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1. Introducere 

Renovatio Trading S.R.L., organizație specializată în furnizarea de energie electrică și gaze naturale, își bazează 
strategia de dezvoltare pe conceptele „excelență în afaceri” și „dezvoltare durabilă”, ținând cont de faptul că 
reușește să facă față concurenței numai dacă se impune pe piața energiei prin profesionalism, calitatea serviciilor 
oferite și adaptarea rapidă la noile cerințe din piață.  

Politica Renovatio Trading S.R.L. de optimizare a serviciului de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale se 
bazează pe: 

• satisfacerea nevoilor curente și viitoare ale clienților săi prin servicii de înaltă calitate, realizate în condiții 
de siguranță a sănătății și de protejare a mediului înconjurător; 

• îmbunătățirea continuă a calității serviciilor sale; 

• decizii bazate pe asigurarea conformității cu cerințele legislative europene și naționale în domeniul 
furnizării energiei electrice și a gazelor naturale, precum și pe principiile care guvernează acest sector; 

• identificarea de mijloace adecvate de lucru și adaptarea continuă a procedurilor, în scopul satisfacerii 
exigentelor explicite sau implicite ale clienților; 

• promovarea în serviciile furnizate a tehnologiilor performante și dezvoltate pe baze ecologice. 

Renovatio Trading S.R.L. consideră că optimizarea continuă a calității serviciului de furnizare depinde în mod direct 
de cultivarea în rândul personalului propriu a competenței, responsabilității și a unei atitudini de parteneriat pozitiv 
cu clientul final și ceilalți participanți în procesul de furnizare. 

Ghidul clientului final este documentul prin care Renovatio Trading S.R.L. pune la dispoziția clienților curenți și 
potențiali un cumul de informații esențiale în scopul consolidării unui parteneriat sustenabil. 

 

 

 

Administrator, 19 aprilie 2023 
 

AUREL ARION 
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2. Drepturile și obligațiile clientului final de energie electrică 

2.1 Drepturile clientului final de energie electrică 
În conformitate cu Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată, art. 62, clienții 
finali de energie electrică au următoarele drepturi: 

a) să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică în conformitate cu 
prevederile contractului de furnizare; 

a1) să participe inclusiv acei clienţi finali care oferă consum dispecerizabil prin agregare, pe toate pieţele de 
energie electrică, alături de producători, într-un mod nediscriminatoriu; 

b) să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor la acesta sau să iniţieze 
acte adiţionale la contracte, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau 
completarea unor clauze contractuale; 

c) să aibă acces pentru citire la grupurile de măsurare pentru decontare; 

d) să solicite furnizorului sau operatorului de distribuţie să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a 
deranjamentelor survenite în reţelele electrice; 

e) să primească despăgubiri de la furnizor, operator de reţea sau alt client final, conform prevederilor contractuale, 
când i se produc daune din vina acestora ori în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei; 

f) să se asocieze voluntar în vederea reprezentării intereselor clienţilor, conform reglementărilor ANRE; 

f1) să acţioneze, individual sau în comun, în calitate de clienţi activi, conform reglementărilor emise de ANRE; 

g) să achiziţioneze energia electrică de la un furnizor de energie, indiferent de statul membru în care este 
înregistrat furnizorul, cu condiţia să respecte normele aplicabile de comercializare şi de echilibrare stabilite pe 
teritoriul României; 

h) să îşi schimbe furnizorul sau participantul la piaţă implicat în agregare, cu respectarea condiţiilor/clauzelor 
contractuale, în termen de maximum 21 de zile de la iniţierea acesteia, iar nu mai târziu de anul 2026 procesul 
tehnic de schimbare a furnizorului se va realiza în 24 de ore şi în orice zi lucrătoare, conform unei proceduri 
aprobate de ANRE; 

h1) să li se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale şi să fie 
informaţi, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a înceta contractul în cazul în care nu acceptă noile 
condiţii contractuale sau modificări ale preţului de furnizare notificate de către furnizor. Furnizorul şi, după caz, 
alţi operatori economici care au dreptul să încheie contracte bilaterale cu clienţii finali notifică clienţilor orice 
modificare a tarifelor/preţurilor, în mod direct şi în timp util, cu cel puţin treizeci de zile înainte de intrarea în vigoare 
a ajustării. În cazul în care contractul prevede o modificare viitoare a produsului sau a preţului ori o reducere, 
acest lucru se indică pe factură, împreună cu data de la care are loc modificarea; 

h2) să denunţe orice contract în cazul în care nu acceptă noile condiţii/clauze notificate de către furnizorul de 
energie electrică; 

h3) să primească informaţii transparente privind preţurile şi tarifele practicate, precum şi privind condiţiile/clauzele 
contractuale referitoare la accesul la serviciile oferite şi prestarea acestora de către operatorii economici din 
domeniul energiei electrice; 

h4) să primească toate datele pertinente privind consumul în mod nediscriminatoriu în ceea ce priveşte costurile, 
eforturile sau timpul necesare pentru furnizarea acestor date; 

h5) să beneficieze de mai multe modalităţi de plată, care nu discriminează în mod nejustificat între clienţi. 
Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile şi să reflecte în mod adecvat consumul probabil. În cazul 
clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci 
furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de 
regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Orice diferenţă în ceea 
ce priveşte clauzele şi condiţiile trebuie să reflecte costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plată. 
Condiţiile generale trebuie să fie echitabile şi transparente, prezentate într-un limbaj clar şi uşor de înţeles, şi să 
nu includă bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienţilor, ca de exemplu, dar fără a se limita la 
documentaţia contractuală excesivă. Clienţii sunt protejaţi împotriva metodelor de vânzare incorecte sau 
înşelătoare; 
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h6) să beneficieze de proceduri transparente, simple şi ieftine de soluţionare a plângerilor. Clienţii au dreptul la 
un standard ridicat de furnizare a serviciilor şi de soluţionare a plângerilor de către furnizorul şi, după caz, 
operatorii licenţiaţi care încheie contracte cu clienţii finali de energie electrică. Soluţionarea extrajudiciară a litigiilor 
prevede rezolvarea corectă şi promptă a litigiilor în termen de 90 de zile şi un sistem de rambursare şi/sau 
compensare a sumelor reale datorate, în conformitate cu principiile enunţate în Recomandarea 98/257/CE a 
Comisiei din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile pentru soluţionarea 
extrajudiciară a diferendelor cu consumatorii; aceste proceduri se elaborează cu respectarea unei proceduri-
cadru emise de ANRE; 

h7) să fie informaţi cu privire la drepturile de care dispun în materie de servicii universale, atunci când au acces 
la aceste servicii, în temeiul dispoziţiilor prezentei legi; 

h8) să deţină datele privind consumul propriu şi să poată acorda acces la datele de măsurare, prin înţelegere 
explicită şi în mod gratuit, oricărui furnizor licenţiat/agregator. Operatorii de reţea sunt obligaţi să furnizeze aceste 
date furnizorului sau agregatorului în cauză. Formatul de prezentare a datelor şi procedura de acces al furnizorilor, 
al agregatorilor şi al consumatorilor la aceste date sunt reglementate de ANRE. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina clienţilor pentru acest serviciu; 

h9) să fie informaţi corespunzător cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale, suficient de 
frecvent, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea să îşi regularizeze propriul consum de energie electrică. 
Informaţiile respective sunt comunicate la intervale de timp corespunzătoare, ţinându-se seama de capacitatea 
echipamentelor de măsurare ale clientului şi de produsul energetic în cauză. Furnizorul acordă astfel de facilităţi 
luând în considerare în mod corespunzător raportul eficienţă-cost al acestor măsuri. Nu se pot percepe costuri 
suplimentare în sarcina consumatorilor pentru acest serviciu; 

h10) să primească un decont final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată, în termen de maximum 42 de zile 
de la schimbarea furnizorului; 

h11) să participe în cadrul unui sistem de schimbare colectivă a furnizorului; 

i) să cumpere energie electrică de la un furnizor la alegere şi să încheie la alegere contracte cu unul sau mai mulţi 
furnizori de energie în acelaşi timp, pentru un singur loc de consum, cu condiţia de a se stabili punctele necesare 
de conectare şi de măsurare; 

i1) să încheie contracte de energie electrică la preţuri dinamice, cu cel puţin un furnizor şi cu oricare furnizor care 
are peste 200.000 de clienţi finali, cu condiţia să aibă un sistem de contorizare inteligentă; 

i2) să primească informaţii despre avantajele, costurile şi riscurile unor astfel de contracte de energie electrică la 
preţuri dinamice, inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un sistem de contorizare inteligentă; 

j) să supună soluţionării ANRE divergenţele rezultate din derularea contractelor încheiate în sectorul energiei 
electrice, inclusiv litigiile dintre participanţii la piaţă implicaţi în agregare şi alţi participanţi la piaţă, precum şi cele 
rezultate din responsabilitatea pentru dezechilibre, în baza unor proceduri elaborate de ANRE; 

k) să beneficieze de serviciile unui mediator, în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea soluţionării extrajudiciare a litigiilor 
apărute pe piaţa de energie electrică; 

l) să denunţe unilateral contractul de furnizare, în condiţiile art. 58 alin. (3); 

m) să încheie contracte de agregare cu participanţii la piaţă implicaţi în agregare, inclusiv agregatori independenţi, 
fiind deplin informaţi în prealabil cu privire la clauzele şi condiţiile contractuale oferite de aceştia, fără a fi necesar 
acordul furnizorului sau vreunui alt participant la piaţă. Furnizorul nu le poate impune clienţilor obligaţii, proceduri 
sau tarife tehnice şi administrative discriminatorii în funcţie de încheierea sau neîncheierea de către aceştia a 
unui contract cu un participant la piaţă implicat în agregare, nici nu poate impune plăţi, sancţiuni sau alte restricţii 
contractuale nejustificate în contractul de furnizare; 

n) să primească gratuit, cel puţin o dată pentru fiecare perioadă de facturare, în cazul în care clientul solicită acest 
lucru, toate datele relevante referitoare la consumul dispecerizabil sau datele referitoare la energia electrică 
furnizată şi vândută. 

Clienţii casnici, întreprinderile mici şi microîntreprinderile au dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică sau 
participantul la piaţă implicat în agregare, fără niciun comision de schimbare. 

Furnizorii de energie electrică sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare pot percepe clienţilor finali comisioane 
pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată şi cu preţuri fixe, în 
cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final. 
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Comisioanele de încetare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului; 

b) să fie prevăzute în contractul de furnizare pe care clientul l-a semnat; 

c) să fie proporţionale şi să nu depăşească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau 
participantului la piaţă implicat în agregare prin rezilierea contractului, inclusiv costurile oricărei investiţii sau pachete 
de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv. Sarcina probei privind pierderile economice 
directe revine furnizorului sau participantului la piaţă implicat în agregare, iar respectarea de către furnizori sau 
participanţii la piaţă implicaţi în agregare a principiilor de stabilire a comisioanelor prevăzute prin prezentul alineat 
este monitorizată de ANRE. 

2.1.1 Clienții activi 
Clientul activ este clientul final (sau un grup de clienți finali) ce acționează împreună, care consumă sau stochează 
energia electrică produsă în spațiile pe care le deține situate în zone limitate sau care vinde propria energie electrică 
produsă sau care participă la programe de flexibilitate sau de eficiență energetică, identificate ca atare prin legislația 
aplicabilă, cu condiția ca activitățile respective să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională. 

În conformitate cu Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată, art. 63, clienții 
activi au următoarele drepturi: 

a) de a beneficia de aceleaşi drepturi şi reguli de protecţie a clienţilor ca acelea la care ar avea dreptul individual, 
fără să li se aplice obligaţii, proceduri şi tarife tehnice sau administrative disproporţionate sau discriminatorii şi nici 
tarife de reţea care nu reflectă costurile; 

b) să opereze fie direct, fie prin agregare; 

c) să vândă energie electrică autoprodusă, inclusiv prin acorduri/contracte de cumpărare de energie electrică; 

d) să participe la mecanisme de flexibilitate care permit modificarea modelelor de producere şi/sau consum şi la 
scheme de eficienţă energetică; 

e) să delege unui terţ gestionarea instalaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor lor, inclusiv instalarea, 
exploatarea, prelucrarea datelor şi întreţinerea, fără ca terţul să fie considerat drept un client activ; 

f) să beneficieze de aplicarea unor tarife de reţea transparente, nediscriminatorii şi care reflectă costurile, calculate 
separat pentru energia electrică introdusă în reţea şi pentru energia electrică consumată din reţea, conform 
reglementărilor ANRE, asigurându-se că acestea contribuie în mod adecvat şi echilibrat la partajarea costurilor totale 
ale sistemului; 

g) să deţină instalaţii de stocare a energiei. 

Clienţii activi care deţin instalaţii de stocare a energiei electrice au următoarele drepturi, în conformitate cu 
reglementările ANRE: 

a) să fie racordaţi la reţea, cu condiţia ca toate condiţiile necesare să fie îndeplinite, cum ar fi responsabilitatea în 
materie de echilibrare şi măsurarea adecvată; 

b) să nu li se aplice taxe duble şi nici tarife de reţea pentru energia electrică stocată rămasă în spaţiile lor sau atunci 
când furnizează servicii de flexibilitate operatorilor de sistem; 

c) să nu li se aplice obligaţii sau taxe disproporţionate aferente acordării licenţelor; 

d) să furnizeze mai multe servicii simultan, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

Clienţii activi au responsabilitatea din punct de vedere financiar pentru dezechilibrele pe care le produc în SEN; în 
acest sens, aceştia sunt părţi responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea lor în materie de echilibrare. 

2.1.2 Comunități de energie ale cetățenilor 
Participarea la o comunitate de energie a cetăţenilor este deschisă şi voluntară, iar membrii sau acţionarii săi îşi 
păstrează drepturile şi obligaţiile în calitate de clienţi casnici sau clienţi activi. 

Comunităţile de energie ale cetăţenilor sunt supuse procedurilor şi tarifelor nediscriminatorii, echitabile, proporţionale 
şi transparente, inclusiv privind înregistrarea şi acordarea licenţelor, prevăzute în reglementările emise de ANRE. 

