
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 

             PLANUL Cladire Inteligenta Energetic 

              Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

                     Catre o Carta europeana a drepturilor consumatorilor de energie cu un 
                  Program de  implementare  a unui  sistem informatic unitar  

                  
                 1. Obiectivele principale ale unei Politici privind drepturile consumatorilor de energie 
 
        „Energia este un bun esential pentru fiecare european. Legislatia europeana existenta solicita deja 
respectul obligatiilor de serviciu public. Însa Uniunea Europeana trebuie sa mearga mai departe în lupta 
împotriva saraciei resurselor de energie.”-COM(2007)386 final. Sustinerea Actiunii  din Politica EU-27- 
stabilirea regimurilor de ajutor pentru a permite celor mai vulnerabili cetateni UE sa faca fata maririi pretului 
energiei electrice, sa îmbunatateasca nivelul minim de informatii de care dispun cetatenii, pentru a îi ajuta pe 
acestia sa aleaga între furnizori si posibilitati de furnizare, sa reduca formalitatile care trebuie îndeplinite în 



momentul în care consumatorii schimba furnizorul si sa protejeze consumatorii împotriva practicilor de vânzare 
abusive,este realizata de toate prevederile relevante din: 
 
Tratatul de instituire 

Comunitate 

Europena ,art. 86 

Statele membre pot sa  impuna agentilor economici  care functioneaza în sectorul energiei 

electrice, în interesul economic general, obligatii ale serviciilor publice legate de securitate, 

inclusiv securitatea în alimentare, regularitatea, calitatea si pretul alimentarii , eficienta 

energetica si protectia climei. Astfel de obligatii vor fi definite cu claritate, transparent, 

nediscriminatoriu si verificabil. 

Legislatia europeana 

 

Directivei 2003/54/CE,respectiv 2003/55/CE privind normele comune pentru piata interna a 

energiei electrice ,respectiv a  gazelor naturale , norme de eficientizare ,dar si  « de informare 

transparenta a consumatorilor privind preturile si tarifele aplicabile si despre termenii si 

conditiile standard cu privire la accesul catre serviciile de electricitate (gaze) si utilizarea 

acestora. Iar, conform art.3 (5) din Directiva 2003/54/CE "statele membre vor asigura o mare 

protectie a consumatorilor, în special în legatura cu transparenta legata de termenii si 

conditiile contractuale, informatiile generale si mecanismele de rezolvare a disputelor" ;iar 

in  Anexa A c) se  stipuleaza ca "masurile mentionate în art. 3 vor asigura primirea de catre 

clienti a unor informatii transparente despre preturile si tarifele aplicabile si despre termenii 

si conditiile standard cu privire la accesul catre serviciile de electricitate (gaze) si utilizarea 

acestora".Sau, disponibilitatea la informare despre mecanismele de eficienta energetica , cu 

verificare din partea autoritatilor, conform Directivei 2006/32/CE pentru utilizatorii finali si 

serviciile energetice. 

Cartea Verde din 

2006– 

O strategie europeana pentru energie durabila ,competitiva si sigura -Fiecare consumator UE va 

avea dreptul legal de a cumpara electricitate si gaze de la orice furnizor din UE( in Franta ,in 



2003,  erau 3200 consumatori eligibili  si in iulie 2004 apar  3 milioane). 

ConvenŃia de  la 

Aarhus privind 

accesul la informaŃie 

Legea nr .86 din 2000 pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informaŃie, 

participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiŃie în probleme de mediu – 

semnată la 25 iunie 1998,cu aplicabilitate in sectorul Energetic: Autoritatile si  publicul 

coopereaza pentru - accesul la informaŃia de mediu ;colectarea şi diseminarea informaŃiei de 

mediu ;participarea publicului la deciziile privind activităŃile specifice  în timpul pregătirii 

planurilor,programelor şi politicilor legate de mediu  , inclusiv al  pregătirii regulamentelor 

de aplicare,a normativelor şi instrumentelor legale obligatorii, general aplicabile privind 

activităŃile specifice(centrale termice şi alte instalaŃii cu combustie, cu un aport de căldură de 50 MW 

sau mai mult;  centrale nucleare ;construirea liniilor electrice suspendate având o tensiune de 220 kV 

sau mai mult şi o lungime mai mare de 15 km ,etc.) 

Legii nr.157/2006 

privind ratificarea 

Tratatului de 

aderare a Republicii 

Bulgaria si a 

Romaniei la Uniunea 

Europeana 

Adaptari ale actelor normative,aplica ce ne dorim cu totii ca cetateni:asigurarea dezvoltării durabile 

a economiei naŃionale;diversificarea bazei de resurse energetice primare;transparenŃa 

tarifelor, preŃurilor şi taxelor la energie electrică în cadrul unei politici de tarifare, urmărind 

creşterea eficienŃei energetice pe ciclul de producere, transport, distribuŃie şi utilizare a 

energiei electrice;  promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie;asigurarea 

protecŃiei mediului la nivel local şi global, în concordanŃă cu tratatele la care România este 

parte.  

Dreptul 

Constitutional  

Acces la orice informatie de interes public din partea autoritatilor publice, inclusiv din partea 

mijloacelor de informare in masa. 

Legea nr.199/2000 

privind utilizarea 

Producătorii şi furnizorii de energie electrică şi termică au obligaŃia ,in  condiŃiile convenite 

cu consumatorii ,de a desfăşura activităŃi de informare, consultanŃă, finanŃare, precum şi de 



eficienta a energiei–

Legea Petre Naidin 

a executa lucrări în vederea creşterii eficienŃei energetice în instalaŃiile ce le deŃin , 

eliminand ,astfel ,orice bariera adminstrativa sau manageriala ,facilitand accesul la piata energiei ,in 

conditii  de securitate in alimentare . 

Legea energiei 
electrice nr.13/2007 
 

  

 

 

1.Consumatorii au urmatoarele drepturi:  
a) sa aiba acces la retelele electrice de interes public si sa consume energie electrica în 
conformitate cu prevederile contractului de furnizare;  
b) sa solicite furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor la 
acesta sau sa initieze acte aditionale la contracte, atunci când apar elemente noi sau când considera 
necesara detalierea ori completarea unor clauze contractuale;  
c) sa aiba acces la grupurile de masurare pentru decontare;  
d) sa solicite furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor 
survenite în retelele electrice;  
e) sa solicite furnizorului despagubiri, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune 
din vina acestuia sau în cazul nerespectarii indicatorilor de calitate a energiei.  
2.Consumatorii captivi au dreptul sa opteze, pâna la deschiderea totala a pietei de energie 
electrica, pentru oricare dintre tarifele reglementate în conditiile stabilite prin contract.  
3.Consumatori considerati vulnerabili pot primi compensatii de la bugetul de stat/bugetele locale, 
care sa le permita plata consumului minim necesar.  

