor care au in portofoliu clienti casnici, 
suplimentar fata de informa\iile prevazute la alin. (1), pagina de 
internet proprie trebuie sa contina: 

a) o informare privind dreptul clien\ilor casnici la serviciul 
universal; 

b) contractul-cadru de serviciu universal, aprobat de ANRE; 
c) un ghid cu explica\ii privind elementele din con\inutul 

modelului de factura de energie electrica utilizat in relatia cu 
clientii. 

(3) Pagina de internet a furnizorului de energie electrica 
trebuie sa puna la dispozitia clientului final, prin acces parolat, 
gratuit, in timp real 9i securizat, eel putin: 

a) accesarea datelor proprii privind valoarea facturilor emise 
si istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum 
propriu/proprii, pentru o perioada de pana la 12 luni anterioare 
solicitarii sau pentru perioada scursa de la incheierea 
contractului de furnizare a energiei electrice, daca aceasta din 
urma este mai mica, istoricul pla\ilor 9i, daca este cazul, al 
sumelor datorate; 

b) transmiterea indexului autocitit; 
c) compara\ia dintre consumul actual 9i consumul 

corespunzator aceleia9i perioade a anului anterior, in masura in 
care aceste informa\ii sunt disponibile, preferabil sub forma 
grafica; 

d) compara\ia dintre consumul mediu zilnic din perioada de 
facturare curenta 9i consumul mediu zilnic din perioada de 
facturare similara din anul precedent, preferabil in forma grafica; 
in cazul in care are montat SMI, care permite stocarea 9i 
furnizarea  de informa\ii exacte privind consumurile  utilizate la 
facturare, sa aiba posibilitatea de a accesa tipurile de informa\ii 
suplimentare privind consumurile anterioare de energie 
electrica, in condi\iile reglementarilor aplicabile; 

e) transmiterea 9i gestionarea solicitarilor/reclama\iilo.r 
Art. 32 . - (1) Furnizorul de energie electrica are obliga\ia de 

a infiinta puncte unice de contact, fizice sau virtuale, care sa 
asigure clien\ilor modalitati adecvate de informare cu privire la 
drepturile acestora, la legisla\ia in vigoare, la caile de solu\ionare 
a litigiilor in cazul unor cereri, plangeri, sesizari, reclama\ii sau 
contestatii. 

(2) Punctele unice de contact pot face parte din punctele de 
informare generala a clien\ilor 9i ofera acestora informa\ii in mod 
gratuit. 

(3) Furnizorul este obligat sa comunice clien\ilor adresa 
punctelor unice de contact fizic 9i modalitatea de accesare a 
punctului unic de contact virtual, dupa caz, atat prin intermediul 
contractului de furnizare a energiei electrice, cat 9i prin 
intermediul facturilor 9i al paginii de internet proprii. 

(4) Punctul de informare generala este constituit dintr-o 
structura specializata in comunicarea cu clientul care ofera 
acestuia posibilitatea prezentarii intr-o loca\ie prestabilita, 
prevazuta cu registratura proprie, 9i dispune de personal 9i 
dotare corespunzatoare pentru prestarea  serviciilor prevazute 
in licenta de furnizare a energiei electrice: contractare, facturare, 
incasare, informare, preluarea 9i solu\ionarea plangerilor de 
natura   serviciilor   prestate   etc.,  inclusiv   pentru preluarea/ 
solu\ionarea/redirectionarea catre alte entitati responsabile a 
solicitarilor acestora. 

(5) Punctul unic de contact virtual are in componenta: 
a) un serviciu permanent de voce 9i date, reprezentat de: 

(i) un centru de telefonie, respectiv call center, pentru 
informa\ii comerciale, cu posibilitatea inregistrarii 
numarului de apeluri 9i a timpilor de a9teptare, 
prevazut cu eel pu\in o linie telefonica cu un numar 
de apel gratuit pentru transmiterea indexului autocitit 
9i o linie telefonica cu tarif normal, disponibil cu 
operator minimum 12 ore in zilele lucratoare; 
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(ii) o pagina proprie de internet, cu respectarea 
prevederilor de la art. 31; 

b} o adresa de po9ta electronica. 
Art. 33. - (1) Furnizorul, de doua ori Tntr-un an calendaristic, 

prin mass-media nationala 9i/sau locala, are obligatia de a 
informa clientii asupra unuia sau a mai multora dintre subiectele 
prevazute la art. 31 alin. (1) lit. m)- t). 