Comunităţile de energie ale cetăţenilor pot participa la activităţi din sectorul energetic şi se pot angaja în producţie, 
inclusiv din surse regenerabile, distribuţie, furnizare, consum, agregare, stocare a energiei, servicii de eficienţă 
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energetică sau servicii de încărcare pentru vehicule electrice sau pot furniza alte servicii energetice către membrii 
sau acţionarii săi, inclusiv prin efectuarea de activităţi integrate de acest fel. 

Comunităţile de energie ale cetăţenilor cooperează cu operatorii de distribuţie pentru a facilita transferurile de energie 
electrică în cadrul comunităţilor de energie ale cetăţenilor sub rezerva unei compensaţii echitabile stabilite prin 
reglementările ANRE. 

Comunităţile de energie ale cetăţenilor: 

a) pot accesa toate pieţele de energie electrică, direct sau prin agregare, într-un mod nediscriminatoriu şi sunt 
deschise participării transfrontaliere; 

b) sunt tratate într-un mod nediscriminatoriu şi proporţional cu privire la activităţile, drepturile şi obligaţiile lor în calitate 
de clienţi finali, producători, furnizori, operatori de sisteme de distribuţie sau participanţi la piaţă implicaţi în agregare; 

c) sunt responsabile financiar pentru dezechilibrele pe care le cauzează în sistemul energetic; 

d) pot acţiona ca părţi responsabile cu echilibrarea sau îşi pot delega responsabilitatea de echilibrare; 

e) sunt asimilate clienţilor activi pentru consumul de energie electrică produsă; 

f) li se aplică în mod transparent şi nediscriminatoriu tarife de reţea calculate separat pentru energia electrică 
introdusă în reţea şi pentru energia electrică consumată; 

g) au dreptul să organizeze în cadrul comunităţii lor partajarea energiei electrice produse de unităţile de producere 
deţinute de comunitate, între membrii acesteia, condiţionat de menţinerea drepturilor şi obligaţiilor membrilor în 
calitate de clienţi finali cu respectarea prevederilor fără modificarea tarifelor de reţea şi taxelor stabilite, conform 
metodologiei ANRE; 

h) li se aplică în mod transparent şi nediscriminatoriu tarifele de reţea, conform metodologiei ANRE. 

Comunităţile de energie ale cetăţenilor au dreptul să deţină, să înfiinţeze, să cumpere sau să închirieze reţele de 
distribuţie şi să le gestioneze în mod autonom, beneficiind de dispoziţiile aplicabile sistemelor de distribuţie închise. 

Comunităţile de energie ale cetăţenilor pot gestiona în mod autonom reţelele de distribuţie situate în zona lor de 
consum, denumite în continuare "reţele comunitare", în conformitate cu reglementările emise de ANRE. 

Fără a aduce atingere regulilor generale care reglementează activităţile de distribuţie, comunităţile de energie ale 
cetăţenilor care gestionează reţeaua comunitară: 

a) au dreptul să încheie un acord privind funcţionarea reţelei lor cu operatorul de sistem de distribuţie sau operatorul 
de sistem de transport la care este racordată reţeaua; 

b) sunt supuse unor tarife de reţea corespunzătoare la punctele de racordare dintre reţeaua lor şi reţeaua de 
distribuţie din afara comunităţii de energie a cetăţenilor şi că aceste tarife de reţea contabilizează separat energia 
electrică alimentată în reţeaua de distribuţie şi energia electrică consumată din reţeaua de distribuţie din afara 
comunităţii de energie a cetăţenilor; 

c) nu discriminează şi nu dăunează clienţilor care rămân conectaţi la sistemul de distribuţie. 

2.1.3 Protecția consumatorului vulnerabil 
Pentru stabilirea categoriilor de consumatori vulnerabili se au în vedere nivelurile veniturilor, ponderea cheltuielilor 
cu energia din venitul disponibil, eficienţa energetică a locuinţelor, dependenţa critică de echipamente electrice, din 
motive de sănătate, vârstă sau alte criterii. 

Consumatorul vulnerabil este o persoană singură/familie, client final aparţinând unei categorii de clienţi casnici 
care, din motive de sănătate, handicap, vârstă, venituri insuficiente sau izolare faţă de sursele de energie, se află în 
risc de marginalizare socială şi care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecţie socială, 
inclusiv de natură financiară, şi servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin nevoile energetice minimale. 
Măsurile de protecţie socială, precum şi criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative. 

Clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de facilitățile asigurate, în mod gratuit, de către furnizori, respectiv: 

a) acces la punctul unic de contact și/sau, după caz, la punctele de informare generală prin modalități specifice 
adaptate necesităților clienților vulnerabili; 

b) desfășurarea relației cu furnizorul, prin intermediul unei terțe persoane, desemnată în scris de către clientul 
vulnerabil să primească facturile/notificările/sesizările, să depună notificări/cereri etc. în numele și pe seama 
titularului locului de consum, la solicitarea clientului vulnerabil care este titular al contractului de furnizare a energiei 
electrice; 
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c) să primească, la solicitare, facturile, notificările, plângerile sau oricare materiale informative, într-un format care 
este compatibil cu programele de citire a documentelor; 

d) eșalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părți. 

În cazul unui loc de consum unde locuiește o persoană care necesită menținerea în viață prin aparate electrice pentru 
asigurarea continuității în alimentare este necesară depunerea la furnizorul cu care este încheiat contractul de 
furnizare a energiei electrice a documentelor eliberate de instituții medicale abilitate care să certifice această 
necesitate. 

Este interzisă deconectarea de la rețeaua electrică a clienților vulnerabili, inclusiv în situații de criză de energie 
electrică. 

2.2 Obligațiile clientului final de energie electrică 
În conformitate cu Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată, art. 61, 
clientul final de energie electrică are următoarele obligații: 

- Clientul final de energie electrică răspunde pentru daunele dovedite cauzate furnizorului/operatorului de 
reţea din culpa sa. 

- Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de către clientul final poate atrage suportarea 
următoarelor consecinţe, după caz: 

a) penalizări; 

b) sistarea temporară a furnizării energiei electrice; 

c) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice. 

- În cazul intervenţiilor asupra instalaţiilor electrice de către persoane neautorizate, operatorul de reţea este 
îndreptăţit să întrerupă alimentarea cu energie electrică, în conformitate cu reglementările specifice ale 
ANRE. 

- În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel 
indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de 
măsurare, clientul final este obligat să constituie o garanţie financiară, conform prevederilor. 

- Clientul final de energie electrică cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare de cel puţin 1.000 kVA 
este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale, conform 
reglementărilor emise de autoritatea competentă. 

- Clienţii finali au obligaţia plăţii contravalorii facturilor pentru energia electrică şi pentru serviciile de care 
beneficiază la termenele scadente prevăzute în contractele încheiate între părţi. 

- Pentru garantarea plăţilor facturilor la energia electrică, furnizorii de ultimă instanţă pot solicita clienţilor 
constituirea de garanţii financiare, numai în condiţiile stabilite de reglementările emise de autoritatea 
competentă. 

- În vederea emiterii facturilor de regularizare, clientul final casnic are obligaţia de a permite accesul 
reprezentantului operatorului de distribuţie la grupul de măsurare. 
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3. Drepturile și obligațiile clientului final de gaze naturale 

În conformitate cu Legea nr. 123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată, art. 145, 
clientul final de gaze naturale are următoarele obligații și drepturi: 

Clienții finali au obligația să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de către 
furnizorul/operatorul sistemului, în termenul și în condițiile prevăzute în contractul încheiat cu acesta. 

În vederea emiterii de către furnizor a facturilor pe baza consumului efectiv de gaze naturale determinat de operator, 
clientul final casnic are obligația de a permite accesul reprezentantului operatorului conductei/sistemului la care este 
racordat locul de consum, pentru citirea indexului echipamentului de măsurare la un interval de timp stabilit de către 
operator. 

Pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, altele decât obligația de plată a clientului final, partea în culpă plătește 
celeilalte părți daune-interese până la acoperirea integrală a prejudiciului cauzat, în conformitate cu prevederile 
stipulate în contract. 

În cazul intervenției asupra unui sistem din sectorul gazelor naturale, inclusiv asupra unei instalații de utilizare, care 
pune în pericol siguranța alimentării cu gaze naturale, operatorul sistemului/instalației este îndreptățit să întrerupă 
alimentarea, în conformitate cu reglementările specifice ale ANRE. În cazul constatării, conform prevederilor legale 
în vigoare, a unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă 
gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare, furnizorul este îndreptățit să solicite clientului final 
constituirea de garanții financiare pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an. Refuzul constituirii 
acestor garanții dă dreptul furnizorului să solicite operatorului de transport/distribuție întreruperea alimentării clientului 
final. 

Clienții finali de gaze naturale au următoarele drepturi: 

a) să aibă acces la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale în condițiile legii și să fie informați, atunci când 
sunt racordați la acestea, cu privire la drepturile lor de a fi alimentați cu gaze naturale de o calitate specificată, la 
prețuri rezonabile, conform prevederilor legale în vigoare; 

b) să încheie cu furnizorul de gaze naturale un contract care să prevadă condiții/clauze contractuale echitabile și 
care să conțină cel puțin următoarele informații: 

(i) identitatea și adresa furnizorului; 

(ii) serviciile oferite, calitatea serviciilor oferite, precum și termenul de începere a derulării contractului, 
respectiv termenul prevăzut pentru începerea alimentării inițiale cu gaze naturale, după caz; 

(iii) tipurile serviciilor de mentenanță oferite, după caz, prin contract; 

(iv) mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate prețurile/tarifele aplicabile, inclusiv 
cele pentru mentenanță, după caz; 

(v) durata contractului, condițiile de reînnoire/prelungire și de întrerupere a serviciilor și a contractului și 
dacă este recunoscut dreptul de a denunța cu titlu gratuit contractul; 

(vi) eventualele compensații/despăgubiri și modalitatea de rambursare aplicabilă în cazul nerespectării 
calității serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte și realizate cu întârziere; 

(vii) modalitățile de inițiere a procedurilor de soluționare a litigiilor; 

(viii) informații privind drepturile clienților, inclusiv privind soluționarea plângerilor și toate informațiile 
menționate la lit. b) comunicate în mod clar prin intermediul facturilor sau pe paginile de internet ale 
acestor operatori economici; 

c) să primească gratuit de la furnizorul de gaze naturale o copie a contractului care să conțină cel puțin informațiile 
prevăzute la lit. b) înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia. Atunci când contractul este încheiat prin 
intermediari, informațiile prevăzute la lit. b) se primesc, de asemenea, înainte de încheierea contractului; 

d) să solicite furnizorului/operatorului de sistem modificarea și completarea contractului încheiat cu acesta, atunci 
când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

e) să fie notificați în mod corespunzător cu privire la orice intenție de modificare a contractului, precum și cu privire 
la orice majorare a prețului/tarifului, în mod direct și în timp util, dar nu mai târziu de sfârșitul primei perioade normale 
de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, într-un mod transparent și ușor de înțeles, precum și să fie 
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informați, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a denunța contractul, în cazul în care nu acceptă noile 
condiții; 

f) să denunțe contractul în cazul în care nu acceptă noile condiții notificate de către furnizorul de gaze naturale; 

g) să li se pună la dispoziție o gamă largă de modalități de plată, care să le permită să își îndeplinească obligațiile 
de plată a facturii, obligații de plată prevăzute în contract și care nu creează discriminări nejustificate între clienți. 
Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile și să reflecte în mod adecvat consumul probabil. În cazul 
clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul 
este obligat să restituie suma plătită de către client, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. 
Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Orice diferență în ceea ce privește 
clauzele și condițiile sistemelor de plată trebuie să reflecte costurile suportate de către furnizor pentru diferitele 
sisteme de plată. Condițiile generale trebuie să fie echitabile și transparente, prezentate într-un limbaj clar și ușor de 
înțeles, și nu trebuie să includă bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienților, ca de exemplu 
documentația contractuală excesivă. Clienții sunt protejați împotriva practicilor comerciale incorecte sau înșelătoare; 

h) să își schimbe furnizorul în mod gratuit, cu respectarea condițiilor/clauzelor contractuale, în termen de 21 de zile 
de la data solicitării, conform unei proceduri aprobate de ANRE, care stabilește în principal etapele procesului de 
schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligațiilor de plată datorate de clientul final furnizorului ce 
urmează a fi schimbat, datele ce pot fi solicitate de clientul final sau de noul furnizor în procesul de schimbare, 
precum și operatorii de sistem care sunt obligați să le furnizeze; 

i) să primească un decont final de lichidare, după schimbarea furnizorului de gaze naturale, în termen de maximum 
42 de zile de la schimbarea furnizorului; 

j) să beneficieze de proceduri transparente, simple și la cele mai mici costuri de soluționare a plângerilor. Toți clienții 
finali au dreptul la un standard ridicat de servicii și de soluționare a plângerilor de către furnizorul lor de gaze naturale. 
Astfel de proceduri de soluționare extrajudiciară a litigiilor trebuie să permită soluționarea corectă și promptă a 
acestora, în termen de maximum 90 de zile, și să prevadă, în toate cazurile justificate, un sistem de rambursare 
și/sau de compensare; aceste proceduri ar trebui să respecte, atunci când este posibil, principiile enunțate în 
Recomandarea 98/257/CE; aceste proceduri se elaborează cu respectarea unei proceduri-cadru emise de ANRE; 

k) să primească informații transparente privind prețurile/ tarifele aplicabile, precum și privind condițiile generale de 
acces și de utilizare a serviciilor oferite de către furnizorul de gaze naturale; 

l) să solicite furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale, în cazul în care întreruperea este legată de 
funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului de sistem; 

m) să solicite furnizorului/operatorului de sistem ca atunci când sunt constatate deficiențe tehnice să ia măsuri pentru 
asigurarea parametrilor de siguranță în aprovizionarea cu gaze naturale; 

n) să solicite și să primească penalitățile suportate de către furnizorul/operatorul de sistem pentru neîndeplinirea 
obligațiilor, în conformitate cu prevederile standardelor de performanță; 

o) să solicite și să primească, fără să li se perceapă costuri suplimentare pentru acest serviciu, toate datele relevante 
privind propriul consum sau să împuternicească orice furnizor licențiat, pe baza unui acord explicit și gratuit, să aibă 
acces la datele de măsurare, operatorul de sistem responsabil de gestionarea acestor date având obligația să le 
furnizeze acestuia; 

p) să fie informați corespunzător cu privire la consumul lor efectiv de gaze naturale și la costurile reale aferente, 
suficient de frecvent astfel încât să aibă posibilitatea să își ajusteze propriul consum de gaze naturale. Aceste 
informații sunt comunicate de furnizor la intervale de timp corespunzătoare, ținându-se cont de capacitatea 
echipamentelor de măsurare ale clientului final și de raportul cost-beneficiu al acestor măsuri, fără ca acesta să 
perceapă clienților finali costuri suplimentare pentru acest serviciu. 