Legea nr.325 /2006 
a serviciului public 
de alimentare cu 
energie termică 

Drepturile utilizatorilor de energie termică-să aibă acces la grupurile de măsurare a energiei 

termice utilizate pentru facturare;să recupereze de la operatorul serviciului daunele 

dovedite a fi din vina acestuia;de a fi anunŃat, din timp, despre întreruperea furnizării de energie 

termică;  de a avea acces ori de a primi, la cerere, informaŃii cu privire la structura costurilor/tarifelor 

percepute de operatorul care are şi calitatea de furnizor. 

HG nr.1007/2004 
pentru aprobarea 
Regulamentului de 
furnizare a energiei 
electrice la 
consumatori 

 Începând cu data de 1 iulie 2005,toŃi furnizorii sunt obligaŃi să organizeze şi să actualizeze 

câte un site în reŃeaua Internet adresat consumatorilor sau alte mijloace de informare 

convenite cu autoritatea competentă, care să conŃină cel puŃin următoarele informaŃii:  

condiŃiile de racordare la reŃeaua electrică;structura de achiziŃie a energiei electrice 



 utilizată de furnizor în anul precedent;servicii oferite consumatorilor; modalităŃi de adresare 

a reclamaŃiilor privind serviciul prestat; informaŃii privind modalităŃile de plată. 

HG nr.638/2007  Deschiderea integrală a pieŃei de energie electrică şi de gaze naturale de la 1 iulie 2007 

Oficiul de Statistică 
al ComunităŃilor 
Europene - Eurostat 
 

Primordial este si costul pentru evaluarea Actiunii,la 1 ianuarie 2007, preŃul electricităŃii in 
Euro pentru un KWh pentru consumatorii din EU-27(Pentru 1 KW/oră produs consumăm de două 
ori mai mult gaz decat se consumă în Europa cu o tehnologie nouă. Randamentul într-o centrală 
europeană este de 30-31% în timp ce în Romania este de 58-60%): 
 Casnic/Consum Industrial/Consum 
Romania 0,10170/iluminat 

public- 1,1%,casnic-
15,0 % 

0,0842 la 100kWh/export-6,6%, 
propriu tehnologic în reŃele şi staŃii-
14%,în economie 63,2%.  

Danemarca 0,2579  
Italia 0,2329  
Bulgaria 0,066  
Media 0,1528 0,092/100 kWh  

 

                       2. Drepturi si obligatii din Carte ale furnizorilor si consumatorilor de servicii  de 
energie si gaz           
 
     Evenimente de Politica Energetica ale Cartii sunt relevante: 
 



 Source:www.wupperinst.org       
 
    1.Deschiderea totala a pietelor gazului si energiei electrice, începând cu 1 iulie 2007 in 14 state membre, 
contribuie la crearea pietelor competitive si vizeaza instituirea unei piete unice -necesar protejarea în mod adecvat a  
drepturilor consumatorilor. 
    2.Statele membre sunt abilitate sa impuna întreprinderilor obligatii de serviciu public si de serviciu 
universal, în cazul în care este necesar. 
    3.Uniunea Europeana trebuie sa mearga mai departe în lupta împotriva saraciei resurselor de energie- 
Preturile ridicate ale surselor de energie primara pot antrena o inflatie a preturilor energiei finale,cu agravare a situatiei 
consumatorilor individuali care se afla în situatii financiare vulnerabile. 
 
   Drepturi si obligatii,conform legislatiei generale privind protectia consumatorului si cea in domeniu- cu 
propuneri legislative privind-consolidarea drepturilor consumatorului, informatii privind masurile referitoare la 
eficienta energiei electrice si modele de comportament, reprezentare a consumatorului, acces la niveluri adecvate de 
energie si preturi rezonabile: 
 
Codul 
Consumatorului  
 

Dreptul de a fi protejati impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu 
care ar putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea ori sa le afecteze drepturile si interesele 
legitime;Dreptul de a fi informati complet, corect si precis asupra caracteristicilor esentiale ale 
produselor si serviciilor, astfel incat decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cat 
mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori; Dreptul de a avea acces 
la piete care le asigura o gama variata de produse si servicii de calitate;Dreptul de a fi despagubiti 



pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si serviciilor, folosind in acest 
scop mijloacele prevazute de lege;Dreptul de a se organiza in asociatii pentru protectia 
consumatorilor, in scopul apararii intereselor lor;Dreptul de a refuza incheierea contractelor care 
contin clause abusive, in conformitate cu legislatia in vigoare;Dreptul de a nu li se interzice de catre 
un agent economic sa obtina un beneficiu prevazut de legea in vigoare.Source: Autoritatea Nationala 
pentru Protectia Consumatorilor. 

In Sectorul 
Energetic -
Carte 

1.dreptul universal de a beneficia de aprovizionare cu energie electrica. 
2.niveluri ridicate de protectie, în special în ceea ce priveste transparenta termenilor si conditiilor 
contractuale.  
3.informatiile generale si mecanismele de solutionare a litigiilor si sa se asigure ca este posibil ca, 
clientii sa se poata îndrepta gratuit catre un nou furnizor si fara sa întâmpine obstacole. 
4. masuri de protectie adecvate care sa protejeze consumatorii vulnerabili. 
5. protectia împotriva practicilor comerciale neloiale.  
6. trebuie sa dispuna de structuri contractuale transparente, comparabile si executorii:oferte 
transparente, schimb gratuit  al furnizorului si acces la informatiile privind masurile disponibile referitoare 
la eficienta energiei electrice.  
7.acces la un mecanism de solutionare a litigiilor care sa functioneze în mod eficient.  
8.dotare cu mijloacele si competentele necesare pentru ca sa poata face alegeri rationale privind 
aprovizionarea cu energie electrica si eficienta energiei electrice.  

 
    Actiuni esentiale din legislatie sau pentru reglementare in plan comunitar/national, privind drepturile si 
interesele consumatorilor.Elemente legislative comunitare de aplicat sau pentru  viitoare impuneri prin 
autoreglementare(V): 
 



 
 
Drept Legislatia comunitara LC impune Posibil in aplicarea   LC  Posibil ca aplicare nationala 
Racordarea 
 

Consumatorii europeni de energie 
electrica au dreptul de a beneficia de 
serviciile universale, si anume de 
dreptul de a li se furniza energie 
electrica de o calitate bine definita … la 
preturi rezonabile, usor si clar 
comparabile si transparente. 