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica furnizorului pentru care 
numarul clientilor finali este mai mic de 1.000 pentru oricare luna 
a anului calendaristic. 

(3) Obligatia stabilita la alin. (1) nu se refera la publicarea Tn 
mass-media electronica. 

Art. 34. - lnformarea clientilor finali in legatura cu procesul 
de schimbare a furnizorului va cuprinde, Tn mod obligatoriu, 
mentiunea expresa ca procesul de schimbare a furnizorului nu 
presupune plata niciunei taxe. 

Art. 35. - La solicitarea ANRE, furnizorii au obligatia de a 
distribui clien\ilor proprii materialele informative elaborate de 
ANRE sau alte materiale informative, la termenele si Tn conditiile 
comunicate de catre ANRE prin solicitarea transmlsa. ' 

Art. 36. - (1) Furnizorii au obligatia sa Tntocmeasca 9i sa 
Tnainteze ANRE rapoarte privind activitatea de informare a 
clientilor. 

(2) Raportul privind activitatea de informare a clientilor se 
Tntocmeste tinand cont de urmatoarele elemente: 

a) domeniul 9i modalita\ile alese pentru desfa9urarea 
actiunilor de informare, numarul de actiuni; 
, b) numarul solicitarilor de informatii primite  defalcate  Tn 

functie de canalele de intrare (portal, scris, telefonic etc.); 
c) primele 5 subiecte Tntalnite eel mai des Tn apelurile 

telefonice si sinteza modului de rezolvare. 
(3) Prin'derogare de la prevederile alin. (2), pentru anul 2022 

raportul prevazut la alin. (2) se transmite Tn formatul prevazut 
prin Regulamentul privind activitatea de informare a clientilor 
finali de energie electrica 9i gaze naturale, aprobat prin Ordinul 
pre9edintelui Autorita\ii Na\ionale de Reglementare Tn Domeniul 
Energiei nr. 96/2015. 

(4) Raportul prevazut la alin. (2) se transmite la ANRE atat pe 
suport hartie, cat 9i Tn format electronic, pana eel tarziu la data 
de 31 martie a anului urmator celui pentru care se face 
raportarea. 

(5) ANRE are dreptul sa solicite furnizorilor completarea, 
clarificarea, detalierea 9i/sau exemplificarea, dupa caz, a datelor 
9i informatiilor cuprinse Tn raportul prevazut la alin. (2). 

(6) Termenul pentru Tnaintarea de catre furnizor a raspunsului 
de clarificare este stabilit de ANRE si este de maximum 30 de 
zile de la data solicitarii. ' 

(7) Anexat raportului prevazut la alin. (2), furnizorul transmite 
la ANRE copia contractelor Tncheiate cu publicatiile prin 
intermediul carora s-a efectuat informarea clien\ilor, precum 9i 
copia materialelor informative publicate. 

Art. 37. - Furnizorii au obligatia: 
a) sa informeze eel putin clientii casnici 9i microintreprinderile 

cu un consum anual estimat sub 100.000 kWh, prin intermediul 
facturilor sau in documente anexate acestora sau prin alte 
mijloace de comunicare agreate de parti, cu privire la existenta 
instrumentului de comparare a ofertelor furnizorilor, inclusiv a 
ofertelor de contracte de furnizare a energiei electrice, pus la 
dispozitie de catre ANRE; 

b} sa informeze clientii, atat prin intermediul punctelor unice 
de contact, al paginii de internet, conform reglementarilor 
specifice,  Tn  vigoare,  cat  9i  prin  intermediul  facturii  sau al 
documentelor   anexate   acesteia,  precum   9i   prin materiale 
promotionale, cu privire la drepturile  acestora , la legislatia  Tn 
vigoare 9i la caile de solu\ionare a litigiilor Tn cazul unor cereri, 
plangeri, sesizari, reclamatii sau contestatii; 