3.1 Protecția clientului vulnerabil 
Clientul final aparținând categoriei clienților casnici este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplinește cel puțin 
una dintre următoarele condiții: 

a) are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale; 

b) la locul de consum locuiește o persoană care din motive de sănătate/vârstă necesită condiții speciale referitoare 
la activitatea de furnizare a gazelor naturale. 

Dacă un client vulnerabil îndeplinește ambele condiții prevăzute, acesta beneficiază de facilitățile corespunzătoare 
fiecărei categorii. 



                                                         
 

Revizia 1 Pagina 10/ 36 

Str. Șoseaua Nordului nr. 62D,  Etaj 5, 
Sector 1, 
București 014104, Romania 
+ 40 21 318 2010; + 40 21 318 2013 
Tel. verde: 0800 460 600 
office@renovatiotrading.ro 

Renovatio Trading SRL 
RO15638008, 
J40/10547/2003 

Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienților vulnerabili din motive de venituri reduse, facilitățile 
financiare și modalitățile de implementare a acestora sunt stabilite de către instituțiile statului cu atribuții în domeniul 
protecției sociale. 

Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt stabilite 
de către instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale. 

Tipurile de facilități asigurate clienților vulnerabili din motive de venituri reduse sunt următoarele: 

a) ajutoare financiare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale acordate de către instituțiile statului cu atribuții în 
domeniul protecției sociale, care stabilesc cuantumul, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum 
și modalitățile de implementare a acestor facilități; 

b) facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze 
naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului 
de măsurare, în perioada în care instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale acordă ajutoare 
financiare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale;  
c) eșalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părți. 

Furnizorul de gaze naturale are obligația să comunice în timp util operatorului situația centralizatoare privind clienții 
vulnerabili din motive de venituri reduse, primită de la instituțiile statului cu atribuții în domeniul protecției sociale. 

Tipurile de facilități asigurate, în mod gratuit, clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt următoarele: 

a) asigurarea de către furnizor a accesului la centrul de relații cu clienții prin modalități specifice adaptate necesităților 
clienților vulnerabili din motive de sănătate/vârstă; 

b) la solicitarea clientului vulnerabil, facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza 
consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil 
a indexului echipamentului de măsurare; 

c) la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condițiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a 
notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, prin mijloace electronice, într-un format care este 
compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, iar culoarea fonturilor utilizate trebuie să fie în 
contrast cu cea a fondului; 

d) la solicitarea clientului vulnerabil, furnizorul și operatorul convin ca relația cu acesta (autocitirea indexului 
echipamentului de măsurare, transmiterea facturii pe numele și adresa de corespondență ale persoanei respective, 
notificări, plângeri etc.) să se desfășoare prin intermediul unei terțe persoane, împuternicită în scris de titularul locului 
de consum;  

e) eșalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părți. 
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4. Ghid explicativ privind elementele componente ale facturii  

4.1 Factura de energie electrică 
4.1.1 Definiții 
În înțelesul Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali (Ordinul ANRE Nr. 5 din 2023) termenii 
de mai jos au semnificațiile următoare: 

a) componenta de achiziție — componenta de preț care include: 

(i) costul unitar al energiei electrice achiziționate de către furnizor de pe piața angro de energie electrică 
și/sau energia electrică transferată între activitatea de producere și cea de furnizare a energiei electrice 
în cazul operatorilor economici care desfășoară atât activitate de producere a energiei electrice, cât și 
activitate de furnizare a energiei electrice; 

(ii) tariful de transport — componenta de introducere a energiei electrice în rețea; 

b) componenta de furnizare — componenta de preț care conține costul specific furnizorului de energie electrică 
aferent activității desfășurate în baza licenței de furnizare a energiei electrice și profitul aferent activității de furnizare 
a energiei electrice; 

c) garanție financiară — instrument financiar constituit în vederea garantării obligațiilor comerciale asumate de 
către client în relația cu furnizorul de energie electrică; 

d) operatorul de distribuție neconcesionar — persoana fizică sau juridică care exploatează rețele electrice, alta 
decât operatorul de distribuție concesionar; 

e) perioada de facturare — intervalul de timp pentru care se emite factura pentru consumul de energie electrică; 

f) perioada de valabilitate a ofertei — perioada în care poate fi acceptată oferta de către client pentru a beneficia 
de aceasta; 

g) perioada de aplicare a ofertei — perioada în care se aplică prețul din ofertă și condițiile asociate; 

h) preț fix — preț convenit prin contractul de furnizare a energiei electrice, ce include valoarea componentelor de 
achiziție și de furnizare, nesupus modificărilor pe perioada prevăzută prin oferta de furnizare a energiei electrice 
și/sau convenită de către părți la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice; 

i) preț variabil — preț care se modifică pe perioada de derulare a contractului de furnizare a energiei electrice în 
funcție de evoluția valorii componentei de achiziție și/sau a componentei de furnizare; condițiile exacte în care se 
modifică prețul se precizează de către furnizor atât în ofertă, cât și în contractul de furnizare a energiei electrice 
încheiat cu clientul; 

j) regulament POSF — Regulamentul privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a 
furnizorului de energie electrică și gaze naturale și pentru contractarea furnizării de energie electrică și gaze naturale, 
aprobat prin ordin al președintelui ANRE; 

k) interval de citire — intervalul de timp între două citiri consecutive ale contorului efectuate de către operatorul de 
distribuție; 

l) sistarea temporară a furnizării de energie electrică — întrerupere cu caracter temporar a alimentării cu energie 
electrică, la solicitarea clientului, ce implică deconectarea locului de consum și menținerea în vigoare a contractului 
de furnizare a energiei electrice. 

4.1.2 Principii generale privind facturarea energiei electrice 
Facturarea energiei electrice furnizate la locul de consum al clientului se realizează de către furnizor luând în 
considerare: 

a) consumul de energie electrică aferent perioadei de facturare stabilit conform prevederilor contractuale și 
dispozițiilor legale în vigoare; 

b) prețul energiei electrice stabilit prin contract sau, după caz, prin acte normative incidente pe perioada de aplicare 
a acestora; 

c) tarifele reglementate pentru serviciile de rețea în vigoare în perioada de facturare (tariful pentru serviciul de 
distribuție a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre instalațiile 
OD și cele ale clientului, tariful pentru serviciul de transport — componenta de extragere a energiei electrice din rețea 
și tariful pentru serviciul de sistem);  
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d) taxele, impozitele și contribuțiile stabilite prin dispoziții legale, în vigoare în perioada de facturare; 

e) valoarea componentei fixe, dacă este prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice și dacă aplicarea 
acesteia nu contravine dispozițiilor actelor normative incidente, în vigoare; 

f) alte servicii prevăzute în contractul de furnizare; 

g) alte mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice, în vigoare; 

h) prevederile actelor normative incidente, în vigoare. 

Factura emisă de către furnizor clienților, inclusiv cea emisă clienților beneficiari de serviciu universal sau clienților 
preluați de către furnizorul de ultimă instanță, poate conține și contravaloarea unor servicii prestate de către furnizor, 
altele decât cele de furnizare sau prestate de către alți operatori economici cu care furnizorul are încheiate contracte, 
în vederea facturării acestor servicii. În acest caz, furnizorul nu poate condiționa furnizarea energiei electrice către 
client de achiziționarea sau de plata de către acesta a altor produse/servicii care nu fac obiectul activității de furnizare 
a energiei electrice. 

Factura pentru energia electrică furnizată la locul de consum al clientului se emite de către furnizor pentru fiecare 
perioadă de facturare și în intervalul de timp comunicat de către furnizor prin intermediul facturii. Perioada de 
facturare nu poate fi mai mare de 3 luni și se stabilește prin contractul de furnizare. 

În cazul clienților casnici, precum și în cazul clienților preluați de către furnizorul de ultimă instanță, perioada de 
facturare este lunară. 

În cazul clienților casnici, facturile emise pentru consumul de energie electrică realizat începând cu data de 1 aprilie 
2023 respectă modelul de factură aplicabil clienților beneficiari ai serviciului universal stabilit prin reglementările în 
vigoare. 

4.1.3 Modul de determinare a energiei electrice furnizate și perioada de facturare 
În cazul în care intervalul de citire este mai mare decât perioada de facturare prevăzută în contractul de furnizare a 
energiei electrice, pentru perioadele de facturare pentru care nu există index citit de operatorul de distribuție, 
facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza: 

a) indexului grupului de măsurare transmis de către client în intervalul de timp și în condițiile comunicate de 
furnizor; 

b) datelor din convenția de consum, dacă clientul nu transmite indexul grupului de măsurare conform lit. a). 

În cazul în care operatorul de distribuție nu realizează citirea indexului în intervalul de citire stabilit prin dispozițiile 
legale în vigoare, regularizarea consumului de energie electrică se realizează după citirea indexului de către 
operatorul de distribuție, luând în considerare cel mai recent index comunicat de către client. În cazul în care ultimul 
index comunicat de client este anterior unei citiri efectuate de către operatorul de distribuție, este luat în considerare 
indexul citit de operatorul de distribuție. Perioada de regularizare nu poate fi mai mare de 3 ani. 

În situația în care în perioada de facturare are loc o modificare a prețului final, valoarea consumului de energie 
electrică pentru fiecare din perioadele de aplicare a prețurilor din perioada de facturare se determină proporțional cu 
numărul de zile de aplicare a prețului. 

Convenția de consum se stabilește pentru fiecare dintre locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare 
a energiei electrice, pentru fiecare dintre lunile ianuarie—decembrie, în baza datelor de consum de energie electrică 
activă puse la dispoziția furnizorului de către operatorul de distribuție. 

Pe parcursul derulării contractului de furnizare a energiei electrice clientul poate solicita furnizorului modificarea 
valorilor lunare din convenția de consum. În această situația furnizorul comunică operatorul de distribuție, în cel mult 
2 zile lucrătoare de la solicitarea clientului, noile valori ale consumului lunar stabilite de către client, acestea 
aplicându-se de către operatorul de distribuție și furnizor începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care 
operatorul de distribuție a primit noile valori. 

Datele de consum din convenția de consum pot fi modificate de către operatorul de distribuție oricând pe parcursul 
derulării contractului de furnizare a energiei electrice, inclusiv datele din convenția de consum modificate de client, 
în vederea adaptării la consumul real realizat. 

Operatorul de distribuție are obligația de a verifica necesitatea modificării datelor aferente convenției de consum cu 
aceeași frecvență cu care are loc citirea indexului grupului de măsurare. 

În cazul în care operatorul de distribuție modifică valorile estimate ale consumului lunar în condițiile prevăzute, acesta 
informează furnizorul cu privire la modificare cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de 
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facturare a noilor valori, acestea aplicându-se de la data de 1 a lunii următoare celei în care au fost primite de către 
furnizor.  

Furnizorul notifică clientului noile valori ale convenției de consum până la data de început a perioadei de transmitere 
a indexului autocitit, astfel încât, în cazul în care clientul nu este de acord cu valorile consumului de energie electrică 
prevăzute în convenția de consum, să aibă posibilitatea citirii și transmiterii indexului autocitit în vederea facturării 
energiei electrice în baza acestuia. 

Furnizorul este obligat să notifice în prealabil clientul, prin intermediul facturii, referitor la modificarea frecvenței citirii 
și/sau a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul operatorul de distribuție, 
precum și intervalul de timp pentru transmiterea indexului autocitit de către client, după primirea de la operatorul de 
distribuție a acestor informații, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la contractul de furnizare. 