Si cei de gaz ar trebui 
sa aiba dreptul la o 
calitate definita la un pret 
rezonabil, acolo unde 
aprovizionarea este 
posibila. 

1.Dreptul de a numi un furnizor 
de ultima instanta- informare in 
vederea protectiei continuitatii 
aprovizionarii.  
2.V-Instituire a unui mecanism 
de monitorizare a accesului la 
energie electrica si gaz-cu  
prezentare publica;distinctie 
transparenta intre 
consumatori;instalare serviciu help-
line;prezentare metoda de calcul 
transparenta si de inteles.  

Contract-
consum de 
energie 

Prevederi:identitatea si adresa 
furnizorului; serviciile furnizate, 
nivelurile de calitate,termenul  

 V. In contract sa figureze: tarifele 
platibile si conditiile 
anexate;disponibilitatea si 



necesar pentru stabilirea racordarii 
initiale; tipurile de servicii de întretinere 
oferite;  mijloacele prin care se pot 
obtine informatii actualizate privind 
toate tarifele aplicabile si redeventele 
de întretinere; durata contractului, 
conditiile de reînnoire si de întrerupere 
a serviciilor si contractului, existenta 
oricarui drept de denuntare a 
contractului; compensatiile si formulele 
de rambursare aplicabile în caz de 
nerespectare a nivelurilor de calitate a 
serviciilor prevazute prin contract; 
modalitatile de lansare a procedurilor 
pentru solutionarea litigiilor. Notificare  
în timp util cu privire la intentia de 
modifica a conditiilor contractuale … si 
cu privire la dreptul de a denunta 
contractul în asemenea cazuri. Conditiile 
generale trebuie sa fie echitabile si 
transparente. Acestea trebuie  
prezentate într-un limbaj clar si usor de 
înteles. Furnizorii evita clauzele abuzive 
în contractele încheiate cu consumatorii. 

modalitatile parametrilor de plata; 
precizari privind modalitatile de 
contorizare si de a furniza facturi 
informative corespunzatoare care sa 
reflecte în mod corect consumul 
consumatorilor individuali; precizari 
privind modul de furnizare catre 
consumator a unor informatii  
actualizate privind masurile 
disponibile care permit 
îmbunatatirea eficacitatii  
energiei, profiluri comparative ale 
utilizatorilor si/sau specificatii 
tehnice  
obiective pentru echipamentele care 
consuma energie.  
 

Preturile, 
tarifele si 
monitorizarea  
 

Consumatorii europeni de energie: 
informatii transparente privind preturile 
si tarifele practicate, precum si privind 
conditiile generale aplicabile. Preturile 
europene ale energiei electrice si 
gazului sunt rezonabile(la energie - 
usor si clar comparabile si 
transparente;dotare cu contoare 
individuale si facturi pe baza consumului 

Monitorizare publica 
oferte de energie 
electrica si de gaz 
disponibile pe piata: 
pentru compararea 
preturi si conditiile de 
baza ale ofertelor 
disponibile.  
 

V.Modificarile preturilor: 
întelegerea cu usurinta a efectelor 
acestora. Sistemele de calcul al 
tarifelor:publice.Facturile de 
energie:trimise în timp util si în 
regulat pentru bilant in consumul 
real.  
  



real).  
Libera alegere 
a furnizorului  
 

Statele membre garanteaza dreptul 
consumatorului eligibil de a-si 
schimba efectiv Furnizorul;cel de 
energie nu plateste o taxa la 
schimbarea furnizorului.  

 V.Cons.energie:o îmbunatatire a  
eficientei procedurilor existente de 
schimbare a furnizorului; cel mult de 
o luna.Data de expirare contract  sa 
figureze pe factura.  

Informarea Cons. Energie-informatii 
transparente:preturile si tarifele 
practicate(si conditii generale la accesul 
servicii de energie electrica si gaz); 
contributia fiecarei surse de energie la 
totalitatea surselor utilizate de catre 
furnizor în anul precedent .. si privind 
impactul asupra mediului … din energia 
electrica produsa de catre furnizor;cei 
cu acces la serviciile universale, sunt 
informati cu privire la drepturile pe care 
le au; informatii, în sau odata cu 
facturile lor, contracte sau tranzactii, 
chitante-preturile reale curente  
si consumul real de energie, o 
comparatie anuala a consumului real de 
energie si cu utilizatorul mediu de 
energie,  masurile de îmbunatatire a 
energiei, profilurile utilizatorilor finali si 
specificatii privind echipamentul.  

Informatiile privind 
aprovizionarea cu energie 
a consumatorilor 
europeni de  
energie ar trebui sa fie 
disponibile fara a 
antrena cercetari 
excesive sau costisitoare.  

V.Consumatorii europeni de 
energie ar trebui sa beneficieze de 
un acces usor la informatii 
actualizate privind  
– aprovizionarea cu energie 
disponibila în regiunea lor, precum si  
– toate programele nationale, 
mecanismele si cadrele financiare si 
legale care au ca obiect promovarea 
eficientei energetice.  
 

Reclamatiile  
 

Consumatorii europeni de energie 
beneficiaza de proceduri 
transparente, simple si ieftine 
pentru solutionarea lor. 
 

 Solutionarea nejudiciara -rapida in 3 
luni si fara costuri a conflictelor.V.  
Furnizorii si operatorii de retea 
creaza   ghiseu unic la 
reclamatii. 

Reprezentarea  
 

Organizatiile de consumatori sunt 
abilitate sa introduca actiuni în încetare 

 Un dialog regulat între 
consumatorii de energie si toate 



la tribunale sau la autoritati 
administrative pe care statele  
membre le desemneaza.  
 

celelalte parti interesate;cooperare 
organizatii si autoritatile 
responsabile cu protectia  
Consumatorilor. 

Masurile 
sociale  
 

Statele membre … garanteaza, în 
special, protectia adecvata a 
consumatorilor vulnerabili, inclusiv 
prin masuri care sa îi ajute sa evite 
debransarea.  

Cons.energie cu 
handicap sau saraci -
au  servicii esentiale la 
preturi rezonabile sau 
gratuit. Definitie a 
consumatorilor 
vulnerabili:fara a impune 
o povara excesiva, mai 
ales la debransare; fara 
discriminare pentru 
ceilalti consumatori.  

Interventie  pe piata pentru a fixa 
preturi si conditii sociale pentru 
categorii bine definite de 
consumatori de energie si de gaz din 
regiuni îndepartate sau cu nevoi 
speciale, sau cel putin sa se asigure 
ca asemenea consumatori au acces 
sistematic la oferta cea mai ieftina 
de pe piata.  
 