c) sa puna la dispozitia clientului, la solicitarea acestuia, date 
privind valoarea facturilor emise si/sau istoricul de consum 
aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o 
perioada de pana la 12 luni anterioare solicitarii sau pentru 

perioada scursa de la Tncheierea contractului de furnizare a 
energiei electrice, daca aceasta din urma este mai mica; clientul 
are dreptul sa primeasca toate datele solicitate Tn mod 
nediscriminatoriu Tn raport cu costurile, eforturile sau timpul 
necesare pentru furnizarea acestor date; solicitarea clientului 
trebuie sa cuprinda datele de identificare ale acestuia, adresa 
locului de consum, perioada pentru care se solicita informatiile 
9i modalitatea aleasa de client pentru transmiterea datelor 
solicitate; 

d} sa puna la dispozitia furnizorului de servicii energetice 
desemnat de client, printr-un acord scris, informatii privind 
consumurile facturate anterior acestuia, Tn masura Tn care 
aceste informatii sunt disponibile; 

e) sa transmita anual clientului eticheta energiei electrice. 
 

SECTIUNEA a 13-a 
Contractul  de agregare 

Art. 38. - Clientul are dreptul sa Tncheie un contract de 
agregare cu orice participant angajat Tn agregare, inclusiv cu un 
agregator independent, independent de contractul de furnizare 
a energiei electrice, sa participe la piata de energie electrica sau 
la cea a serviciilor energetice fara sa fie necesar acordul 
furnizorului sau, precum 9i sa denunte unilateral contractul de 
agregare, cu respectarea condi\iilor contractuale. 

Art. 39. - Prin contractul de agregare care se Tncheie de un 
client sau de un producator cu un operator implicat Tn agregare 
sunt stabilite conditiile de punere la dispozitia acestuia a energiei 
electrice produse sau rezultate prin modificarea consumului, Tn 
vederea tranzactionarii acesteia pe orice piata de energie 
electrica, Tmpreuna cu cea a altar producatori sau clienti. 

CAPITOLUL Ill 
Clientii activi 

Art. 40. - (1) Clientul activ este clientul care realizeaza 
oricare din urmatoarele activitati: 

a) consuma, stocheaza, vinde energia electrica produsa Tn 
spatiile pe care le detine, inclusiv energia produsa de unitati de 
producere apartinand unor terti, daca acestea sunt instalate Tn 
spatiile detinute de client; 

b) participa la programe de flexibilitate sau de eficienta 
energetica, 
daca activitatile prevazute la lit. a) 9i b) nu reprezinta principala 
sa activitate comerciala sau profesionala. 

(2) Vanzarea catre client a energiei electrice produse de 
unita\ile de producere de\inute de un tert, instalate Tn spa\iile 
detinute de catre client, se realizeaza conform Tntelegerii partilor. 

(3) Calitatea de client activ se certifica, Tn conformitate cu 
reglementarile Tn vigoare, pentru: 

a) participarea la programe de flexibilitate sau de eficienta 
energetica, de catre OR la care este racordat locul de consum 
al clientului; 

b) producerea de energie electrica, de catre OR la care este 
racordat locul de consum 9i de producere. 

(4) Certificarea calitatii de client activ se realizeaza individual, 
atat pentru fiecare client activ, cat 9i pentru un grup de clienti activi. 

(5) Calitatea de client activ este conditionata de existenta 
unui contract de furnizare a energiei electri'ce incheiat de client 
cu un furnizor atat pentru un loc de consum, cat 9i pentru un loc 
de consum 9i producere. 