4.1.4 Informațiile cuprinse în factură și/sau în documentele anexate facturii 
În conformitate cu Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali (Ordinul ANRE Nr. 5 din 2023), 
facturile emise pentru consumul de energie electrică înregistrat începând cu data de 1 aprilie 2023 conțin obligatoriu 
următoarele informații: 

a) numărul și data emiterii facturii; 

b) datele de identificare și de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistență pentru clienți, adresă 
de e-mail și un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării; 

c) datele de identificare ale clientului, adresa locului de consum și adresa de corespondență, în cazul în care 
aceasta este diferită de adresa locului de consum, perioada de facturare;  

d) modalitatea de transmitere a indexului autocitit (linia telefonică dedicată și gratuită, care înregistrează atât data 
transmiterii indexului autocitit, cât și conținutul mesajului; suplimentar, se pot pune la dispoziția clientului și 
alte mijloace de transmitere a indexului, ca, de exemplu, dar fără a se limita la acestea, mijloace electronice); 

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

f) numărul de telefon pus la dispoziție de către operatorul de distribuție la care este racordat locul de consum la 
care clientul poate sesiza direct operatorul de distribuție întreruperile în alimentarea cu energie electrică, 
precum și alte probleme în alimentarea cu energie electrică; 

g) data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată; 

h) perioada de facturare; 

i) cantitatea de energie electrică facturată; 

j) prețul final facturat exprimat în lei/kWh sau lei/MWh; 

k) data scadentă a plății; 

l) obligații de plată neachitate, dacă este cazul; 

m) valoarea totală de plată, inclusiv TVA; 

n) datele de contact ale punctului unic de contact/punctelor de informare generală ale furnizorului; 

o) intervalul de citire (în cazul clienților casnici se va specifica „maximum 3 luni”); 

p) denumirea produsului contractat; 

q) codul de identificare a locului de consum; 

r) POD-ul și seria contorului; 

s) dobânzi penalizatoare pentru întârziere la plata facturii, conform contractului, dacă este cazul; 

t) unitățile de măsură și prețurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat; 

u) prețul energiei electrice active și reactive, după caz; 

v) componentele incluse în prețul final de facturat, cu precizarea celor care sunt reglementate, și o referință cu 
privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora; 

w) valoarea unitară a certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, TVA, acciza și alte 
taxe prevăzute de legislația în vigoare; 
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x) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat; 

y) intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către operatorul de distribuție; 

z) indexul grupului de măsurare folosit la începutul și sfârșitul perioadei de facturare pentru determinarea cantității 
de energie electrică și modul prin care a fost determinat indexul, respectiv: citire de către operatorul de 
distribuție, citire de către client, estimare conform convenției de consum; 

aa) modalitățile de plată a facturii; 

bb) un link sau o trimitere la aplicația „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice”; 

cc) informații referitoare la temeiul legal privind schimbarea furnizorului; 

dd) comparații între consumul actual de energie electrică al clientului și consumul clientului pentru aceeași 
perioadă a anului anterior, sub formă grafică, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de 
la distanță de către operatorul de distribuție; 

ee) informații de contact ale organizațiilor consumatorilor, ale agențiilor pentru energie sau ale organismelor 
similare, inclusiv adrese de site-uri internet, de unde se pot obține informații cu privire la măsurile disponibile 
de îmbunătățire a eficienței energetice pentru echipamentele care utilizează energie, în cazul în care facturile 
au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către operatorul de distribuție; 

ff) comparații cu un client mediu de energie normalizat sau etalonat, din aceeași categorie de consum, în cazul 
în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanță de către operatorul de distribuție; 

gg) date cumulative cel puțin pentru ultimii trei ani sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de 
furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de 
un contor care permite citirea de la distanță de către operatorul de distribuție. Datele trebuie să corespundă 
intervalelor pentru care au fost emise informațiile de facturare frecvente; 

hh) date detaliate în funcție de ora utilizării, pentru orice zi, săptămână, lună și an, care se pun la dispoziție clienților 
finali neîntârziat, prin internet sau prin interfața contorului, cel puțin pentru ultimele 24 de luni sau pentru 
perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această perioadă este 
mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanță de către 
operatorul de distribuție; 

ii) informații privind drepturile clientului în ceea ce privește soluționarea alternativă a disputelor, inclusiv datele 
de contact ale entității responsabile; 

jj) contribuția fiecărei surse de energie la mixul de energie al furnizorului în anul precedent, în mod inteligibil și 
ușor de comparat; 

kk) informații despre impactul asupra mediului, cel puțin în ceea ce privește emisiile de CO2 și deșeurile radioactive 
rezultate din producerea de energie electrică pe baza mixului de energie global al furnizorului din anul 
precedent. 

Informațiile prevăzute la alin. lit. p)—kk) se vor înscrie în anexa la factură. 

4.2 Factura de gaze naturale 
4.2.1 Definiții 
În conformitate cu prevederile regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali (Ordinul ANRE nr. 
29 din 2016, actualizat), următoarele definiții se aplică: 
cod loc de consum - codul unic atribuit de operator fiecărui loc de consum din zona proprie de licenţă de operare, 
la înregistrarea acestuia în baza de date a operatorului, care asigură identificarea locului de consum, precum şi 
căutarea operativă a datelor de consum aferente acestuia, respectiv punerea lor la dispoziţia solicitanţilor care au 
drept de acces la acestea; 

componenta de achiziţie - componenta de preţ care include: 

a) costul unitar al gazelor naturale achiziţionate de către furnizor de pe piaţa angro de gaze naturale, inclusiv 
din import, sau, după caz, valoarea de transfer între activitatea de producţie şi activitatea de furnizare în cazul 
producătorilor care furnizează gaze naturale clienţilor finali; 

b) costul serviciilor de rezervare de capacitate de intrare în SNT; 

c) costul de înmagazinare, după caz, care conţine costul de transport aferent gazelor naturale înmagazinate 
în depozitele subterane şi costul aferent prestării serviciilor de înmagazinare; 
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componenta de furnizare - componenta de preţ care conţine costul specific furnizorului de gaze naturale aferent 
activităţii desfăşurate în baza licenţei de furnizare a gazelor naturale şi profitul aferent activităţii de furnizare a gazelor 
naturale; 

date de consum - date privind consumul efectiv de gaze naturale realizat la un loc de consum, puse la dispoziţie de 
către operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum respectiv; 

interval de citire - intervalul de timp între două citiri consecutive ale indexului echipamentului de măsurare pentru 
determinarea cantităţii de gaze naturale corespunzătoare acestui interval; 

istoric de consum - consumul de gaze naturale realizat într-o anumită perioadă la un loc de consum; 

loc de consum - amplasamentul instalaţiilor de utilizare ale unui client final, raportat la adresa poştală, unde 
măsurarea cantităţilor de gaze naturale consumate se face prin intermediul sistemului de măsurare şi pentru care 
există toate documentele necesare pentru a fi alimentat cu gaze naturale, conform legislaţiei în vigoare; în cazul în 
care predarea/preluarea comercială a gazelor naturale se face prin mai multe staţii de reglare-măsurare şi/sau posturi 
de reglare-măsurare aflate la aceeaşi adresă poştală sau prin mai multe sisteme de măsurare comercială în cadrul 
aceleiaşi staţii de reglare-măsurare ori aceluiaşi post de reglare-măsurare, amplasamentul instalaţiilor de utilizare 
trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum; fac excepţie cazul în care soluţia tehnică 
de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeaşi adresă poştală, a fost expres solicitată de clientul final, precum şi 
situaţia în care la aceeaşi adresă poştală există ambele tipuri de clienţi, casnici şi noncasnici, consumul acestora 
fiind măsurat distinct; 

operator - operatorul economic care operează conductele de alimentare din amonte aferente producţiei/ sistemului 
de transport/sistemului de distribuţie/sistemului de distribuţie închis, din conducta/sistemul căreia/căruia este 
alimentat cu gaze naturale locul de consum al clientului final; 

perioada de facturare - intervalul de timp pentru care se emite factura reprezentând contravaloarea consumului de 
gaze naturale din acest interval la locul de consum al clientului final; 

preţul gazelor naturale - preţ care include componenta de achiziţie şi componenta de furnizare a gazelor naturale; 

preţ de furnizare - preţ care include preţul gazelor naturale şi, după caz, tarifele aferente serviciilor de transport 
şi/sau distribuţie necesare pentru vehicularea gazelor naturale până la locul de consum al clientului final în situaţia 
în care contractul are ca obiect furnizarea gazelor naturale cu aceste servicii incluse; 

preţ final facturat - preţ care include preţul de furnizare şi valoarea taxelor/impozitelor/contribuţiilor stabilite prin 
dispoziţiile legale în vigoare; 

preţ fix - preţ convenit prin contractul de furnizare a gazelor naturale, ce include valoarea componentelor de achiziţie 
şi de furnizare, nesupus modificărilor pe perioada prevăzută prin oferta de furnizare a gazelor naturale şi/sau 
convenită de către părţi la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale; 

preţ variabil - preţ care se modifică în timpul derulării contractului de furnizare a gazelor naturale în funcţie de 
evoluţia valorii componentei de achiziţie şi/sau a componentei de furnizare; condiţiile în care se modifică preţul se 
precizează de către furnizor atât în ofertă, cât şi în contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu clientul final; 

regulament POSF - Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului 
de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale, aprobat 
prin ordin al preşedintelui ANRE; 

servicii de transport şi/sau distribuţie - serviciile necesare pentru vehicularea gazelor naturale până la locul de 
consum al clientului final care pot fi, după caz, servicii de transport al gazelor naturale prin sisteme de transport şi 
prin conductele de alimentare din amonte, servicii de distribuţie a gazelor naturale prin sisteme de distribuţie/prin 
sistem de distribuţie închis, în conformitate cu prevederile legale. 

4.2.2 Principii generale de facturare 
În conformitate cu prevederile regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali (Ordinul ANRE nr. 
29 din 2016, actualizat), în funcţie de modalitatea de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale, clientul 
final primeşte: 

a) facturi emise de furnizor, în situaţia în care contractul de furnizare este încheiat cu servicii de transport şi/sau 
distribuţie incluse, iar preţul de furnizare prevăzut în contract include atât preţul gazelor naturale, cât şi tarifele pentru 
transportul/ distribuţia acestora, după caz, la locul de consum al clientului final; 

b) facturi separate, în situaţia în care contractul de furnizare este încheiat fără servicii de transport şi/sau distribuţie 
incluse, iar preţul de furnizare prevăzut în contract include doar preţul gazelor naturale, respectiv facturi emise de 
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furnizor pentru gazele naturale furnizate şi facturi emise de operator/operatori pentru transportul/distribuţia acestora, 
după caz, la locul de consum, conform contractelor încheiate cu clientul final pentru prestarea acestor servicii. 

Facturarea gazelor naturale furnizate la locul de consum al clientului final se realizează de către furnizor luând în 
considerare: 

a) consumul de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie, aferent perioadei de facturare, stabilit conform 
prevederilor contractuale şi dispoziţiilor legale în vigoare; 

b) preţul gazelor naturale stabilit prin contract sau, după caz, prin acte normative incidente pe perioada de aplicare 
a acestuia; 

c) tarifele pentru serviciile de transport şi/sau distribuţie a gazelor naturale în vigoare în perioada de facturare; 

d) taxele, impozitele şi contribuţiile stabilite prin dispoziţii legale, în vigoare în perioada de facturare; 

e) valoarea componentei fixe, dacă este prevăzută în contractul de furnizare a gazelor naturale şi dacă aplicarea 
acesteia nu contravine dispoziţiilor actelor normative incidente, în vigoare; 

f) alte servicii prevăzute în contractul de furnizare; 

g) alte mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice, în vigoare; 

h) prevederile actelor normative incidente, în vigoare. 

Furnizorul emite factura pentru fiecare loc de consum al clientului final sau, cu acordul părţilor, pentru mai multe 
locuri de consum ale acestuia, indicând separat consumul de gaze naturale facturat şi valoarea de plată pentru 
fiecare loc de consum în parte. 

Factura emisă de către furnizor clienţilor finali poate conţine şi contravaloarea unor servicii prestate de către furnizor, 
altele decât cele de furnizare sau prestate de către alţi operatori economici cu care furnizorul are încheiate contracte, 
în vederea facturării acestor servicii. În acest caz, furnizorul nu poate condiţiona furnizarea gazelor naturale către 
client de achiziţionarea sau de plata de către acesta a altor produse/ servicii care nu fac obiectul activităţii de furnizare 
a gazelor naturale, iar pentru facturarea lor acestea se evidenţiază separat. 

În situaţia în care, la acelaşi loc de consum, există ambele tipuri de clienţi finali, gazele naturale fiind utilizate atât 
pentru consum casnic, cât şi pentru consum noncasnic, este necesară modificarea instalaţiei de utilizare, în vederea 
separării şi măsurării în mod distinct, prin intermediul unor echipamente de măsurare pentru decontare fiscală, a 
consumurilor specifice fiecărui tip de client în parte. 

În cazul în care nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, separarea instalaţiilor de utilizare, clienţii finali şi furnizorii 
de la acel loc de consum încheie o convenţie comună privind alocarea cantităţilor furnizate, în care se prevede 
modalitatea de stabilire a ponderii consumului casnic, respectiv noncasnic, din totalul consumului de gaze naturale. 

4.2.3 Perioada de facturare 
Factura pentru gazele naturale furnizate la locul de consum al clientului final se emite de către furnizor pentru fiecare 
perioadă de facturare stabilită prin contractul de furnizare a gazelor naturale. 

Pe piața concurențială, perioada de facturare este convenită de părți prin contractul aferent furnizării gazelor naturale 
în regim concurențial, cu respectarea următoarelor principii: 

a) pentru clienții casnici nu poate depăși 3 luni; 

b) pentru clienții noncasnici nu poate depăși 6 luni. 

Furnizorul are obligația să ofere clientului final, la încheierea contractului aferent furnizării gazelor naturale în regim 
concurențial, posibilitatea de a opta pentru o perioadă de facturare lunară.  

În situația în care sunt puse la dispoziția clientului final mai multe opțiuni privind perioada de facturare, furnizorul are 
obligația să îl informeze corespunzător cu privire la posibila fluctuație a costurilor în funcție de perioada de facturare 
aleasă. 

Orice modificare a perioadei de facturare convenită de părți prin contractul aferent furnizării gazelor naturale în regim 
concurențial se face prin act adițional la acesta. 

4.2.4 Modul de determinare a consumului de gaze naturale aferent unei perioade de facturare 
Stabilirea consumului de gaze naturale, exprimat în unități de energie (MWh sau kWh), ce reprezintă cantitatea de 
energie furnizată aferentă perioadei de facturare, se realizează prin înmulțirea cantității de gaze naturale, exprimată 
în mc, aferentă perioadei de facturare, cu puterea calorifică superioară (PCS) a acestora, aferentă perioadei de 
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facturare, în conformitate cu prevederile regulamentului de măsurare aprobat de ANRE. 

Cantitatea de gaze naturale furnizată clientului final se măsoară prin intermediul echipamentului de măsurare de 
către operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum, în conformitate cu prevederile 
regulamentului de măsurare aprobat de ANRE. În cazul în care se constată funcționarea defectuoasă a 
echipamentului de măsurare, cantitatea de gaze naturale furnizată la locul de consum se recalculează conform 
prevederilor legislației în vigoare. 