Practicile 
comerciale 
neloiale  

Cons. Energie:protejati împotriva 
metodelor de vânzare necinstite sau 
care pot induce in eroare.  
 

 Autoritatile care apara interesele 
consumatorilor si autoritatile 
nationale de reglementare din 
sectorul energetic ar trebui sa 
coopereze în mod efectiv pentru a  
obtine cele mai bune rezultate.  

Consultare publica privind Carta europeana a drepturilor consumatorilor de energie:tren-energy-consumer- 
rights@ec.europa.eu . 
 
                       3.Practici in Reglementare pentru  aplicarea Drepturilor consumatorilor  
   de energie 
 
     Participantii la piata de energie electrica si structurile operationale asociate sunt:producatorul, operatorul de 
transport si sistem, operatorul pietei centralizate de energie electrica, operatorul de distributie, furnizorul, 
clientul eligibil si clientul captiv.  
 
   1.Principii generale de tarifare in Reglemantarile ANRE: 
 



Tip 
consumator 

Energie electrica – client final, persoana fizica sau juridica ce cumpara energie electrica pentru consumul 
propriu;  
Captiv – 8,2 milioane -consumatorul de energie electrica care, din considerente tehnice, economice sau de 
reglementare, nu poate alege furnizorul, precum si consumatorul eligibil care nu-si exercita dreptul de a-si 
alege furnizorul;  
Casnic – 20% din consumul total de energie -consumatorul care cumpara energie electrica pentru consumul 
propriu al gospodariei, excluzând consumul aferent activitatilor comerciale sau profesionale; 
Eligibil de energie electrica –consumatorul de energie electrica care poate sa aleaga furnizorul si sa 
contracteze direct cu acesta energia necesara, având acces la retelele de transport si/sau de distributie;  
Vulnerabil – consumatorul casnic care, din motive de sanatate, vârsta sau de alta natura beneficiaza de 
anumite facilitati în asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice. 

Tarifarea 
consumatorii 
casnici: 
-<30kW-doar 
energie activa; 
-preŃuri  pe 2 
niveluri de 
tensiune(medi
e şi joasă-ex. 
CS si CTP); 
-cu 2 
contoare-mono 
si trifazic-un 
singur pret la 
CR , CTP sau  
CP; 

1.Pentru contoare cu plata postconsum : 
Social – CS-  La venit net mediu lunar pe membru de familie <cu venitul minim pe economie 

.Trei tranşe de consum-E- energie electrică totală consumată în perioada de 
facturare,cu valori maxime pret-p, impuse in kWh  in tranşei I si II  , într-o 
perioadă de facturare , la trei preŃuri diferite.Echipamentul de măsură trebuie 
sa permita înregistrarea întregii energii active în perioada de facturare-X. 

Monom  - CD Facturare la acelasi preŃ:F  =  E x p.   -X 
Monom cu 
rezervare–CR 

Facturare  la acelaşi preŃ , cât şi valoarea rezervării pentru respectiva 
perioadă. N – număr de zile din perioada de facturare;pr – PreŃ pentru rezervare;p 
– PreŃ pentru energia totală consumată.   F  =  E x p  +  N x pr . -X 

Monom cu 
rezervare-CR2-
diferenŃiat pe 
două zone orare 

Facturare la consum-zi sau noapte,pe perioada de facturare la preŃuri diferite , cât 
şi valoarea rezervării pentru respectiva perioada-N , la preŃ  unic : F  =  Ezi x pzi  +  
En x pnoapte  +   N x prezervare. -X 

Monom cu 
rezervare – CR3 – 
diferenŃiat pe trei 
zone orare 

Facturare-la pret diferit- în zona de vârf, normală si de gol,cât şi valoarea 
rezervării pentru respectiva perioadă , la preŃ unic : F  =  Ev x pv  +  En x pn   +  
Eg x pg  +  N x pr.- X 
 

Monom -CTP - pe 
tranşe de putere 

Tarifare diferenŃiat pe trei tranşe de putere maximă contractată-pr (cel mult 
3kW, între 3 şi 6 kW şi peste 6 kW ). F  =  E x p + N x pr. Echipamentul de măsură 
trebuie să permită înregistrarea energiilor active totale consumate în perioada de 
facturare şi limitează valoarea puterii consumate , la puterea maximă contractată în 



perioada de facturare 
Monom–CI –cu 
consum inclus 

Facturarea consum şi  abonament -preŃul rezervării şi o cantitate de energie 
zilnică(nu se reportează). F  =  pa x N  daca Ezi = E/N  ≤  1 kWh/zi;F  =  pa x N  
+ (E – 1 x N) x p daca   Ezi  > 1 kWh/zi - cantitatea de energie inclusă în preŃul 
abonamentului. X. 

 
2.Pentru contoare cu  preplată:   
Monom – CP 
 

Facturare consum şi rezervare , plătite în avans de perioada de consum , conform 
opŃiunii clientului , exprimate prin contract . F  =  E x p + N x pr.    X-limitează 
valoarea acesteia conform valorii contractate şi achitate în avans.  

Monom – CP2  - 
monom diferenŃiat 
pe doua zone 
orare 

Facturare consum diferenŃiat pe două zone-zi si noapte, şi rezervare , plătite în 
avans de perioada de consum , conform opŃiunii clientului , exprimate prin contract. 
F = Ezi x pzi + En x pn +  N x pr.    X-diferenŃiat pe cele două zone orare , în 
cadrul perioadei de facturare şi limiteaza valoarea acesteia conform valorilor 
contractate şi achitate în avans .  

Monom – CP3 – 
monom diferenŃiat 
pe trei zone orare 

Facturare consum diferenŃiat pe trei zone orare-varf,normal,gol, şi a rezervării , 
plătite în avans de perioada de consum , conform opŃiunii clientului , exprimate prin 
contract . F = Ev x pv + En x pn + Eg x pg +  N x pr .    X-diferenŃiat pe cele trei 
zone orare şi consumată în perioada de facturare şi limitează valoarea acesteia 
conform valorilor contractate şi achitate în avans .  

Breviar:Rezervare-racordat ,chiar nu consuma. 
 
3.Alte prevederi: 
Modificare preŃuri 
în perioada de 
facturare 

Calcul toate preŃurile valabile din perioada de facturare cu intervalul de timp 
corespunzator-si în cazul consumatorilor captivi , alŃii decât cei casnici care au tarife 
monom 

Defect 
echipamentul de 
masurare  

Recalculare consum,trebuie aplicată de furnizor numai de comun acord cu 
consumatorul ,conform cu contractul de furnizare-consemn in process verbal.Tarif tip 
CD. 

