
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 

             PLANUL Cladire Inteligenta Energetic 

              Promotion of Intelligent  Energy Building PLAN 

                
     Programul de  implementare  a unui  sistem informatic 

unitar pentru constientizarea si informarea consumatorilor de 
energie 

 
 
                   

1. NECESITATEA PARTENERIATULUI  DE INFORMARE  
SI COOPERARE IN SECTORUL ENERGETIC 

 
 

 Sustinerea Programului este 

realizata de toate prevederile 

relevante ale Tratatului de 

instituire a Comunitatii Europene, 

in special de articolul 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 «. 

 Iar Legislatia nationala in 

domeniu , aflata in procedura de 

armonizare cu cea europeana, 

conform 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.  

 Si credem ca am convins, sa fie 

bine pentru toti intr-o societate 

democrata, de necesitatea 

parteneriatului si a Programului: asa 

cum, normele  legale , stabilesc ca “ 

preŃurile şi tarifele reglementate 

pentru energia electrică şi termică 

să contribuie la utilizarea eficientă 

a energiei electrice si să asigure 

protecŃia intereselor 

consumatorilor şi calitatea 

serviciilor “. Astfel incat si micul 

consumator ,bine informat ,sa isi 

aleaga furnizorul adecvat ,care il si 

constientizeaza : pret ,mod de 

decontare , contorizare, proceduri 

simple in servicii . 

 Ca cetateni, avem Dreptul 

Constitutional de acces la orice 

informatie de interes public din 

partea autoritatilor publice, inclusiv din 

partea mijloacelor de informare in 

masa . 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. 

 Legislatia europeana impune 

,conform Directivei 2003/54/CE 

[1],respectiv 2003/55/CE  a 

Parlamentului European si a 

Consiliului Uniunii Europene  , 

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 ».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. 

        Iar, conform art.14 din Legea 

nr.199/2000 privind utilizarea 

eficienta a energiei [2] –Legea 

Petre Naidin, printr-un parteneriat 

necesar,« 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 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 . 

        Asa cum prevede si Legea nr 

.86 din 2000 pentru ratificarea 

ConvenŃiei privind accesul la 

informaŃie, participarea publicului 

la luarea deciziei şi accesul la 

justiŃie în probleme de mediu, 

semnată la Aarhus 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. In definitiv 

,sectoarele  industriale Mediu-

Energetica se interfereaza in activitate 

,pentru o Energie CURATA , intru-cat 

dispozitii ale legislatiei privind 

prevenirea şi controlul integrat al 

poluării impun operatorilor sa 

« Utilizeze eficient energia « , 

inclusiv reducerea emisiilor de noxe  in 

atmosfera  prin promovarea de  

tehnologii performante in sectorul 

productie si utilizare a 

energiei :vizeaza instalatiile 

termoenergetice a caror putere termica 

instalata/nominala  este egala sau mai 

mare de 50 MWt si care furnizeaza 

energie electrica si energie termica 

populatiei , denumite instalaŃiile mari 

de ardere.  

    Deci, acum suntem convinsi ,pentru 

implementarea practica a acestor 

prevederi legale ,de necesitatea   

Programului general  comun  de 

informare publica  si convingere  

,constientizare si consultare reciproca , 

cooperare intre autoritati ,producatori  

si consumatori , astfel incat ENERGIA 

sa devina  : sigura  si ieftin 

produsa  , durabila si de la Natura 

mult luata , ecologica si inteligent 

consumata ! Exact ce sustine si 

Campania europeana , nationala , 

regionala sau locala pentru Energie 

Durabila 2005-2008 a Uniunii 

Europene.