Pentru determinarea cantității de gaze naturale furnizate clientului final în vederea emiterii facturii pe baza 
consumului efectiv realizat, operatorul conductei/sistemului la care este racordat locul de consum al clientului final 
are obligația să efectueze citirea indexului echipamentului de măsurare la intervale determinate, cu respectarea 
următoarelor principii: 

a) intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare stabilit de către operator, în vederea determinării 
cantității de gaze naturale furnizate unui client casnic, nu trebuie să depășească 3 luni; 

b) intervalul de citire a indexului echipamentului de măsurare stabilit de către operator, în vederea determinării 
cantității de gaze naturale furnizate unui client noncasnic, nu trebuie să depășească 6 luni. 

Cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, corespunzătoare intervalului dintre două citiri consecutive ale 
operatorului se determină prin diferență între indexul nou citit la sfârșitul intervalului de citire și indexul vechi citit la 
sfârșitul intervalului de citire anterior.  

Operatorul are obligația să transmită furnizorului informații privind intervalul de citire a indexului echipamentului de 
măsurare de către operator și perioada/data din lună în care acesta efectuează citirea indexului, precum și informații 
privind modificarea acestora, dacă este cazul, cu cel puțin 60 de zile înainte de data modificării; după primirea de la 
operator a acestor informații furnizorul este obligat să notifice clientul final prin intermediul facturii. 

Pentru perioada de facturare în care operatorul efectuează citirea indexului echipamentului de măsurare, facturarea 
se realizează pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat de operator și preluat de furnizor. 

În cazul în care intervalul de citire de către operator a indexului echipamentului de măsurare este mai mare decât 
perioada de facturare, prevăzută în contractul de furnizare a gazelor naturale, facturarea în perioada cuprinsă între 
două citiri consecutive ale operatorului se realizează, după caz: 

a) pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin autocitirea indexului echipamentului de 
măsurare de către clientul final și transmiterea acestuia în intervalul de timp și în condițiile comunicate de 
furnizor; 

b) pe baza unui consum estimat de gaze naturale, prevăzut într-o convenție de consum stabilită de comun 
acord de clientul final cu furnizorul la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, care se preia doar 
în situația în care clientul final nu transmite indexul autocitit în intervalul de timp și în condițiile comunicate de 
furnizor. 

Pentru situația în care intervalul de citire de către operator a indexului echipamentului de măsurare este mai mare 
decât perioada de facturare, furnizorul are obligația să efectueze o regularizare pentru perioada cuprinsă între două 
citiri consecutive, în prima factură emisă după momentul citirii indexului echipamentului de măsurare de către 
operator, dacă constată că la sfârșitul intervalului de citire există diferențe între consumul efectiv realizat de către 
clientul final și consumul facturat acestuia, în intervalul dintre citirile operatorului. 

În situația în care în perioada de facturare are loc o modificare a prețului final, valoarea consumului de gaze naturale 
pentru fiecare dintre perioadele de aplicare a prețurilor din perioada de facturare se determină proporțional cu 
numărul de zile de aplicare a prețului. 

În procesul de schimbare a furnizorului, indexul echipamentului de măsurare care este luat ca referință pentru 
facturarea consumului de gaze naturale este stabilit prin autocitire de către clientul final sau prin citire de către 
operator, în conformitate cu prevederile regulamentului POSF 

În vederea transmiterii indexului echipamentului de măsurare determinat prin autocitire, furnizorul are obligația să 
comunice clientului final, prin intermediul facturii, cel puțin următoarele informații: 

a) intervalul de timp în care se poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile 
calendaristice; 

b) linia telefonică dedicată și gratuită, care înregistrează atât data transmiterii indexului autocitit, cât și 
conținutul mesajului; suplimentar, se pot pune la dispoziția clientului final și alte mijloace de transmitere a 
indexului, ca de exemplu, dar fără a se limita la acestea, mijloace electronice. 
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4.2.5 Informațiile cuprinse în factură 
Conform regulamentului de furnizare, furnizorul are obligația să emită facturi care să cuprindă informații corecte, 
transparente, clare, complete, lizibile și ușor de înțeles, care să ofere clienților finali posibilitatea să își ajusteze 
propriul consum și să compare condițiile comerciale de furnizare a gazelor naturale. 
În factură și/sau în documentele anexate acesteia sunt incluse informații prioritare care oferă clientului final toate 
elementele necesare pentru a înțelege cum este facturat consumul de gaze naturale, exprimat în unități de energie, 
și cât trebuie să plătească pentru acest consum. Sunt incluse, de asemenea, informații privind facturarea care oferă 
periodic clientului final o perspectivă cuprinzătoare asupra consumului efectiv realizat și a costului actual cu gazele 
naturale, astfel încât acesta să aibă posibilitatea de a-și ajusta propriul consum. 
Informațiile prioritare sunt incluse de către furnizor pe prima și pe a doua pagină a facturii emise clientului final. Prima 
pagină a facturii cuprinde cel puțin următoarele informații prioritare: 
a) datele de identificare și de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistență pentru clienți și o adresă 
de e-mail/un link către un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării; 
b) datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum și adresa de corespondență, în cazul în care 
aceasta este diferită față de adresa locului de consum; 
c) codul de client atribuit de furnizor; 
d) data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată; 
e) numărul și data emiterii facturii; 
f) data de începere și de sfârșit a perioadei de facturare; 
g) consumul de gaze naturale facturat exprimat în kWh sau MWh; 
h) termenul scadent de plată; 
i) obligații de plată neachitate, dacă este cazul; 
j) dobânzi penalizatoare pentru întârziere la plata facturii, conform contractului, dacă este cazul; 
k) valoarea totală de plată cu TVA; 
l) numărul de telefon pus la dispoziție de operator pentru sesizarea situațiilor de urgență privind funcționarea în 
condiții de siguranță a instalațiilor clientului final sau ale operatorului; pentru clienții finali care au încheiat un contract 
de furnizare cu mai multe locuri de consum, iar acestea nu sunt racordate în conducta/sistemul aceluiași operator, 
această informație va fi cuprinsă în factură la detaliile aferente fiecărui loc de consum în parte, iar prima pagină a 
facturii va include o referință cu privire la locul din factură unde pot fi găsite aceste detalii; 
m) datele de contact ale punctului unic de contact pus la dispoziție de furnizor; 
n) intervalul de timp în care clientul final poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile; 
o) modalitatea/modalitățile prin care clientul final poate transmite indexul echipamentului de măsurare determinat 
prin autocitire, în cazul clientului final la care intervalul de citire de către operator este mai mare decât perioada de 
facturare (linia telefonică dedicată și gratuită, care înregistrează atât data transmiterii indexului autocitit, cât și 
conținutul mesajului; suplimentar, se pot pune la dispoziția clientului și alte mijloace de transmitere a indexului, ca 
de exemplu, dar fără a se limita la acestea, mijloace electronice); 
p) intervalul de citire de către operator a indexului echipamentului de măsurare (în cazul clienților casnici se va înscrie 
în mod specific în factură mențiunea "maximum 3 luni"); pentru clienții finali care au încheiat un contract de furnizare 
cu mai multe locuri de consum, această informație va fi cuprinsă în factură la detaliile aferente fiecărui loc de consum 
în parte, iar prima pagină a facturii va include o referință cu privire la locul din factură unde pot fi găsite aceste detalii. 
A doua pagină a facturii reprezintă detaliile facturii și cuprinde cel puțin următoarele informații: 
a) denumirea produselor/serviciilor facturate, după caz, și unitățile de măsură ale acestora; 
b) codul locului de consum atribuit de operator - CLC; 
c) seria contorului; 
d) indexul echipamentului de măsurare folosit la începutul și sfârșitul perioadei de facturare pentru determinarea 
cantității de gaze naturale, exprimată în mc; în cazul clientului final la care intervalul de citire de către operator este 
mai mare decât perioada de facturare se va preciza modul prin care a fost determinat indexul, respectiv citire de 
către operator/autocitire de către clientul final/estimare pe baza convenției de consum; 
e) cantitatea de gaze naturale, exprimată în mc, aferentă perioadei de facturare; 
f) valoarea puterii calorifice superioare aferente perioadei de facturare; 
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g) cantitatea de energie, exprimată în MWh/kWh, ce reprezintă consumul de gaze naturale facturat; 
h) modalitatea de conversie a cantității de gaze naturale, exprimată în mc, în cantitatea de energie, exprimată în 
kWh/MWh; 
i) perioada/data stabilită de operator în care acesta efectuează citirea indexului echipamentului de măsurare; 
j) prețul final facturat exprimat în lei/kWh sau lei/MWh; 
k) defalcarea componentelor incluse în prețul de furnizare a gazelor naturale, cu precizarea tipului prețului gazelor 
naturale și a componentelor care sunt reglementate, sau o referință cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere 
detaliată a acestora; 
l) valoarea unitară a TVA, a accizei și a altor impozite, comisioane, taxe și contribuții prevăzute de legislația în 
vigoare, după caz; 
m) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat. 
În situația în care clientul final nu achită o factură în termenul scadent, factura/facturile ulterioară/ulterioare trebuie 
să cuprindă informații privind debitul anterior neachitat la momentul emiterii facturii și semnificația fiecărei obligații 
de plată cuprinse în factură. 
În cazul modificării unor elemente aferente activității operatorului, acestea sunt notificate clientului final de către 
furnizor în prima factură emisă după modificare; notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor 
modificări pe factura de gaze naturale. 
În cazul modificării tarifelor pentru serviciile de transport și/sau distribuție facturate furnizorului de către operator, 
noile valori se aplică în factură de la data intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului final de către furnizor; 
notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura de gaze naturale. 
În cazul apariției unui act normativ de modificare a valorii unitare a impozitelor, comisioanelor, taxelor și contribuțiilor 
stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, noile valori se aplică în factură de la data intrării lor în vigoare, cu notificarea 
clientului final de către furnizor; notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura 
de gaze naturale. 
La data intrării în vigoare a prevederilor legale ce instituie o nouă taxă/un nou impozit, respectiv la data abrogării 
prevederilor legale ce instituie o taxă existentă/un impozit existent, modificarea se reflectă în factură de la aceeași 
dată, cu notificarea clientului final de către furnizor; notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor 
modificări pe factura de gaze naturale. 
Furnizorul trebuie să pună la dispoziția clienților finali prin intermediul documentelor anexate facturii cel puțin 
următoarele informații adiționale: 
a) informații privind dreptul clientului final de a schimba furnizorul, în mod gratuit, cu respectarea condițiilor 
contractuale și ale regulamentului POSF; 
a1) un link sau o trimitere la aplicația "Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale"; 
a2) modalitățile de plată a facturii; 
b) informații privind modalitățile de transmitere a plângerilor de către clienții finali, precum și privind opțiunile pe care 
le au aceștia în cazul în care nu sunt satisfăcuți de modul de soluționare a plângerii de către furnizor, conform 
procedurii-cadru privind obligația furnizorilor de soluționare a plângerilor clienților finali, aprobată de ANRE; 
b1) informații privind drepturile clientului final în ceea ce privește soluționarea alternativă a neînțelegerilor apărute la 
încheierea contractelor/actelor adiționale la acestea și a disputelor apărute în derularea relațiilor contractuale, inclusiv 
datele de contact ale entității responsabile; 
c) informații privind măsurile pe care furnizorul are dreptul să le ia, conform contractului de furnizare a gazelor 
naturale încheiat, în situația în care clientul final nu achită factura în termenul scadent; 
d) informații privind dreptul clientului final de a beneficia de un nivel minim de calitate a activității de furnizare și a 
serviciilor aferente alimentării cu gaze naturale, a cărui nerespectare atrage plata de către prestatorul 
activității/serviciului respectiv a unei penalități/compensații clientului final afectat, conform standardelor de 
performanță aprobate de ANRE; 
e) orice alte informații prevăzute de legislația în vigoare pe care furnizorul este obligat să le pună la dispoziție 
clientului final prin intermediul facturii și/sau al documentelor anexate acesteia. 
Suplimentar față de informațiile anterior menționate, furnizorul va pune la dispoziția clienților casnici, prin intermediul 
documentelor anexate acesteia, informații privind tipurile de facilități puse la dispoziție de furnizor clienților vulnerabili 
sau o referință cu privire la locul unde acestea pot fi consultate. 
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Furnizorul trebuie să pună la dispoziția clienților finali prin intermediul documentelor anexate facturii cel puțin 
următoarele informații privind facturarea: 
a) prețul actual și consumul real de gaze naturale; 
b) comparații între consumul actual al clientului final și consumul corespunzător aceleiași perioade a anului anterior, 
în măsura în care aceste informații sunt disponibile, preferabil sub formă grafică; 
c) informații privind conceptul de eficiență energetică, respectiv datele de contact ale unor instituții cu atribuții în 
domeniul energiei, de unde clienții finali pot obține informații privind măsurile disponibile de îmbunătățire a eficienței 
energetice, profilurile de referință privind consumul individual și alte specificații tehnice ale aparatelor energetice care 
pot contribui la reducerea consumului; 
d) un link sau o trimitere la pagina de internet în care se găsesc, într-o formă clară și ușor de înțeles, consumurile de 
gaze naturale ale clienților finali etalon, pe categorii de consum, în cazul în care astfel de pagini de internet există.. 