Punct delimitare 
diferit de măsură 

Corectie în plus sau minus în vederea facturării,cu cantitatea de energie 
neînregistrată de echipamentul de măsură şi datorată pierderilor din instalaŃiile 
electrice aflate între cele 2 puncte. 

Nu se percepe Perioada: întrerupere furnizare la avarii în SEN;cazuri de forŃă majoră 



preŃ pentru 
rezervare 
/abonament din 
contract 

declarată,mai mare de 24 ore;întrerupere la cerere a furnizării cand 
consumatorul a achitat taxele corespunzătoare pentru serviciile de întrerupere 
prestate la cererea sa;consumatorul nu a achitat contravaloarea consum şi a fost 
întrerupt pentru neplată , pe perioada de întrerupere a furnizarii energiei electrice , 
pe baza datelor operative de întrerupere şi de reluare a furnizării -nu se acordă nici 
energia inclusă în abonament la tarifele care prevăd acest lucru .  

Alte situaŃii 1)Blocuri:fara asociatie de proprietari- cu un singur contract/imobil şi echipament 
de masurare,vor plăti energia electrică la tariful ales prin contract . 
2)Casnici şi cei asimilaŃi lor(cu o putere maximă <30 kw),  constituiŃi într-o 
asociaŃie de proprietari/locatari şi care se constituie ca un singur consumator captiv , 
au dreptul la orice tarif de casnic reglementat . 
3)Alte scopuri decât cele pentru iluminat şi utilizari casnice este obligat să 
solicite alimentarea separată pentru acest consum. Tehnic nu e posibil:in sistem 
pauşal consumul prezumat mediu anual pentru iluminat şi utilizări casnice,al 
respectivului consumator;în sistem pauşal consumul prezumat mediu anual pentru 
activitatea respectivă, al respectivului consumator;se calculează ponderea 
consumului , altul decât cel casnic fata de consumul total calculat pentru ambele 
activităŃi , iar procentul realizat se consemneaza în contract şi se aplică înregistrărilor 
din perioadele de facturare .Restul este consum casnic;preŃul pentru calculul valorii 
facturii este cel corespunzător pentru fiecare tarif specific ales de consumator şi 
consemnat în contractul de furnizare , iar valoarea facturii este formată din suma 
acelor cantităŃi calculate , înmulŃite cu preŃul tarifului ales pentru activitatea 
respectivă . Dacă se schimbă zonele orare în perioada de facturare , pentru tarifele 
diferenŃiate , se vor elabora proceduri specifice de calcul a coeficienŃilor de corecŃie . 

 
4.AsimilaŃi consumatorilor casnici:asociaŃiile de proprietari/locatari,parŃile comune ale imobilelor de 
locuinŃe,căminele de bătrâni şi pensionari,căminele de elevi şi studenŃi,chiliile mănăstireşti,garajele individuale 
,unităŃile de ocrotire a copilului,leagănele pentru copii,casele de copii preşcolari şi şcolari,căminele-şcoală, 
căminele pentru deficienŃi nerecuperabili,centre de primire minori,instituŃii pentru ocrotirea copiilor abandonaŃi 
,căminele de familişti şi nefamilişti alimentate direct din reŃelele publice -cu tarif monom CD,sau la un tarif cu 
rezervare, conform opŃiunii consumatorului. 

Tarifarea 
consumatoril

1.Energia activă -clasificare : 
- După mărimile facturate : tarife de tip monom : B, D, E1,E2 si  tarife de tip binom : A, A33, C 



or captivi cu 
excepŃia 
celor casnici 
 

- După diferenŃierea pe zone orare : tarife simple : D, C si  tarife diferenŃiate : A, A33, B, E1, E2, 
- După durata de utilizare a puterii maxime :A33 durată mica de utilizare a puterii maxime;A33 durată 
medie de utilizare a puterii maxime;A33  durată mare de utilizare a puterii maxime 
- Dupa nivelul de tensiune:tarife la înaltă tensiune (220kV) - A33;tarife la înaltă tensiune (110kV şi peste): 
toate tipurile de mai sus;tarife la medie tensiune: toate tipurile de mai sus;tarife la joasă tensiune:  toate 
tipurile de mai sus. 
2.Energia reactiva-este de tip monom , pe niveluri de tensiune. 
Tarife: 
A33 Binom diferenŃiat pe zone orare şi durate de utilizare a puterii maxime: preŃuri pentru 

energie pe trei zone orare (ore de vârf- dimineata+seara, normale  şi de gol);preŃuri pentru putere 
pe două zone orare (ore de vârf , rest ore- de gol cumulate cu normale). 

A Binom diferenŃiat - energie şi putere în orele de vârf  de sarcina şi de rest ore. 
C Binom simplu – pentru garantarea unei puteri contractate pe perioada de facturare:preŃul pentru 

puterea contractată pe o perioada de facturare si preŃul pentru toata energia consumată într-o 
perioadă de facturare. 

B Monom diferenŃiat – este forma de tarif monom care diferenŃiază energia pe doua zone 
orare:preŃul pentru energie în orele de vârf de sarcină  si în rest ore. 

E1 Zi-noapte-factura pe doua zone orare - de zi şi noapte inclusiv sâmbata şi duminica. 
E2 Zi –noapte- formă simplificată E1, în care se facturează energia electrică în orele de zi şi orele de 

noapte. 
D Monom simplu - reprezintă cea mai simplă formă:preŃul pentru energia totală consumată în 

perioada de facturare.  
 Tariful aplicat pentru energia reactivă – este de tip monom- reglementat de ANRE.  

Tarifare la 
eligibili 

În condiŃiile deschiderii pieŃei de energie electrică, furnizarea energiei electrice la consumatorii care nu 
îşi exercită dreptul de eligibilitate se realizează la tarife reglementate diferenŃiate pe niveluri de tensiune , 
având o structură de tip binom diferenŃiat . 

Tarifare 
autoproducăt
ori 
 

Consumul de energie electrică din SEN se tarifează cu tarif A33 , iar energia electrică debitată  în SEN 
se tarifează cu tariful A33 AP . Ambele tarife se aplică ca şi în cazul consumatorilor captivi , Ńinând cont de 
zonele orare aprobate de autoritatea în domeniu şi de mărimile necesare pentru aplicarea  acestor tipuri de 
tarife , precum şi de cantităŃile măsurate. 

Tarifare în 
pauşal  
 

Durate de timp determinate, pentru consumatorii  temporari , în cazul unor locuri de consum cu o putere 
maximă simultan absorbită foarte mică (de regulă sub 100W) pentru care nu se justifică sau nu este posibilă 
montarea unui grup de măsurare , în cazul defectării (indisponibilităŃii) echipamentelor de măsurare , precum 



şi în cazul consumului fraudulos de energie electrică .Fara măsurare:în funcŃie de puterea nominală a 
receptoarelor electrice şi de durata de utilizare normată a acestora , aflate în patrimoniul consumatorului .  