  
 

 

   NOT:               YES:                                                        

            Source:www.vbabes-cv.ro                                         Source://ec.europa.eu                                                                          
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2. OBLIGATIILE PARTENERILOR  PRIVIND DREPTUL LA 
INFORMATII – CLARE SI COMPETENTE AL CONSUMATORILOR 

 
 Este absolut necesar pentru 

convingere si implementare a 

Programului, sa cunoastem, si noi, ca 

la 1 iulie  2007: 

 - in vederea aplicarii  tezei de 

organizare a accesului la sistem se 

deschid pietele, « fiecare 

consumator UE va avea dreptul 

legal de a cumpara electricitate si 

gaze de la orice furnizor din UE» -

Cartea Verde din 2006–O strategie 

europeana pentru energie durabila 

,competitiva si sigura  ( in Franta ,in 

2003,  erau 3200 consumatori eligibili  

si in iulie 2004 apar  3 milioane) ; 

 - în vederea asigurării unei mai 

mari transparenŃe se vor separa juridic 

operatorii de sistem de distributie, iar 

daca face parte dintr-o companie 

integrata pe verticala definita la [1], 

vor fi independenti de celalalte 

activitati ; in Romania deja 

« separarea activităŃilor de 

distributie- transport şi de 

furnizare va duce la scumpirea 

curentului electric » , exprimat 

public de reprezentantii unor autoritati; 

companiile integrate pe verticala vor 

pastra conturi separate pentru 

activitatile derulate  ,inclusiv de 

furnizare pentru consumatorii eligibili 

sau captivi. 

 Sa enumeram si Punctele slabe 

din Planul  National de Dezvoltare 

al Romaniei 2007-2013 in sector –

Anexa  [3]: 

  - decalaje tehnologice si de 

competitivitate fata de UE; 

concentrarea productiei in sectoare cu 

valoare adaugata scazut; capacitati 

energetice cu grad de uzura ridicat sau 

care utilizeaza tehnologii invechite si 

poluante;  

  - intensitate energetica 

ridicata,dar si epuizarea resurselor de 

petrol si gaze naturale in 2020 !;  

  - pierderi mari in retele de 

transport si distributie energie 

electrica/ termica, petrol si gaze ;grad 

redus de valorificare a resurselor 

regenerabile altele decit hidro de mare 

capacitate ; costuri in continua 

crestere la materii prime si energie, 

inclusiv la cele din import; tendinta de 

crestere a consumului de energie pe 

termen mediu si lung; cresterea 



poluarii datorata proceselor industriale, 

in special cele din domeniul energiei . 

 Sa enumeram  Legea 

nr.13/2007 –[4] si  Legea nr.325 

/2006 a serviciului public de 

alimentare cu energie termică-[5 ] 

unde sunt detaliate prevederile privind 

drepturile si  obligatiile de operabilitate  

in sistemul energetic, prin parteneriat 

bilateral sau global : 

 - AtribuŃiile Autoritatii Nationale 

de Reglementare in Domeniul Energiei-

ANRE  de a crea  şi gestiona o bază de 

date la nivel naŃional, necesară 

desfăşurării activităŃii sale şi pentru 

furnizarea de informaŃii altor autorităŃi 

în elaborarea strategiei de dezvoltare a 

sectorului energiei electrice; 

 - Titularii de licenŃe trebuie să 

pună la dispoziŃie autorităŃii 

competente informaŃiile necesare 

pentru desfăşurarea în bune condiŃii a 

activităŃii; 

 - Drepturile producătorilor - să 

înfiinŃeze şi să menŃină un sistem 

propriu de telecomunicaŃii pentru 

legătura cu capacităŃile sale de 

producŃie, cu consumatorii; 

 -Operatorul de transport şi de 

sistem-exploatează, retehnologizează, 

reabilitează şi dezvoltă: instalaŃiile de 

măsurare şi contorizare a transferului 

de energie, instalaŃiile de informatică şi 

telecomunicaŃii din reŃelele electrice de 

transport aferente SEN;  asigură 

transmiterea rezultatelor măsurărilor 

de energie electrică la operatorul pieŃei 

şi accesul beneficiarilor serviciului de 

transport pentru verificarea grupurilor 

de măsurare;  realizează schimbul de 

informaŃii cu partenerii de funcŃionare 

interconectaŃi şi cu alŃi colaboratori în 

domeniul energetic ; 