Art. 41. -    (1) Clientul activ  la al carui loc de consum  sunt 
instalate unitati de producere a energiei electrice poate consuma 
energia electrica produsa la locul de consum 9i producere pe 
care Tl detine sub orice forma pentru acoperirea consumului de 
energie electrica la acel loc de consum 9i producere 9i poate 
utiliza excedentul pentru: 

a) acoperirea consumului de energie electrica la un alt loc 
de consum pe care Tl detine sub orice forma 9i care este 
racordat la SEN; sau 
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b) comercializare pe piata angro de energie electrica. 
(2) Tn vederea utilizarii excedentului in condi1iile prevazute la 

alin. (1) lit. a) se procedeaza astfel: 
a) clientul activ Tncheie contract de furnizare a energiei 

electrice cu acela9i furnizor atat pentru locul de consum 9i 
producere, cat 9i pentru locul de consum; 

b) contractul de furnizare con\ine clauze specifice referitoare 
la obligatia clientului activ de a notifica cantitatile de energie 
electrica produse 9i cele livrate Tn retea 9i, de asemenea, 
contine clauze referitoare la plata de catre client a 
dezechilibrelor rezultate Tntre cantitatea notificata a fi livrata Tn 
retea 9i cantitatea livrata Tn retea pe fiecare interval de 
decontare; 

c) pentru locul de consum 9i producere furnizorul factureaza 
clientului contravaloarea energiei electrice consumate  din retea 
Tn condi1iile prevazute in contractul de furnizare; 

d) pentru locul de consum, furnizorul factureaza 
clientului distinct: 

(i) contravaloarea energiei electrice notificate de client 
determinata luand in considerare componenta de 
furnizare, tarifele de retea facturate de catre OR 
furnizorului 9i taxele/impozitele/contributiile; 

(ii) contravaloarea diferentei pozitive intre cantitatea de 
energie electrica rezultata din indicatiile contorului 9i 
cantitatea notificata aferenta perioadei de facturare 
la pretul de contract (inclusiv tarifele de retea 
facturate de catre OR furnizorului 9i taxe/impozite/ 
contributii); 

(iii) contravaloarea dezechilibrelor intre cantitatea 
notificata si cantitatea livrata in retea. 

(3) Tn vederea utilizarii excedentului in con'ditiile prevazute la 
alin. (1) lit. b) se procedeaza Tn conformitate cu reglementarile 
aplicabile participantilor la piata angro de energie electrica. 

Art. 42. - Participarea clientului activ la programe de 
flexibilitate sau de eficienta energetica se realizeaza in 
conformitate cu reglementarile ANRE. 

Art. 43. - (1) Clientul activ, pentru a participa la o piata de 
energie electrica, este obligat: 

a) sa informeze furnizorul sau asupra acestui fapt; 
b) sa aiba prevazute, in contractul incheiat cu furnizorul, 

conditii de compensare financiara pentru eventualele costuri 
generate furnizorului de participarea la piata, direct sau prin 
agregare; 

c) sa respecte regulile pietei la care participa. 
(2) Clientii activi au responsabilitatea, din punct de vedere 

financiar, pentru dezechilibrele pe care le produc in SEN; Tn 
acest sens, ace9tia sunt parti responsabile cu echilibrarea sau 
deleaga responsabilitatea echilibrarii. 

(3) Tn indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (2), dupa 
obtinerea certificarii, clientii activi au obligatia de a se Tnscrie ca 
parte responsabila cu echilibrarea sau sa delege 
responsabilitatea echilibrarii unei parti responsabile cu 
echilibrarea 9i sa informeze OR cu privire la asigurarea 
responsabilita1ii echilibrarii. 

(4) OR asigura condi1iile necesare desfa9urarii activitatii 
ulterior primirii de la clientii activi a informarii prevazute la 
alin. (3). 

(5) Clientii activi au dreptul sa opereze fie direct, fie prin 
agregare 9i sa delege unui tert gestionarea instala1iilor necesare 
pentru desfa9urarea activitatilor lor, inclusiv instalarea, 
exploatarea, prelucrarea datelor 9i Tntretinerea, fara ca tertul sa 
fie considerat drept un client activ. 