  
     2.Procedura  pentru despagubirea consumatorilor casnici pentru deterioarea unor receptoare electrice 
de uz propriu-fara  lămpi şi electrotermice(frigidere cu absorbŃie, radiatoare, convectoare, cuptoare, plite, etc.)din 
culpa operatorului de retea-ANRE: 
 
Furnizorul Va plăti despăgubiri pentru producerea de daune materiale din culpa operatorului de reŃea. 

Acestea se pot acorda ori de câte ori consumatorul este prejudiciat, la cererea justificată acel putin 3. 
Consumatorii Anunta in scris furnizorul în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data aparitiei şocului de 

tensiune care a produs deteriorarea receptoarelor electrice sau de la data luării la cunoştiŃă a 
incidentului. 

 
    3.Alegere a furnizorului de catre consumatorul eligibil-ANRE: 

Consumatorul Recomandari:sa fie informat si sa compare ofertele functie de -nivelul consumului anual de energie 

electric si structurat in perioade;nivel pret de furnizare;tarifele reglementate si cel de referinta ,in 

calitate de captiv. 

Necesar in 
liberalizare 

Crestere Eficienta energetica,reducere costuri,calitata asigurata,eliminare a subventiilor si 
promovare investitii tehnologice. 

 

 
   4.Reactii publice in aplicarea Drepturilor consumatorilor: 
 
Achitarea taxei 
radio-tv pe 
factura  

Avocatii considera ca, prin cele doua hotariri, privind taxa pentru serviciul public de televiziune si 
radiodifuziune, Guvernul incalca nu numai drepturile consumatorilor, ci si drepturile omului. 
"Refuzind sa accepte plata facturii la energie daca nu se achita taxa radio-tv, Electrica se face 
vinovata de incalcarea contractului incheiat cu cetatenii. Daca li se refuza la ghisee plata 
energiei, consumatorii trebuie sa trimita banii prin posta si sa specifice ca reprezinta contravaloarea 



 energiei consumate pe luna respectiva. Daca Electrica le returneaza banii, pe baza chitantelor ei pot 
dovedi ca au fost de buna-credinta. Cu aceste chitante, plus contractul, ei pot actiona in instanta 
Electrica, cerind nu numai executarea contractului, ci si despagubiri de la aceasta societate. In mod 
normal, consumatorii ar trebui sa aiba cistig de cauza".Presa-Evenimentul zilei! 

E.ON Gaz a 
implementat 
sistemul 
informatic 
integrat facturare 
în 4  jud.  

In  baza noului sistem informatic integrat, incepand din august toti clientii E.ON Gaz Romania din 
cele 20 de judete deservite vor primi facturile intr-o noua forma, mai explicita si mai detaliata. 
Facturile vor contine informatii de interes pentru consumatori referitoare la produsele si 
serviciile facturate, facturile restante, precum si codul de bare care va facilita plata 
facturilor prin platile moderne accesibile la banci. 

PreŃurile 
reglementate în 
funcŃie de 
costurile de 
producŃie a 
energiei 

Conducerea ANRE:ia în considerare introducerea de preŃuri diferenŃiate la energia electrică 
pe cele opt zone de distribuŃie din 2008,dupa exemplu in EU. DiferenŃierea va fi făcută în 
funcŃie de costurile de producŃie a energiei şi va afecta în special consumatorii casnici- deja 
sunt cererile mai multor producători de energie electrică de a le fi recunoscute anumite costuri în 
preŃul reglementat- CE Rovinari- costurile legate de investiŃiile de mediu,Elcen Pozitia a două federaŃii 
sindicale, Univers şi Energia Mileniului III : Practic, la mai bine de o lună de la deschiderea pieŃei, 
nici o familie nu ştie încă unde să se adreseze şi cum să procedeze ca să obŃină un preŃ mai bun. ANRE 
promite însă că va rezolva această problemă de informare. Necesar:investitii in hidrocentrale, 
deoarece energia produsa in termocentrale, aproape de două ori mai scumpă decat in  hidro sau 
nucleară. Factura va fi mai mica in Bucuresti:cu consumatori mari si cu o densitate mai ridicata-o 
cheltuiala fixa se va imparti la un numar mai mare de consumatori ;Moldova creste:reteaua de 
distributie este intinsa. 

Noua aminare  
termenul privind 
alinierea preturi 
la gazele naturale 

Solicitare catre  Comisia Europena :alinierea preturilor gazelor din productia interna la 
nivelul celor din import(1/3 din necesar);pina in 2008,apoi in 2010. ANRE estimeaza:iuliu-
sept.2007- un pret mediu la import de 280 de dolari/1000 mc, adica aproape 700 de lei, cel intern este 
de 470 de lei.  

Nivel pret al 
energiei 

„Atâta vreme cât tarifele în vigoare pentru consumatorii casnici nu acoperă costurile cu 
achiziŃia, transportul, distribuŃia şi furnizarea energiei electrice, acestea fiind subvenŃionate de tarifele 
la consumatorii industriali, nu ne putem aştepta la o migrare consistentă a casnicilor în 
sectorul eligibil”, susŃin reprezentanŃii E.ON Moldova. 

„PreŃurile pe care le oferim clienŃilor noştri trebuie să acopere cheltuielile pentru achiziŃia de 
energie electrică, transport, distribuŃie, costurile proprii de furnizare şi un minim de profit”, CEZ 



Vânzare. 

Electrica -„procesul de negociere a preŃului este în legătură directă cu posibilităŃile furnizorului şi 
de faptul că piaŃa de energie este una concurenŃială. În aceste condiŃii, nu se poate stabili o marjă  
pentru ca un consumator să devină eligibil”. 

Enel, potrivit cărora preŃurile negociate „pot varia foarte mult în funcŃie de nivelul de tensiune şi 
modelul de consum. În unele cazuri, având în vedere creşterea preŃului care a avut loc la PZU şi pe 
piaŃa liberă de energie, ar putea fi chiar mai interesant de a rămâne consumator 
captiv”.Sursa:Gandul. 