 - Operatorul pieŃei de energie 

electrică - colectează şi face publice 

date statistice despre piaŃă, inclusiv 

prognoze pe termen scurt privind 

acoperirea cererii de către ofertă; 

determină şi face publice preŃurile 

pieŃei pe intervale, baza de 

programare; nu îi este permisă 

divulgarea informaŃiilor legate de 

tranzacŃii;  

 - Operatorul de distribuŃie - 

asigură accesul utilizatorilor şi 

furnizează informaŃii privind reŃeaua 

electrică de distribuŃie, cu respectarea 

confidenŃialităŃii acestora; 

monitorizează siguranŃa în funcŃionare 

a reŃelelor electrice de distribuŃie, 

precum şi indicatorii de performanŃă a 

serviciului de distribuŃie; 

 - Drepturile consumatorului de 

energie  - să aibă acces la grupurile de 

măsurare pentru decontare ,iar 

Operatorul de reŃea electrică este 



obligat să permită utilizatorilor să 

instaleze, suplimentar, grupuri de 

măsurare, la cererea acestora şi pe 

cheltuială proprie .  

 Iar, conform art.3 (5) din 

Directiva enumerata - [1] "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) –[1] 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". 

  
 
   

3. CONTINUTUL PROGRAMULUI 
 
 

 In vederea eficientizarii, 

reducerilor de pret si maririi 

competitivitatii, Dreptul la transparenta 

in activitatea operatorilor din sector  

este reglementat prin : « Informatiile 

clare si complete sa reprezinte una 

dintre cheile unei deschideri reusite a 

pietelor « -ne atentioneaza 

Directiva[1] , iar prin  normele HG 

nr.1007/2004 –[6], se impune ca  

« 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 « . 

 Dar, in plus ,necesitatea 

Parteneriatului trebuie sa vizeze (si) 

urmatoarele directii de 

implementare si pentru 

Componenta Sociala  necesara 

consumatorilor  finali ,inclusiv 

casnici, cuprinse in Program - 

 - Activitatea de monitorizare 

si informare  a Autoritatii de 



reglementare: sa se refere si la 

transparenta si substanta informatiilor 

oferite  de catre operatorii din sistem 

,aflati in concurenta ,  privind 

capacitatile de interconexiune 

,utilizarea retelei si capacitatea 

alocata ; taxare precisa a consumului  

si managementul adecvat functie de 

ora de varf ; 

 - Autoritatea sa prezinte 

public  un Raport anual , asa cum 

Comisia Europeana monitorizeaza si 

analizeaza modul de aplicare a 

Directivei [1] , privind  accesul flexibil 

si  nediscriminatoriu la retea; 

dezvoltarea infrastructurii de 

interconectare si sigurantei furnizarii;  

daca  consumatorii casnici beneficiaza 

pe deplin de avantajele deschiderii 

pietei, în mod special în ceea ce 

priveste respectarea standardelor 

referitoare la serviciul public si serviciul 

universal; gradul în care clientii îsi 

schimba efectiv furnizorul si 

renegociaza tarifele; evolutia 

preturilor, inclusiv a preturilor de 

furnizare, în raport cu gradul de 

deschidere a pietei ; recomandari 

privind modul în care informatiile 

privind impactul asupra mediului, cel 

putin sub aspectul emisiilor de CO2 si 

al deseurilor radioactive rezultate din 

producerea de energie din diverse 

surse de energie, pot fi puse la 

dispozitie într-un mod transparent, 

usor de accesat si comparabila pe tot 

teritoriul Uniunii Europene si privind 

modul în care ar putea fi rationalizate 

masurile luate de statele membre 

pentru controlul exactitatii informatiilor 

oferite de furnizori, precum si masurile 

destinate sa  contracareze efectele 

negative ale dominarii si concentrarii 

pietei ; 