4.3 Schema de sprijin introdusă de Ordonanță de Urgență Nr. 27/ 2022 
Prin derogare de la prevederile art. 80 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este: 

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 - 31 decembrie 
2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 
0 şi 100 kWh inclusiv; preţul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este maximum 0,68 lei/kWh, 
cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025 de către următoarele categorii 
de clienţi: 

    (i) clienţii casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv; 

   (ii) clienţii casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau 
echipamente medicale alimentate de la reţeaua electrică, necesare efectuării tratamentelor medicale pe 
baza confirmării de la medicul specialist şi a unei cereri depuse la furnizor; pentru luna ianuarie 2023, în 
locul confirmării medicale se depune o declaraţie pe propria răspundere; preţul final facturat plafonat se 
aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior; 

    (iii) clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani în baza unei cereri şi 
a unei declaraţii pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungeşte până la 26 de ani în cazul în care 
copilul major urmează o formă de învăţământ; preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii 
următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior; 

    (iv) clienţii casnici familii monoparentale, care au în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 
ani, în baza unei cereri şi a unei declaraţii pe propria răspundere; limita de vârstă se prelungeşte până la 26 
de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ; preţul final facturat plafonat se aplică 
de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele prevăzute anterior; 

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 - 31 decembrie 
2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01 
şi 300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie electrică ce depăşeşte 
255 kWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru 
consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025 de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul 
de consum este cuprins între 100,01 şi 255 kWh; consumul de energie electrică cuprins între 255 şi 300 kWh/lună 
se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, iar în cazul în care consumul depăşeşte 300 kWh/lună 
întreg consumul se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh; 

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de 
consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza 
declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal pentru următoarele categorii de consumatori: 

    (i) întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării 
şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în 
continuare IMM-uri; 

    (ii) operatorii/operatorii regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile 
de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b1), c) şi h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., 
precum şi aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii; 
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    (iii) operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei 
din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03; 

    (iv) autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte 
organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile 
autonome şi toate entităţile publice şi private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt 
înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după 
caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei 
publice locale; 

    (v) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice şi private definite 
conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
al unităţilor de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi al creşelor, al furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute 
în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare; plafonarea menţionată în prezentul articol se aplică şi pentru 
situaţiile în care una dintre entităţile menţionate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică 
şi/sau pentru toate clădirile care au fost construite şi autorizate cu destinaţia de spitale; 

e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituţiile 
publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum şi pentru cele aparţinând cultelor recunoscute oficial în România, 
potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată; diferenţa de consum 
lunar de energie electrică se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus; 

f) *** Abrogat prin L. nr. 357/2022 de la data de 16 decembrie 2022. 

g) maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumatorii casnici şi noncasnici care nu sunt prevăzuţi la lit. a)-e). 

Prin derogare de la prevederile art. 180 alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2025, preţul final facturat de către furnizorii de gaze 
naturale este: 

a) maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici; 

b) maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale 
realizat în anul anterior la locul de consum este de cel mult 50.000 MWh, precum şi în cazul producătorilor de energie 
termică; începând cu data de 1 ianuarie 2023, de preţul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, beneficiază şi 
clienţii noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi 
funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei din cadrul sistemelor de 
distribuţie închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

Preţul final facturat prevăzut la alin. lit. b) se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor noncasnici racordate 
în anul respectiv, în limita unui consum anual de cel mult 50.000 MWh. 
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5. Soluționarea plângerilor 

Procedura - cadru privind obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor 
clienților finali este reglementată prin Ordinul ANRE nr. 16/2015. 

În cadrul Renovatio Trading S.R.L. Procedura de soluționare a plângerilor clienților finali stabilește metoda de lucru 
aplicabilă departamentelor Relații Clienți, Furnizare, Administrativ și Calitate-Mediu, aferentă gestionării reclamațiilor 
venite de la clienți, cu scopul de a oferi acestora servicii/ produse de o calitate corespunzătoare, în conformitate cu 
parametrii specificați, precum și asigurarea capacității de soluționare a reclamațiilor. 

Procedura se aplică în procesul de rezolvare a reclamațiilor/ sesizărilor care privesc:  

a) calitatea și continuitatea serviciului furnizat de prestatori și a serviciului de distribuție;  

b) serviciul comercial de furnizare, contractarea, măsurarea/calcularea și facturarea consumului de energie; 

c) alte aspecte legate de desfășurarea activității comerciale de furnizare. 

Procedura nu se aplică pentru reclamațiile/ sesizările privind situațiile în care există alte proceduri specifice, cum ar 
fi: acordarea de despăgubiri pentru deteriorarea aparaturii electrocasnice, cazurile de nerespectare a normelor legale 
de consum a energiei electrice, soluționarea/ medierea neînțelegerilor apărute în timpul derulării contractelor în 
domeniul energiei.  

5.1 Definiții Specifice 
Petiție: cerere formulată în scris pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților 
și instituțiilor.  

Reclamație: plângere prin care se aduc anumite învinuiri cuiva; în sensul prezentei proceduri, prin reclamație se 
înțelege plângerea formulată de către orice persoană fizică sau juridică nemulțumită pentru faptul de a nu i se fi 
răspuns unei cereri, de a nu i se fi prestat un serviciu sau căreia i s-a prestat un serviciu necorespunzător.  

Sesizare: înștiințare despre un caz care trebuie cercetat, informare.  

Cerere: solicitare scrisă formulată de orice persoană fizică sau juridică, de a face sau de a nu face ceva.  

Client existent: persoană fizică sau juridică care deține contract de furnizare.  

Document: informație împreună cu mediul său suport.  

Înregistrare: document prin care se declară rezultatele obținute sau se furnizează dovezi ale activității desfășurate.  

Clasare: încetarea unui proces/unei acțiuni, imposibil de urmat, din cauza existenței unei cauze legale, care 
împiedică continuarea sa. 

5.2 Prescurtări 
CF - client final; 

OR - operator de rețea; 

OM - operator de măsurare; 

ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; 

ANPC - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului;  

ANSPDCP - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
5.3 Modalități de preluare a reclamațiilor/ sesizărilor/ cererilor în organizație: 
- prin posta, la secretariatul SC Renovatio Trading SRL din sos. Nordului 62D, Etaj 5, 014104, Sector 1, București,  

la departamentul Administrativ; 
- prin fax 0213182013, la secretariatul SC Renovatio Trading SRL – la departamentul Administrativ;  
- personal, depuse de către petent sau mandatar la secretariatul SC Renovatio Trading SRL – la departamentul 

Administrativ; 
- pe e-mail la adresa de office@renovatiotrading.ro; 
- pe site-ul www.renovatiotrading.ro, secțiunea Sugestii și Reclamații; 
- telefonic in intervalul orar 8.30 – 17.00 la numerele de telefon 0213182010/ 11/ 12 afișate pe site-ul 

www.renovatiotrading.ro, sau la call-center 0800460400 (apel gratuit). 

mailto:office@renovatiotrading.ro
http://www.renovatiotrading.ro/
http://www.renovatiotrading.ro/
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5.4 Recepția, înregistrarea și distribuirea reclamațiilor/ sesizărilor scrise 
La data primirii, toate reclamațiile, sesizările și contestațiile primite sunt înregistrate cu număr de intrare în Registrul 
Unic de Evidență a Reclamațiilor, Anexa 2 a acestei proceduri.  

Reclamațiile sunt repartizate către Gestionarul de Contract responsabil. 

Reclamațiile preluate telefonic, în afara orelor de program, de către personal din afara departamentului responsabil, 
vor fi gestionate prin intermediul listelor cu datele de contact ale operatorilor din rețeaua de distribuție energie 
electrică și, respectiv gaze naturale, Anexa 3 a acestei proceduri. În ziua lucrătoare următoare informațiile se vor 
preda Gestionarului de Contract pentru a asigura înregistrarea și administrarea reclamației în conformitate cu 
aceasta procedură. 

5.5 Gestionarea reclamațiilor/ sesizărilor verbale 
Pentru reclamațiile telefonice, secretara face legătură clientului cu Gestionarul de Contract.  

În cazul deranjamentelor în alimentare, se procedează în felul următor: 

- Consumatorul este îndrumat din secretariat să sune la numărul de call-center din zona de distribuție pe raza căreia 
își desfășoară activitatea, menționează că este consumator eligibil (adică in cazul energiei electrice și-a exprimat 
dreptul de a-și alege furnizorul de pe piața liberă), și ca este client al Renovatio Trading, pentru ca operatorul să 
știe în ce baza de date îl caută. 

- După înregistrarea deranjamentului, consumatorul transmite numărul de sesizare la adresa 
office@renovatiotrading.ro, urmând ca Renovatio Trading să solicite informații la gestionarul contractului de 
distribuție (adică la Operatorul de Distribuție) despre respectivul incident. 

În cazul în care din varii motive consumatorul nu poate reclama direct la distribuitor întreruperea sau solicită asistență 
reprezentanților Renovatio Trading, atunci Gestionarul de Contract va prelua sesizarea întreruperii energiei electrice 
și va înregistra telefonic la distribuitor sesizarea în numele consumatorului, va nota numărul de înregistrare a sesizării 
primit de la distribuitor și va comunica apoi consumatorului răspunsul primit din partea distribuitorului.  

Răspunsul va include cauzele care au dus la apariția deranjamentului, termenul de remediere/ intervenție, numărul 
de înregistrare a deranjamentului la distribuitor și numărul de înregistrare în Registrul Unic de Înregistrare a 
Reclamațiilor al Renovatio Trading.  

Dacă răspunsul de la distribuitor este ambiguu, atunci Gestionarul de Contract va întocmi o adresă către Distribuitor 
în vederea primirii unui răspuns scris cu privire la situația semnalată, și va transmite în scris via email, responsabilului 
de contract din partea consumatorului, răspunsul primit din partea distribuitorului. 

5.6 Tratarea reclamațiilor/ sesizărilor scrise 
După repartizarea către Gestionarul de Contract a reclamațiilor/ sesizărilor scrise, în vederea soluționării aceștia vor 
parcurge următoarele etape:  

- identificarea cerințelor consumatorului;  
- analizarea reclamației/ sesizării;  
- în cazul în care de la distribuitor există suficiente informații, se formulează răspunsul scris către petent/ 

consumator;  
- în cazul în care sunt necesare informații suplimentare, reclamația/ sesizarea se transmite către distribuitorul 

zonal, în termenul prevăzut de standard, pentru a obține un răspuns și a-l transmite consumatorului. 
Transmiterea răspunsurilor către petenți/consumatori se va realiza în termenele stabilite de ANRE conform procedurii 
de referință „PL-13/ Indicatori și evaluare de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice și gazelor 
naturale” a Renovatio Trading (disponibilă în pagina de Internet la adresa https://renovatiotrading.ro/documents/PL-
13 Indicatori si evaluare de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica si gaze naturale), termenele 
fiind derulate de la data înregistrării reclamației/ sesizării (conform prevederi secțiune 6.2), indiferent dacă soluția 
este favorabilă sau nefavorabilă.  

În cazul în care pentru analiza aspectelor semnalate de petent/consumator, este nevoie de un termen mai mare față 
de termenele stabilite, se va transmite un răspuns intermediar prin care petentul/consumatorul va fi informat despre 
stadiul soluționării reclamației/ sesizării.  

Noul termen alocat pentru elaborarea răspunsului final trebuie respectat conform standardului de performanță al 
serviciului de furnizare. 

mailto:office@renovatiotrading.ro
https://renovatiotrading.ro/documents/PL-13%20Indicatori%20%C8%99i%20evaluare%20de%20performan%C8%9B%C4%83%20pentru%20activitatea%20de%20furnizare%20a%20energiei%20electrice%20%C8%99i%20gazelor%20naturale_Rev%200%20(NEW).pdf
https://renovatiotrading.ro/documents/PL-13%20Indicatori%20%C8%99i%20evaluare%20de%20performan%C8%9B%C4%83%20pentru%20activitatea%20de%20furnizare%20a%20energiei%20electrice%20%C8%99i%20gazelor%20naturale_Rev%200%20(NEW).pdf
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5.7 Închiderea reclamațiilor/ sesizărilor scrise 
După întocmirea și transmiterea răspunsului către petent/consumator, gestionarul închide reclamația/ sesizarea și 
atașează răspunsul, ca document. 

Gestionarul de Contract arhivează răspunsurile și documentele care au legătura cu reclamația/ sesizarea, timpul de 
păstrare fiind de trei ani de la data înregistrării reclamației/ sesizării.  

5.8 Monitorizarea reclamațiilor/ sesizărilor  
Monitorizarea procesului de tratare a reclamațiilor/ sesizărilor se face lunar și anual la nivel corelat, prin intermediul 
rapoartelor, cu scopul de îmbunătățire a calității serviciilor oferite clienților. 

Procedura este disponibilă pe pagina „Formular reclamații” a website-tului renovatiotrading.ro, accesibilă prin link-ul: 

https://www.renovatiotrading.ro/documents/PL-04 Inregistrarea, Urmarirea si Rezolvarea Reclamatiilor_Rev 06 
(new).pdf 

  

https://www.renovatiotrading.ro/documents/PL-04%20Inregistrarea,%20Urmarirea%20si%20Rezolvarea%20Reclamatiilor_Rev%206%20(new).pdf
https://www.renovatiotrading.ro/documents/PL-04%20Inregistrarea,%20Urmarirea%20si%20Rezolvarea%20Reclamatiilor_Rev%206%20(new).pdf
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6. Schimbarea furnizorului de energie electrică/ gaze naturale de către clientul final  

Procedura Renovatio Trading S.R.L. privind schimbarea furnizorului de către clientul final (disponibilă în pagina de 
Internet la adresa https://renovatiotrading.ro/documents/PL-05 Schimbarea Furnizorului de energie electrica/gaze 
naturale de catre clientul final) descrie organizarea și regulile de funcționare ale platformei online destinate schimbării 
de către clientul final a furnizorului de energie electrică/gaze naturale și contractării furnizării de energie 
electrică/gaze naturale, etapele și regulile procedurii reglementate de schimbare a furnizorului, precum și 
responsabilitățile clientului final și ale operatorilor economici implicați în schimbarea furnizorului. 

6.1 Definiții Specifice 
Contract de rețea/acces la sistem - contract pentru prestarea serviciului de distribuție/ transport a energiei electrice/ 
al gazelor naturale, după caz; 

Data schimbării efective a furnizorului - data de la care produce efecte contractul de furnizare a energiei electrice/ 
gazelor naturale încheiat cu furnizorul nou; 

Furnizor actual - furnizorul care desfășoară activitatea de furnizare a energiei electrice/ gazelor naturale pentru 
clientul final până la data schimbării efective a furnizorului; 

Furnizor nou - furnizorul care desfășoară activitatea de furnizare a energiei electrice/ gazelor naturale pentru clientul 
final de la data schimbării efective a furnizorului; 

Operator de rețea - operatorul de transport și de sistem, operatorul de distribuție, inclusiv al unui sistem de distribuție 
închis, producătorul de energie electrică la instalațiile căruia sunt racordate locuri de consum ale unor clienți finali, 
operatorul conductelor de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale, la sistemul/ rețeaua/ conducta 
căruia este racordat locul de consum al clientului final pentru care se solicită schimbarea furnizorului de energie 
electrică/ gaze naturale; 

Procedura de schimbare a furnizorului - totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării unui contract de 
furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, clientul final optează pentru schimbarea furnizorului actual și încheie un 
contract de furnizare a energiei electrice/ gazelor naturale cu un furnizor nou. 