CAPITOLUL IV 
Solutionarea neintelegerilor aparute 

la incheierea contractelor in domeniul energiei electrice i 
a disputelor pe piata cu amanuntul de energie electrica 
aparute intre participantii la piata de energie electrica 
Art. 44. - (1) Clientul are dreptul sa beneficieze de proceduri 

transparente, simple 9i ieftine de solutionare a plangerilor 9i sa 
Tnainteze  o plangere  furnizorului  referitoare  la activitatea de 
furnizare a energiei electrice desfa9urata de catre acesta la locul 
de  consum;  Tn  cazul  in   care  clientul  nu  este  multumit de 
solutionarea plangerii sale sau Tn cazul Tn care un eventual litigiu 
nu este solutionat pe cale amiabila, acesta are posibilitatea de 
a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de 
solutionare  a plangerilor/litigiilor, precum 9i de a se  adresa 
instantelor competente. 

(2) In cazul neTn\elegerilor aparute la Tncheierea contractelor 
Tn domeniul energiei electrice, avand la baza contracte 
reglementate de ANRE sau actele aditionale  aferente 
contractelor  respective,  daca  partile  nu  ajung  la  o Tn \elegere, 
acestea se pot adresa ANRE Tn vederea declan9arii procesului 
de    solutionare    la    nivelul    acesteia ,    conform  prevederilor 
Procedurii   privind   solu\ionarea   nein\elegerilor   aparute   la 
Tncheierea contractelor Tn domeniul energiei electrice 9i termice 
produse Tn cogenerare de Tnalta eficienta, Tn vigoare. 

(3) Tn  cazul  disputelor  pe  piata  cu'  amanuntul  aparute  Tn 
derularea contractului de furnizare a energiei electrice, daca 
partile nu ajung la o Tntelegere, acestea se pot adresa ANRE in 
vederea declan9arii procesului de solu\ionare la nivelul acesteia, 
conform prevederilor Regulamentului privind organizarea 9i 
functionarea comisiei pentru solu\ionarea disputelor pe piata 
angro 9i cu amanuntul aparute intre participan\ii la piata de 
energie electrica 9i gaze naturale, Tn vigoare. 
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	1. La articolul 4 alineatul (4), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
	2. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
	3. La articolul 13, dupa litera o) se introduce o noua litera, litera p), cu urmatorul cuprins:
	4. La articolul 15 alineatul (1), litera f) se modifica i
	5.  La articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
	1. La articolul 6 alineatul (2), litera e) se modifica i
	2. La articolul 35, alineatul (1) se modifica i va avea urmatorul cuprins:
	3. . La articolul 35, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
	4. Art. 36, art. 37 alin. (3), art. 38, art. 39 i anexa  nr. 5  se abroga.
	Dumitru Chirita
	de furnizare a energiei electrice la clien\ii finali
	Dispozi\ii generale
	Furnizarea energiei electrice la clienti
	Art. 8. - Tn functie de destinatia consumului de energie electrica, clientii se Tmpart astfel:
	Art. 10. - (1) Clientul poate Tncheia pentru un loc de consum contract de furnizare a energiei electrice, la alegere, cu unul sau
	1'ncheie de catre client cu OD.
	SMI.

	(2) Furnizorul trebuie sa ofere clientilor optiunea de a primi/accesa electronic facturi 9i informatii de facturare, precum 9i modalita\i flexibile de efectuare a pla\ilor propriu-zise ale facturilor; transmiterea de catre furnizor a facturii se reali...
	Art. 26 . - (1) lntreruperea alimentarii cu energie electrica la locul de consum al clientului poate fi dispusa de furnizor in situatiile prevazute in prezentul regulament, precum 9i in alte situa\ii prevazute de legisla\ia in vigoare, in care acesta are
	(6) fn cazul in care pan;ile nu ajung la o in\elegere cu privire la modul de solu\ionare a plangerii, acestea pot proceda conform prevederilor art. 44 alin. (3).
	Art. 30. - (1) Furnizorul are obliga\ia de a desfa9ura activitati de informare a clien\ilor proprii.
	Clientii activi
	Solutionarea neintelegerilor aparute
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