 - Consumatorii sa beneficieze 

de protectie si prin  informare de la 

nivel national sau regional despre 

deschiderea fata de concurenta , 

precizând în mod expres ca procedura 

de schimbare a furnizorului este simpla 

si gratuita , « ca nu exista risc de 

întrerupere a furnizarii sau de 

calitate mai proasta a furnizarii si, 

mai ales, ca exista un furnizor de 

ultima instanta  sau un alt 

mecanism asemanator « -[4] ; sa 

aiba acces la datele privind consumul 

lor, fie pe loc, fie prin telefon sau 

internet - mai ales  necesar acolo unde 

se realizeaza o contorizare frecventa,  

ca la consumatorii de o importanta 

energie ; 

 - 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 ; 

 - Cooperare intre furnizori si 

operatori privind schimbul de 

informatii « fiabile » atunci cand 

consumatorul schimba furnizorul ;  

montaj contoare performante, si de un 

agent economic  independent de 

operator ( cu  asigurare 

confidentialitate despre datele  ce 

privesc serviciile comerciale), sa se 

aplice proceduri de înregistrare, 

urmarire, inclusiv mentionare a 

incidentelor si de constituire a 

statisticilor-[1]; 

 - Operatorul de sistem de 

transport este responsabil cu: 

furnizarea de informatii operatorului 

altui sistem cu care sistemul sau este 

interconectat, informatii suficiente 

pentru a asigura siguranta si eficienta 

exploatarii, dezvoltarea coordonata si  

interoperabilitatea sistemului 

interconectat; privind interconectarile, 

folosirea retelei si alocarea capacitatilor 

catre partile interesate, luând în 

considerare nevoia de a trata datele 

neagregate ca informatii confidentiale 

din punct de vedere comercial; 

 - Operatorii  de sistem de 

distributie -furnizeaza utilizatorilor 

sistemului informatiile de care au 

nevoie pentru accesul eficient la 

sistem ; 

 - Furnizorul – ofera 

informatiile  necesare utilizatorilor 

de sistem pentru accesul eficient la 

sistem.

 

4. MODUL DE IMPLEMENTARE AL PROGRAMULUI 
 



 
 
Source:ProgramEULEB



 Economist Intelligence Unit (EIU), divizia de 

informaŃii de afaceri a Economist Group, a dat publicităŃii 

un clasament al nivelului de pregătire pentru societatea 

informaŃională (e-readiness) în anul 2006- Tehnologia 

Informatiei si Comunicatii, care plasează România pe locul 

49 din 68 de state analizate ( doar regional exista 

potenŃialul de a deveni a doua mare piaŃă de 

telecomunicaŃii din Europa de Est, oferind un potenŃial 

semnificativ de creştere atât la capitolul telefonie fixă, cât 

şi la capitolele telefonie mobilă şi internet) .  

 «Insuficienta dezvoltare a serviciilor 

electronice moderne deriva din indicatorii de 

utilizare a acestor servicii, cu mult sub media 

europeana, ceea ce demonstreaza ca în România nu 

exista înca o piata a consumatorilor de servicii 

electronice »-Planul National de Dezvoltare 2007-

2013. 

 Dar, pentru o dezvoltare durabila si administrare 

eficienta –in domeniu public ,dar si privat  , pentru 

utilizarea resurselor publice , inclusiv a Fondurilor 

Structurale si de Coeziune , este nevoie de promovarea 

Societatii informationale , sustine Planul National de 

Dezvoltare 2007-2013 si prin subcomponenta Planul 

Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii 

economice si Dezvoltarea economiei bazate pe 

cunoastere :reducerea intensitatii energetice primare 

cu 40% pana in anul 2015 ,comparativ cu anul 

2001 ,dar si promovarea cercetarii , inovarii si 

accelararii dezvoltarii societatii informationale-

sprijinirea capacitatii inovative la nivelul firmelor 

,intaririrea cooperarii lor cu universitatile si cu 

institutele de cercetare !.  