Defectiuni si 
intreruperi in 
furnizarea 
energiei electrice 
pentru 
consumatori 

In cazul in care operatorul economic nu raspunde solicitarii consumatorilor, acestia se pot 
adresa in scris Oficiilor Judetene pentru Protectia Consumatorilor.Facem precizarea ca 
pentru pagubele materiale suferite de consumatori si nerecuperate de la operatorii 
economici pe cale amiabila, acestia trebuie sa se adreseze instantei de judecata.ANPC poate 
sanctiona operatorii economici pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului de 
furnizare, cu amenda de la 2000 la 4000 lei, conform OG 21/1992 privind protectia 
consumatorilor.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor  

Liberalizare piata In total, sunt 134 de furnizori de electricitate, 68 de producatori, 25 de distribuitori si patru 
furnizori de servicii de sistem. Toti pot folosi aceeasi retea de transport si distributie.Interviu-
Transelectrica. In EU-doar 13 State aplica prevederea, cu  obligaŃia de a se asigura că în acea 
Ńară există un aşa-numit furnizor ''de ultimă instanŃă'' care va furniza energie consumatorilor - în 
special celor vulnerabili din diferite motive - la preŃuri accesibile, chiar dacă acest lucru nu este 
rentabil pentru compania respectivă.  



Separarea 
completă a 
producŃiei şi 
distribuŃiei 

Trebuie eliminată- Franta,Germania, Austria, 
Luxemburg, Grecia şi Slovacia-majorarea necontrolată 
a preŃului gazelor şi electricităŃii:Comisarul pentru 
concurenŃă, Neelie Kroes, susŃine varianta decuplării, cu 
scopul de a consolida concurenŃa. 

 

Interpretare nivel 
preturi 
inregistrate la 
INS 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei  si Autoritatea Nationala de 
Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale  trimit catre Institutul National de Statistica 
preturile inregistrate la inceputul fiecarui semestru:dupa pret import resurse, impozite, tarif de 
inmagazinare, tarif de transport si veniturile distribuitorilor.  

Legea energiei Legea nu proiectează regulile de bază ale pieŃei energiei: de funcŃionare şi monitorizare, 
antitrust şi de acces la interconexiuni. În plus, rolurile autorităŃilor sunt departe de a fi clare. 
Producătorii de energie nu sunt obligaŃi prin lege să vândă la vedere, după modelul achiziŃiilor publice, 
iar autorităŃile nu răspund de vânzările acestora. Drepturi neclare pentru consumatorii de 
energie:nu ştiu ce informaŃie să ceară, iar legea nu obligă pe furnizori să informeze consumatorii cu 
datele relevante privind costul şi calitatea serviciului. "Costurile reale, şi cu rare excepŃii structura 
achiziŃiilor de energie de către furnizori, nu au fost cunoscute de către consumatori, iar 
eforturile ANRE în acest sens nu s-au putut sprijini pe prevederi legale clare", susŃine 
presedintele IRE.  

TransparenŃă 
redusă pe piaŃa 
energiei  

 

Purtătorul de cuvânt al ANRE, a explicat că poate reglementatorul lua de la Hidroelectrica 
pentru captivi  si din 2008 se introduc opt tarife regionale,dupa costurile zonale ale 
distribuitorilor. Deci,foarte puŃin se face pentru transparentizarea pieŃei de energie. "Tot ce 
serveşte la tariful reglementat este informaŃie publică, nu este vorba de concurenŃă sau de 
confidenŃialitate aici. Dacă aceste informaŃii nu sunt publice, este pentru că a rămas energie 
cam scumpă pe reglementat, din diverse motive şi datorită acestor contracte pentru energie 



ieftină, care au depăşit nivelul de deschidere a pieŃei" -presedintele IRE-Adevarul. 
Consumatorul 
casnic plateste 
dublu fata de cel 
comercial 

Deoarece,conversia in lei se face la nivelul euro din 1 octombrie 2006: valoarea accizelor pentru 
energia electrica sunt duble la consumatorii casnici fata de cei comerciali- Autoritatea Nationala pentru 
Protectia Consumatorilor- Potrivit articolului 7, litera c din OG 21, prestatorii de servicii sunt obligati 
"sa presteze numai servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea 
consumatorilor ori interesele economice ale acestora".  
Raspuns:  facturile de electricitate sunt calculate conform prevederilor Codului Fiscal- Titlul VII -
Accize si alte taxe speciale-"accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se 
datoreaza bugetului de stat pentru produse provenite din productia interna sau din import", 
printre acestea aflandu-se si energia electrica.Punctul 1 al Normelor Metodologice stipuleaza ca 
"sumele reprezentand accize se calculeaza in lei, pe baza cursului de schimb stabilit in conformitate cu 
prevederile art. 218  - "Conversia in lei a sumelor exprimate in euro", cuprins in Capitolul IV - 
"Dispozitii comune", este urmatorul: "Valoarea in lei a accizelor, a taxei speciale pentru 
autoturisme/autovehicule si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, 
stabilite potrivit prezentului titlu in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin 
transformarea sumelor exprimate in echivalent euro la cursul de schimb valutar comunicat de  
Banca Nationala a Romaniei pentru prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent. Acest curs 
se utilizeaza pe toata durata anului urmator". 

Energia electrica 
s-ar putea scumpi 
cu pana la 30% 

La intentia autoritatilor locale de a impune taxe distribuitorilor de energie, petrol si gaze 
naturale pentru infrastructurile de utilitati. "Daca se vor pune taxe, aceste costuri vor fi 
recunoscute in tariful de transport. Iar odata cu majorarea tarifului de transport, va creste si pretul 
energiei la consumatorii finali", a afirmat dl. Gal-dir gen. Transelectrica.  

Estimari-Primii 
consumatori 
casnici eligibili 

In decembrie 2007- sunt marile complexuri rezidentiale; Tarifele reglementate la energia 
electrica pentru populatie se pastreaza pana in 2010-prin  decizie de prelungire a contractelor 
reglementate; Pretul pe piata libera va scadea-Vicepresedinte ANRE. 
  

Andris Piebalgs, Comisarul european pentru energie:a atras atentia asupra problemei eficientei energetice 
din Romania si a indemnat la folosirea metodelor sustenabile pentru producerea de 
electricitate si combustibili. 