În cuprinsul procedurii, prin sintagma „loc de consumˮ se înțelege și „loc de consum cu instalație de stocareˮ sau „loc 
de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice” sau „loc de consum și de 
producere cu instalație de stocare, prevăzut cu instalații de producere a energiei electriceˮ. 

6.2 Prescurtări 
a) ANRE  Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; 
b) CF  client final; 
c) CLC  cod loc de consum gaze naturale; 
d) CNP  cod numeric personal;  
e) CUI  cod unic de înregistrare persoane juridice;  
f) FA  furnizor actual de energie electrică și/ sau gaze naturale; 
g) FN  furnizor nou de energie electrică și/ sau gaze naturale; 
h) FUI  furnizor de ultimă instanță; 
i) ONRC  Oficiul Național al Registrului Comerțului; 
j) OPE  operatorul pieței de echilibrare;  
k) OR  operator de rețea (de energie electrică și/ sau de gaze naturale); 
l) POD  punct de livrare energie electrică; 
m) POSF  platforma online destinată schimbării de către CF a furnizorului de energie electrică/gaze naturale; 
n) PRE  parte responsabilă cu echilibrarea în domeniul energiei electrice. 

6.3 Generalități 
POSF reprezintă platforma informatică unică la nivel național prin intermediul căreia se realizează schimbarea 
furnizorului de energie electrică și/ sau de gaze naturale de către CF, precum și încheierea unui contract de furnizare 
de energie electrică și/ sau de gaze naturale cu un furnizor.  

Administratorul și operatorul POSF este ANRE.  

Operatorii economici implicați în contractarea furnizării energiei electrice și/ sau gazelor naturale, precum și CF care 
încheie un contract de furnizare sau schimbă furnizorul se înregistrează în POSF conform reglementărilor. 

https://renovatiotrading.ro/documents/PL-05%20Schimbarea%20Furnizorului%20de%20EE%20si%20GN%20de%20c%C4%83tre%20Clientul%20Final_Rev%204%20(new).pdf
https://renovatiotrading.ro/documents/PL-05%20Schimbarea%20Furnizorului%20de%20EE%20si%20GN%20de%20c%C4%83tre%20Clientul%20Final_Rev%204%20(new).pdf
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Utilizatorii POSF sunt persoanele fizice sau juridice CF de energie electrică/gaze naturale, precum și operatorii 
economici implicați în procedura de schimbare de către CF a furnizorului de energie electrică și/ sau de gaze naturale 
și de contractare a furnizării de energie electrică și/ sau de gaze naturale, înregistrați în POSF.  

Categoriile de utilizatori din cadrul POSF sunt CF, furnizorul (FA, FN, FUI) și OR, care au roluri dedicate conform 
domeniului specific de activitate, stabilite de regulament și de reglementările specifice aplicabile. POSF are în 
componență interfețe specifice categoriilor de utilizatori, care pot fi interconectate bidirecțional și integrate operațional 
cu sistemele proprii ale acestora. 

În scopul punerii în funcțiune și operaționalizării POSF, înregistrarea datelor și informațiilor despre: 

a) CF - se face de către FA al acestora, fără crearea de conturi de acces în POSF pentru CF; 
b) locurile de consum existente - se face de către OR. 

Înregistrarea CF în POSF se face direct de către acesta, prin accesarea interfeței dedicate din cadrul POSF, crearea 
unui cont dedicat și validarea identității persoanei.  

Introducerea datelor, informațiilor și documentelor despre CF, prevăzute de regulament, se realizează de către: 

a) CF, prin utilizarea contului de acces creat în POSF; 
b) furnizor, atunci când CF a ales în acest fel sau când CF nu are un cont de acces în POSF. 

În situația prevăzută la alin. lit. b), CF poate crea ulterior un cont de acces, utilizând interfața specifică din cadrul 
POSF. 

Înregistrarea în POSF a utilizatorilor se face de către reprezentanții legali sau convenționali ai acestora, prin 
accesarea interfeței dedicate din cadrul POSF, și este condiționată de completarea datelor și încărcarea 
documentelor solicitate de POSF conform reglementărilor, de validarea identității reprezentantului legal care face 
înregistrarea, precum și de deținerea licenței/licențelor prevăzute de lege pentru activitățile specifice sectorului 
energiei electrice/ gazelor naturale. 

În scopul punerii în funcțiune și operaționalizării POSF, utilizatorii - cu excepția CF, au obligația să se înregistreze în 
POSF, conform solicitării ANRE, ca operator al POSF. 

Utilizatorii persoane juridice pot desemna și înregistra în POSF reprezentanți pentru realizarea activităților ce le revin, 
potrivit reglementărilor. Reprezentanții sunt înregistrați cu conturi de utilizator anonimizate în raport cu alți utilizatori, 
specifice ca denumire utilizatorului POSF respectiv. 

Baza de date a POSF este unică la nivel național și cuprinde următoarele categorii de date: 
1. DATE DESPRE LOCUL DE CONSUM DE ENERGIE ELECTRICĂ: 

a) OR la care este racordat locul de consum; 
b) adresa locului de consum;  
c) POD, care este identificator unic al locului de consum de energie electrică; 
d) numărul și data emiterii certificatului de racordare la rețeaua electrică sau a avizului tehnic de racordare, dacă 

nu a fost emis un certificat de racordare; (aceste date vor fi înregistrate pentru locurile de consum pentru care 
aceste informații există în sistemul informatic al OR); 

e) FA de energie electrică; 
f) modul de contractare a serviciului de rețea (direct sau prin furnizor); 
g) date despre contractul de rețea energie electrică (număr, data încheierii, părțile contractului, tipul contractului 

conform rețelei); 
h) date despre existența unui sistem de măsurare inteligent și dacă acesta este funcțional, informații despre tipul 

de contor de energie electrică (unidirecțional sau bidirecțional, electronic, cu inducție etc.), inclusiv seria 
acestuia/seriile acestora; 

i) starea locului de consum, respectiv conectat/deconectat; 
j) date tehnice (puterea aprobată pentru consum, nivelul de tensiune la care este racordat, racord 

monofazat/trifazat). 

2. DATE DESPRE LOCUL DE CONSUM DE GAZE NATURALE: 

a) OR la care este racordat locul de consum; 
b) adresa locului de consum;  
c) CLC care este identificator unic al locului de consum de gaze naturale; 
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d) numărul și data emiterii avizului tehnic de racordare la sistemul/conducta de gaze naturale; aceste date vor fi 
înregistrate pentru locurile de consum pentru care aceste informații există în sistemul informatic al OR, inclusiv 
prin considerarea acordurilor de acces; 

e) FA de gaze naturale; 
f) date despre contractul de distribuție/transport gaze naturale (număr, data încheierii, părțile contractului, tipul 

contractului conform rețelei); 
g) informații despre tipul de contor de gaze naturale, inclusiv seria acestuia; date despre existența unui sistem 

de măsurare inteligent și dacă acesta este funcțional; 
h) starea locului de consum, respectiv conectat/deconectat; 
i) categoria de consum (pentru locul de consum racordat la sistemul de distribuție); 
j) date tehnice (presiune, debit aprobat etc.). 

3. DATE NECESARE PENTRU CREAREA CONTULUI DE ACCES ÎN POSF A CF PERSOANĂ FIZICĂ SAU A 
REPREZENTANTULUI LEGAL AL CF PERSOANĂ JURIDICĂ: 

a) nume de utilizator; 
b) parola de acces în POSF; 
c) act de identitate (document încărcat în baza de date); 
d) CNP; 
e) date de contact pentru validarea contului: e-mail, număr de telefon etc.; 
f) nume și prenume. 

4. DATE DESPRE CF: 

a) nume, prenume persoană fizică sau denumire persoană juridică;  
b) adresă, telefon, e-mail, fax, etc.;  
c) adresa de corespondență dacă diferă de cea a locului de consum; 
d) CNP (persoană fizică)/CUI, număr de înregistrare la ONRC (persoană juridică); 
e) reprezentanții legali ai CF persoană juridică; 
f) categorii de reprezentanți ai CF care realizează activitățile CF în POSF; 
g) date despre persoanele care fac parte din fiecare categorie de reprezentanți ai CF și care au acces în POSF, 

cu nume de utilizator și parola, stabilite de CF; 
h) adresa/adresele locului/locurilor de consum; 
i) CLC/POD loc/locuri de consum asociate cu CF; 
j) documente care atestă, conform reglementărilor ANRE, dreptul CF de folosință asupra locului/locurilor de 

consum (documentele se încarcă în baza de date); 
k) opțiunea CF privind încheierea contractului cu OR pentru serviciul de rețea direct sau prin furnizor, pentru CF 

care au acest drept conform reglementărilor specifice în vigoare; 
l) FA cu care are încheiat contract pentru energie electrică (pot fi mai mulți FA); 
m) FA cu care are încheiat contract pentru gaze naturale (pot fi mai mulți FA); 
n) FN în cazul schimbării furnizorului de energie electrică; 
o) FN în cazul schimbării furnizorului de gaze naturale; 
p) date despre contractul de furnizare energie electrică în vigoare, încheiat cu FA (pot exista mai multe contracte 

de furnizare simultane, caz în care se identifică distinct); 
q) date despre contractul de furnizare gaze naturale în vigoare, încheiat cu FA (pot exista mai multe contracte 

de furnizare simultane, caz în care se identifică distinct); 
r) informații dacă este CF neîntreruptibil de energie electrică și/ sau vulnerabil; 
s) informații dacă CF este prosumator; 
t) date despre apartenența locului de consum identificat prin CLC/POD la o agregare, inclusiv datele despre 

agregator; 
u) date despre PRE din care CF de energie electrică face parte, inclusiv în cazul consumatorului activ astfel cum 

este definit în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind 
piața internă de energie electrică (reformare), care poate fi înregistrat ca PRE distinctă; 

v) informații privind auto furnizarea de către CF; 
w) tipul CF (casnic/noncasnic/noncasnic beneficiar de serviciu universal). 
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5. DATE ÎNREGISTRATE DE CF ÎN POSF LA INIȚIEREA PROCEDURII DE SCHIMBARE A FURNIZORULUI: 

a) index autocitit energie electrică/gaze naturale și data autocitirii; 
b) data efectivă a schimbării furnizorului solicitată de CF. 

6. DATE DESPRE OR: 

a) denumire, forma juridică; 
b) date de identificare (CUI, nr. de înregistrare la ONRC etc.); 
c) adresă sediu social, adresă alternativă pentru contact; 
d) date de contact (telefon, fax, e-mail) pentru funcționalități POSF; 
e) date despre reprezentanții legali și convenționali ai OR; 
f) categoria de OR;  
g) informații privind licențele deținute; 
h) categorii de reprezentanți care realizează activitățile OR în POSF; 
i) date despre persoanele care fac parte din fiecare categorie de reprezentanți ai OR și care au acces în POSF, 

cu nume de utilizator și parola, stabilite de OR; 
j) informații privind calitatea de furnizor a OR (inclusiv în caz de revânzare) sau de producător de energie 

electrică cu clienți finali racordați direct la instalațiile sale electrice. 

7. DATE DESPRE FURNIZORII DE ENERGIE ELECTRICĂ/GAZE NATURALE: 

a) denumire, forma juridică; 
b) date de identificare (CUI, nr. de înregistrare la ONRC etc.); 
c) adresă sediu social, adresă alternativă pentru contact; 
d) date de contact (telefon, fax, e-mail) pentru funcționalități POSF; 
e) date despre reprezentanții legali și convenționali ai furnizorului de energie electrică/gaze naturale; 
f) date despre activitatea de furnizare realizată: de energie electrică și/ sau de gaze naturale; 
g) informații privind licențe deținute; 
h) date despre PRE din care furnizorul de energie electrică face parte; 
i) categorii de reprezentanți care desfășoară activitățile furnizorilor în POSF; 
j) date despre persoanele care fac parte din fiecare categorie de reprezentanți ai furnizorilor și care au acces în 

POSF, cu nume de utilizator și parola, stabilite de furnizori; 
k) date despre nivelul de performanță al furnizorului, conform reglementărilor specifice în vigoare. 

8. DATE DESPRE OFERTELE-TIP ALE FURNIZORILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ/GAZE NATURALE, 
NECESARE PENTRU COMPARATORUL DIN POSF, CARE CUPRIND CEL PUȚIN: 

a) condițiile comerciale ale ofertei-tip; 
b) contractul aferent fiecărei oferte-tip; 
c) informații privind date și documente necesare de la CF pentru încheierea contractului; 
d) tipul de contract (concurențial/ultimă instanță/serviciu universal); 
e) informații caracteristice ale ofertei, necesare comparării acesteia cu alte oferte. 

9. DATE DESPRE CONTRACTUL ÎNCHEIAT DE CF ȘI FURNIZOR PENTRU FIECARE LOC DE CONSUM 
IDENTIFICAT PRIN POD/CLC UNIC: 

a) părțile contractului (FA/FN, CF); 
b) obiectul contractului (furnizarea de energie electrică sau gaze naturale); 
c) numărul și data încheierii contractului; 
d) perioada de valabilitate a contractului; 
e) informații privind opțiunea CF de încheiere a contractului de rețea/acces la sistem de către furnizor sau direct 

de către CF; 
f) în cazul actelor adiționale, numărul și data acestora. 

10. DATE DESPRE AGREGATORUL DE ENERGIE ELECTRICĂ: 

a) denumire, forma juridică; 
b) date de identificare (CUI, nr. de înregistrare la ONRC etc.); 
c) adresă sediu social, adresă alternativă pentru contact; 
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d) date de contact (telefon, fax, e-mail) pentru funcționalități POSF. 