 Iar 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 !.Fixat ,conform 

legislatiei ,prin cel mult Hotarare de Guvern . Cresterea 

securitatii retelelor de comunicatii electronice, adoptarea 

de solutii-antifrauda si cartele inteligente este un alt 

deziderat al Planului! In acest mod se realizeaz substanta 

necesara promovarii Programului , intr-un parteneriat 



,unde interesul propriu nu trebuie sa mai primeze. Modelul 

pe care il propunem pentru implementarea Programului 

este cel al Serviciilor electronice nationale cuprinse in 

Anexa [7] . 

 Si specialistii in domeniu , inclusiv la Simpozionul 

National de Informatica si Telecomunicatii in Energetica –

SIE 2004 sustin sisteme informationale integrate : cu o 

informatie ca bun necesar de impartit , omogena si 

eficienta ; in scopul optimizarii proceselor ; cu 

monitorizare a activitatilor ;de evidenta operativa a 

gestiunii si facturarii consumului ; imbina simultan 

procesele si fluxurile in sistem- Sisteme integrate si 

moderne de supraveghere ,control ,telecontorizare 

,masuratori si comunicatii in sectorul energetic in Anexa 

[8] . 

 Pornind de la Norma [9] :« Noii veniti pe piata 

vor realiza campanii de marketing, însa informatiile 

neutre si adecvate oferite de un organism 

independent vor fi necesare pentru a linisti publicul 

« sustinem aceasta  necesitate nationala si a Programului.   

 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 « -[1]. 

 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 » ,cum ii defineste 

Directiva [1] ,ce va fi transpusa in plan legislativ si in 

dezbaterile parlamentare din aceasta toamna: 

 - 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 [8] : 

 - 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. 
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Anexa 1- Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a 
sistemului energetic 
Nr. Indicator Romania UE 25 Decalaj 

comparativ 

cu UE 25  

1 Intensitatea energetica-IE  a 
economiei-1995 (1OO%)-Tep  la 1000 
Euro 

1.266,5 
mii 

209,9 
mii 

-5,5 

2 Dezvoltarea eco-eficientei in domeniul 
consumului de  
energie (millioane EUR/ktoe), 1990-
2002 

0.9 4,2 -1,4 

3 Prioritizarea eficientei energetice la 
nivelul societatii 

3,4 4,5 -1,1 

4 Ponderea energiei regenerabile – 
Contributia energiei  electrice obtinute 
din surse regenerabile in consumul 
total de energie (%)  

24,3 12,8 1,2 

 
Anexa 2-Servicii informationale publice 
 
            

Portal  

 

Detalii 

www.e-
guvernare.ro 

Sistemul electronic national (SEN) a fost lansat în septembrie 
2003 si este disponibil pe Internet, ca punct de acces unic pentru 
inform in destinat atât cetatenilor cât si întreprinderilor  

www.e-
licitatie.ro 

Sistemul electronic de Achizitii Publice(e-procurement ) utilizat 
de peste 1000 institutii publice ;economii de 6.3000 miliarde 



lei ;proces de extindere prin adaugarea de noi functionalitati 
precum facturare online, semnarea electronica a contractelor de 
achizitii si efectuare de plati. 

www.autoriza
tiiauto.ro  
 

Serviciul electronic pentru atribuirea de autorizatii de transport 
international de marfa publice era utilizat în iunie 2005 de 
aproximativ 3800 de transportatori  

http://e-
statistica.inss
e.ro 

Sistemul electronic pentru colectarea datelor statistice - realizate 
deja primele 4 sondaje statistice 

 e-tax Sistemul electronic de plata a taxelor si impozitelor locale 
permite cetatenilor sa obtina informatii despre debitele lor  