FederaŃiile 
Univers şi 
Energia Mileniului 
III 

Consumatorii captivi(casnici-8 milioane din populaŃie şi întreprinderile mici şi mijlocii),in în 
perioada 1 ianuarie 2004 – 1 iulie 2007,au platit 3 mld.euro in plus la facturile de energie electrică:nu 
au beneficiat de procentul de energie ieftină prevăzut de lege.ANRE şi Guvernul aveau obligaŃia 
legală de a le furniza acestora energie electrică de la fiecare producător în procent de cel 



puŃin 20 la sută din producŃia proprie, direcŃionând energia ieftină produsă de Hidroelectrica 
şi Nuclearelectrica spre consumatori industriali preferaŃi(foi distribuite care vor conŃine 
documentaŃia necesară pentru susŃinerea unui proces). In 2006, 1 MW produs a costat in lei: 

Producator Cost Cota de primit-
% 

Cota primita-% 

Hidroelectrica 52 32 1,36- in Transilvania Nord 

5,43 - in Bucuresti 

Nuclerelectrica 106,16  15,14- in Transilvania Nord 

1,93- in Bucuresti 

CET Rovinari 106,82  39,57-total de la 
“Termo cărbune” 

 

CET Turceni 128,88   

CET Craiova 154,32   

CET Deva 166,86 19,2 – total de 
la„Termo altele” 

65,63 - in Transilvania Nord 

51,3- in Bucuresti 

CET Bucureşti 191,98   

Termo local-SACET 230,35   
 

 

        5. Programul de  implementare  a unui  sistem informatic unitar pentru constientizarea si 
informarea consumatorilor de energie 

 
 

 



 Iar in calitate de consumatori de energie electrica si termica, inclusiv gaze naturale sau petrol –finali 

,casnici sau en-gros , trebuie sa construim un parteneriat : intre autoritati ,producatori  -distribuitori-furnizori   

si noi-persoane juridice sau fizice ,pentru satisfacerea intereselor publice si private, potrivit principiilor 

economiei de piata. Modul de aplicare a Programului nu se poate concretiza decat printr-un   global si unitar sistem 

informatic de furnizare a asistentei, monitorizare a consumurilor ,rezolvare a cererilor , asigurarea deschiderii reusite a 

pietelor , transparenta legata de termenii si conditiile contractuale , inclusiv de rezolvare a disputelor . Sistemul poate fi 

asigurat de o entitate distincta si /sau servicii speciale ale autoritatilor, operatorilor si consumatorilor sau Global prin : 

linii telefonice de asistenta, creare adrese de internet, campanii de marketing ,plan de actiune privind educarea in 

curricula scolara , instruirea si constientizarea publicului ,similar celui «  cu privire la aspectele legate de 

schimburile climatice «  , aprobat de HG nr 1877/2005. 

     Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice aduce beneficii atat la nivel public cat si privat : 
transparenta institutionala  ,credibilitatea reglementarii si reducere costuri se realizeaza prin implementarea solutiilor e-
Guvernare , e-Educatie , e-Sanatate ,e-Business , dar si e-Energie Eficienta si Curata-pe care o propunem 
noi !. Sau //eAdministraŃie.mcti.ro ,ca portal ofera InformaŃii care are ca obiectiv general facilitarea accesului la 
noile tehnologii pentru autorităŃile administraŃiei publice locale din comune şi din oraşele mici si implicit 
cresterea prezenŃei pe internet a acestora-va permite respectivelor instituŃii să interacŃioneze cu cetăŃenii, iar 
aceştia vor dispune de servicii online, având acces şi la informaŃii despre oportunităŃile din mediul de afaceri 
local. 

 
 

 

  



   

Sa le stim pe toate! 

 

 O Autoritate independenta  a  administratiei publice centrale –poate fi chiar autoritatea de reglementare ANRE 

,sau o Institutie publica/privata/Asociatie profesionala sau de reprezentare  ,asa cum-« Lipsa de informatii 

centralizate privind securitatea pozitiei legate de alimentare în statele membre este remediat, statele 

membre pot sa încredinteze aceasta  sarcina  fie unui organism guvernamental, fie unui organism de 

reglementare sau operatorului sistemului de transport «  



 Autoritatea noastra  trebuie sa preia atributiile fixate de actele normative ,aflate in armonizare cu cele ale UE , 

astfel incat  sa se asigure aplicarea Programului  de  implementare  a unui  sistem informatic  unitar   pentru 

constientizarea si informarea consumatorilor de energie ,si pentru «  cei mici si vulnerabili » : 

 - deschiderea pietelor catre un numar mult mai mare de clienti necesita multe reguli si proceduri care 

sa fie puse în practica- accesul consumatorilor la informatii clare si transparente ; « este de dorit sa se întreprinda  

campanii de informare ; sa se elaboreze instructiuni  prin proceduri simple si flexibile, care sa permita schimbarea 

furnizorului fara plata ;  contorizarea consumului ,prin desemnarea companiei care sa  o realizeze, precum si 

responsabilitaile  si costurile implicate « ; 

 - publicarea informatiilor privind sursele de energie pentru producerea de energie electrice, precum si 

trimiteri la surse, daca acestea sunt disponibile, care ofera informatii privind impactul asupra mediului înconjurator ; 

 - transferul de proprietate asupra contoarelor catre compania adecvata  si la ce valoare financiara ;  

 - definirea profilurilor de sarcina  si limitele lor de aplicare, iar daca  datele nu sunt disponibile, 

pornirea rapida  a procesului de strângere a datelor necesare;  

 - procedurile de decontare (compensarea financiara);  

 - definirea standardelor de calitate a serviciilor, care pot fi însotite  de stimulente si penalizari financiare;  

 - sa desemneze un furnizor de ultima resursa,sa defineasca functii noi pentru contoare, sa  încurajeze 

introducerea tehnologiilor noi, care permit contorizarea mai sofisticata a consumului, care va facilita deschiderea spre 

concurenta. 

          -managementul operatorilor asigura- informarea in timp real a consumatorilor cu privire la cost prin aplicatii 

de contorizare care sa dea posibilitatea acestora sa si adapteze tipul lor de consum in eventualitatea cresterii preturilor. 

 



 Sistemul de furnizare a unor informatii mai detaliate al Programului , ca ultima si necesara promovare 

prin sistemul informatic  e-Energie Eficienta si Curata , in tandem cu aplicarea legislatiei ,cu modificarile 

ulterioare,  trebuie sa se realizeze si  prin Sistemele deja implementate  : 

 -printr-o linie telefonica de asistenta  ce ofera  informatii si rezolva cererile poate fi instituit de catre 

operatorul sistemului de distributie si/sau si la sediul unora dintre furnizori ; 

 -consumatorul trebuie sa primeasca raspuns personal la o solicitare anume ; 

 -crearea unei adrese de internet va fi o completare a sistemului de informare.  

 Programul propus, cu aplicabilitate prin sistemul e-Energie Eficienta si Curata , isi gaseste corespondent in 

promovarea Observatorului European de Alimentare cu Energie –pentru a monitoriza piata energei in UE sau 

operatorul informational Managenergy Information Services al  DGTREN. 

 

 Studiu:www.eficientaenerg.ro- Programul de  implementare  a unui  sistem informatic unitar 

pentru constientizarea si informarea consumatorilor de energie  

 

 