Ghiseul 
virtual de 
plati 

Ghiseul virtual de plati – stipuleaza procedura procesatorilor de 
plati on-line cu carduri în vederea operationalizarii sistemului 
"Ghiseu virtual de plati".  

www.efrauda.
ro 

Se raporteaza fraudele comise în domeniul societatii 
informationale.  

www.ceris.ro Centrul de expertiza si raspuns la incidente de securitate asigura 
accesul la informatii privind securitatea sistemelor si a retelelor 

e-Learning Sistemul educational informatizart- Prin acest proiect sunt 
disponibile 530 de lectii digitale, acoperind în total 40% din 
curricula tehnologiei-instruire profesori. 

e-health  Programele de e-sanatate  -Sistemul contine o baza de date, 
realizata cu sprijinul institutiilor din domeniul sanitar, ce include 
titluri, descrieri si furnizeaza informatii cu privire la seviciile 
medicale si la resursele in domeniu pe care un cetaten le poate 
accesa. 

e-Banking  
 

TIC în mediul de afaceri în România : 2005 s-au înregistrat 
66.000 de utilizatori;tranzactii de 15 mld. Euro in  2005.  

e-Commerce Achizitionare bunuri on-linne ; sunt peste 400 magazine virtuale 
, din care 15% accepta plati on-linne. 

 
Anexa 3-    Sisteme integrate si moderne de supraveghere ,control 
,telecontorizare ,masuratori si comunicatii in sectorul energetic 
 
  Domeniu                                       Detalii  

Evidenta operativa 
a gestiunii si 
facturarii 
consumului  

Ofera siguranta si stabilitate a datelor ; plati on-linne ; 
scadere costuri ;reducere a erorilor umane ;reducere 
pierderi electrice prin calcul si analiza ;imbunatatiri ale 
imaginei companiei de furnizare sau distributie 

Sistem de citire la 
distanta a 
consumului  

Permite accesul comun si confidential al clientilor ,dar si 
operatorilor la informatia privind consumul propriu de 
energie ; permite semnalizari a evenimentelor sesizate si 
memorate de contoare ; 

Management 
tehnologic al 
productiei  

Culegere de date din proces ;prelucrare si trensformare in 
indicatori tehnologici si financiari ;realizeaza calcule pentru 
determinarea consumului specific de 
combustibil ;cunoastere stare curenta a instalatiilor 

Monitorizare a 
parametrilor 

Din 1994 s-a trecut la contorizarea electronica ,ceea ce 
permite :analize tarifare si incarcare retea ;calcul pierderi 



energiei si minimizare ; parametrii de calitate ; prognoza consum. 
Telecontorizare in 
statiile de 
distributie 

Conform Codului de masurare pentru intocmirea balantelor 
si decontarilor interne ale agentilor economici ; 
determinare pierderi si schimburi de energie  

Sistem 
Informational de 
Management  

Ofera informatii si creste eficienta proceselor ; 
monitorizeaz activitatile ,costurile si veniturile ; 
automatizeaza calculul drepturilor salariale si contributii 
bugetare ,inclusiv al impozitelor ,taxelor si raportarilor 
fiscale 

Sistem propriu al 
unui producator 

Organizeaza datele ,le prelucreaza si memoreaza pe 
diferite nivele organizatorice . 

Telegestiune a 
energiei 
consumate  

Stabilirea valorii energiei achizitionate sau vandute ; 
evidentierea pierderilor in retele ;evaluare costuri si  
evaluarea efectelor economice al lor ; obtinere a unei 
gestiuni operative 

Serviciu de 
management la un 
operator in sistem 

Implementare a legislatiei privind activitatea de prognoza 
a consumului pentru consumatorii eligibili si masurare a 
energiei tranzactionate ;reducere costuri ;colaborare intre 
parteneri . 
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