11. DATE DESPRE PRE: 

a) denumire, forma juridică;  
b) date de identificare (CUI, nr. de înregistrare la ONRC etc.); 
c) adresă sediu social, adresă alternativă pentru contact; 
d) date de contact (telefon, fax, e-mail) pentru funcționalități POSF. 

12.  DATE DESPRE OPE: 

a) denumire, forma juridică; 
b) date de identificare (CUI, nr. de înregistrare la ONRC etc.); 
c) adresă sediu social, adresă alternativă pentru contact; 
d) date de contact (telefon, fax, e-mail) pentru funcționalități POSF. 

Datele, informațiile și documentele care se încarcă în POSF pe tipuri de utilizatori se încarcă după cum 
urmează:  

a) de către OR, cele prevăzute la pct. 1, 2 și 6; 
b) de către furnizor, cele prevăzute la pct. 7, 8, 9 și 11; 
c) de către CF, cele prevăzute la pct. 3, 5 și 10; 
d) de către CF/FN la înregistrarea unui client nou și, pentru clientul existent, de către FA cu care acesta are 

încheiat contract de furnizare, cele prevăzute la pct. 4; 
e) de către operatorul POSF, cele prevăzute la pct. 12. 

În situația în care adresele locurilor de consum prevăzute la pct. 1 lit. b) și pct. 2 lit. b) înregistrate de OR nu corespund 
cu cele de la pct. 4 lit. h), respectiv cu nomenclatorul de adrese din cadrul POSF, OR și furnizorul au obligația de a 
actualiza respectivele adrese. În cazul diferențelor de adrese constatate la punerea în funcțiune a POSF, termenul 
de actualizare este de 1 an de la data punerii în funcțiune a POSF. 

ANRE, ca operator al POSF, stabilește categoriile de date prevăzute care sunt obligatorii și care sunt opționale, 
informația fiind pusă la dispoziție utilizatorilor POSF prin intermediul interfețelor POSF și al manualelor de utilizare 
care se publică pe pagina de internet a ANRE și într-o secțiune dedicată în cadrul POSF. 

Contractele de furnizare încheiate sau înregistrate în cadrul POSF sunt destinate doar părților semnatare și sunt 
confidențiale în raport cu terțe părți, cu excepția datelor prevăzute la pct. 9. 

Comparatorul de oferte din cadrul POSF este utilizat de CF pentru alegerea unei oferte-tip și încheierea contractului 
de furnizare de energie electrică/gaze naturale prin intermediul POSF.  

Furnizorii de energie electrică/gaze cu activitate pe piața cu amănuntul au obligația să încarce în POSF, în 
comparatorul ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice/ gazelor naturale, ofertele-tip valabile la data respectivă, 
publicate și pe paginile proprii de internet, precum și să actualizeze ofertele-tip ori de câte ori acestea se modifică, 
conform prevederilor reglementărilor în vigoare.  

În comparatorul de oferte din cadrul POSF furnizorii au obligația să încarce datele, informațiile și documentele 
prevăzute în acest scop de reglementările în vigoare, astfel încât contractul de furnizare să poată fi încheiat de părți 
în cadrul POSF. 

Comparatorul de oferte din cadrul POSF furnizează CF cel puțin informații privind: 

a) ofertele-tip care corespund criteriilor selectate; 
b) o comparație a ofertelor prevăzute la lit. a), atât în vederea alegerii furnizorului, cât și a contractului de 

furnizare;  
c) informații privind documentele necesare încheierii contractului de furnizare a energiei electrice/gaze naturale. 

CF pot accesa în comparatorul de oferte din cadrul POSF informațiile și documentele necesare încheierii contractelor 
de furnizare a energiei electrice/gaze naturale.  

Comparatorul de oferte din cadrul POSF poate fi accesat pentru informare, fără a fi necesară crearea unui cont de 
utilizator al POSF. În această situație, încheierea unui contract ales de CF se realizează după înregistrarea acestuia 
în POSF sau prin intermediul furnizorului a cărui ofertă a fost aleasă. 
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6.4 Reguli privind contractarea 
Încheierea contractului de furnizare de energie electrică/gaze naturale de către CF se poate face: 

a) prin intermediul POSF, prin parcurgerea următoarelor etape: 
(i) alegerea de către CF a unei oferte-tip din cadrul comparatorului de oferte al POSF; 
(ii) încărcarea de către CF în POSF a documentelor, datelor și informațiilor necesare încheierii contractului, 

inclusiv a indexului contorului autocitit de CF și semnarea contractului de către CF; furnizarea indexului 
autocitit condiționează încheierea contractului, cu excepția cazului unui loc de consum nou, care nu are 
instalat un contor; 

(iii) verificarea și validarea în POSF de către furnizor a documentelor, datelor și informațiilor furnizate de CF 
și semnarea contractului de furnizare; termenul pentru semnarea contractului sau notificarea CF prin 
intermediul POSF pentru completarea/corectarea datelor/documentelor încărcate de CF este de 
24 de ore de la data primirii acestora; în cazul transmiterii de date/informații/documente incomplete sau 
eronate, furnizorul notifică CF în vederea corectării/completării acestora; 

b) în afara POSF, prin intermediul furnizorului, cu încărcarea ulterioară de către acesta în POSF a datelor despre 
CF și despre contractul încheiat cu acesta, inclusiv a indexului contorului autocitit de CF, în termen de cel mult 
două zile lucrătoare de la data încheierii contractului; CF consimte în acest caz ca furnizorul să efectueze 
pentru el înregistrarea datelor și documentelor necesare în POSF. 

Aceste prevederi se aplică și în cazul unui CF care încheie un contract de furnizare, în următoarele situații:  

a) contractul de furnizare se încheie pentru un loc de consum nou sau pentru un loc de consum existent, preluat de 
la alt CF, pentru care nu există un contract de furnizare în vigoare; 

b) CF a preluat un loc de consum existent de la alt CF care are încheiat un contract de furnizare cu un FA. 

În situația prevăzută la lit. b), CF încheie un contract cu un furnizor procedând conform prevederilor anterioare. În 
cazul încheierii contractului cu furnizor diferit de FA, POSF notifică FA despre acest fapt, iar contractul cu FA 
încetează de la data notificării; noul contract de furnizare produce efecte începând cu ziua următoare datei încetării 
contractului cu FA. 

La încheierea unui contract de furnizare, în urma actualizării tuturor datelor de către toți utilizatorii implicați, POSF 
generează și transmite automat, succesiv, următoarele documente și informații: 

a) notificare privind încheierea contractului de furnizare — se transmite la OR, FA/FN; 
b) contractul pentru accesul la conducte de alimentare din amonte, contractul pentru servicii de distribuție: 

(i) dacă CF a optat pentru încheierea acestuia direct cu OR: 
1.  în situația în care CF are cont de utilizator al POSF, contractul se transmite la OR; CF și apoi OR 

semnează contractul în POSF în termen de 24 de ore; convenția tripartită/multipartită se generează de 
către POSF și se transmite CF, furnizor/furnizori și OR în interiorul aceluiași termen de 24 de ore; 
convenția tripartită/multipartită și contractul semnat de părți pot fi descărcate din POSF de către 
CF/OR/furnizor/furnizori; 

2.  în situația în care CF nu are cont de utilizator al POSF, contractul se semnează de către CF cu OR în 
afara POSF; OR încarcă în POSF contractul în termen de 24 de ore de la semnarea de către ambele 
părți; convenția tripartită/multipartită se generează de către POSF și se transmite CF, furnizor/furnizori 
și OR în interiorul aceluiași termen de 24 de ore; convenția tripartită/multipartită și contractul semnat de 
părți pot fi descărcate din POSF de CF/OR/furnizor/furnizori. 

(ii) dacă CF nu a optat pentru încheierea direct cu OR a contractului — furnizorul și OR semnează contractul/în 
POSF în termen de 24 de ore; contractul semnat de ambele părți poate fi descărcat de OR/furnizor din POSF; 
în cazul în care există deja un contract între OR și respectivul furnizor, POSF generează și transmite automat 
la OR o notificare privind preluarea CF în contractul cu respectivul furnizor, conform reglementărilor specifice 
în vigoare; 

c) contractul de furnizare înregistrat, indiferent de modalitatea prin care a fost încheiat de CF cu furnizorul — CF 
este notificat și poate descărca contractul semnat de furnizor; 

d) indexul contorului autocitit și încărcat în POSF de CF la încheierea contractului de furnizare; 
e) notificări privind finalizarea procedurii, care se transmit la CF, furnizor, OR, agregator, PRE, OPE. 

În cazul contractelor pentru serviciul de transport, contractarea se desfășoară în afara POSF, conform 
reglementărilor specifice. OR încarcă în POSF contractul/actul adițional/convenția; acestea pot fi descărcate de 
CF/OR/furnizor din POSF. După expirarea termenului de 24 de ore de la inițierea procedurii și până la semnarea de 
către OR, FN, FA, contractele/actele adiționale/convențiile care se încheie cu operatorul de transport își produc 



                                                         
 

Revizia 1 Pagina 31/ 36 

Str. Șoseaua Nordului nr. 62D,  Etaj 5, 
Sector 1, 
București 014104, Romania 
+ 40 21 318 2010; + 40 21 318 2013 
Tel. verde: 0800 460 600 
office@renovatiotrading.ro 

Renovatio Trading SRL 
RO15638008, 
J40/10547/2003 

efectele, fără a fi afectată schimbarea furnizorului, asigurarea furnizării contractate și asigurarea serviciului de 
rețea/acces la sistem. 

6.5 Procedura reglementată privind schimbarea furnizorului 
CF are dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică și/ sau de gaze naturale ori de câte ori consideră necesar, 
fără ca vreunul dintre operatorii economici implicați să aibă dreptul să se opună. În acest scop, CF are dreptul să 
denunțe contractul încheiat cu FA. În cazul schimbării FA cu care CF are încheiat atât contract de energie electrică, 
cât și de gaze naturale, CF poate opta pentru schimbarea furnizorului pentru unul dintre cele două contracte sau 
pentru schimbarea furnizorului pentru ambele contracte.  

Schimbarea furnizorului și, subsecvent, încheierea contractului de furnizare sunt gratuite pentru CF, fiind interzisă 
perceperea oricăror taxe sau tarife legate de inițiere sau parcurgerea procedurii de schimbare a furnizorului sau de 
contractare. 

Procedura de schimbare a furnizorului se consideră inițiată la încheierea de către CF cu FN a unui contract de 
furnizare în POSF sau la înregistrarea de către FN în POSF a unui contract de furnizare încheiat în afara POSF. 

Inițierea și derularea procedurii de schimbare a furnizorului pot avea loc în orice zi lucrătoare. Dacă unul dintre 
termenele prevăzute se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește în prima zi lucrătoare. 

În situația rezilierii contractului de furnizare de către FA, a denunțării/rezilierii acestuia de către CF sau a încetării 
contractului prin ajungere la termen, CF poate proceda la încheierea unui nou contract cu FA sau poate încheia un 
contract de furnizare cu un FN. În cazul în care CF nu încheie un contract cu FA sau cu un FN, acesta fie beneficiază 
de prevederile reglementărilor în vigoare privind trecerea la FUI, fie este deconectat. În aceste situații se utilizează, 
după caz, procedurile de contractare, de schimbare a furnizorului sau de actualizare a datelor contractuale din POSF. 

În situația preluării CF de către FUI pentru furnizarea energiei electrice/ gazelor naturale în regim de ultimă instanță 
inițierea procedurii de schimbare a furnizorului se face în POSF de către FUI în calitate de FN, după primirea notificării 
de la ANRE/OR cu privire la CF preluați în regim de FUI sau la solicitarea CF, conform reglementărilor specifice în 
vigoare. În cazul preluării CF de către FUI în calitate de FN, procedura prevăzută este aplicabilă, iar contractul de 
furnizare se încheie conform reglementărilor specifice în vigoare. 

Schimbarea efectivă a furnizorului de energie electrică/gaze naturale prin intermediul POSF, respectiv 
furnizarea de energie electrică/gaze naturale în baza noului contract încheiat cu FN și încetarea contractului 
cu FA se produc în prima zi după expirarea unui interval de 24 de ore de la inițierea procedurii, interval 
necesar pentru finalizarea demersurilor tehnice și administrative necesare trecerii de la un furnizor la altul. 
Prin derogare, CF poate alege, la inițierea procedurii, ca aplicarea contractului cu FN să se producă la o dată 
ulterioară. 

Contractul de furnizare a energiei electrice/ gazelor naturale încheiat cu FA încetează ca urmare a denunțării 
unilaterale a acestuia de către CF la data schimbării efective a furnizorului. Încetarea contractului de furnizare prin 
denunțare unilaterală de către CF nu are niciun efect asupra obligațiilor decurgând din executarea contractului până 
la momentul încetării acestuia. 

La inițierea procedurii de schimbare a furnizorului (*), POSF actualizează baza de date corespunzător, generează și 
transmite automat, succesiv, următoarele: 

a) notificare privind schimbarea furnizorului; se transmite la FA, FN, OR și agregatorului CF; în cazul FA notificarea 
reprezintă dovada denunțării unilaterale a contractului existent de către CF; 

b) contractul pentru accesul la conducte de alimentare din amonte, precum și cel pentru servicii de distribuție, 
precum și convenția tripartită/multipartită, dacă CF a optat pentru încheierea acestuia direct cu OR, se transmit 
la OR, FN și CF, după caz. OR și apoi CF semnează contractul și convenția tripartită/multipartită în POSF în 24 
de ore de la transmiterea acestora. Convenția tripartită/multipartită semnată de CF se semnează de către furnizor 
în POSF în interiorul aceluiași termen de 24 de ore. În situația în care CF nu are cont de utilizator al POSF, 
contractul și convenția tripartită/multipartită se semnează de către acesta în afara POSF, OR le încarcă în POSF 
după semnarea acestora de către ambele părți. Convenția tripartită/multipartită semnată de CF și OR se 
semnează de către furnizor în POSF în interiorul aceluiași termen de 24 de ore. Convenția tripartită/multipartită 
și contractul semnate de toate părțile pot fi descărcate de CF/OR/furnizor din POSF; 

c) dacă CF nu a optat pentru încheierea direct cu OR a contractului pentru accesul la conducte de alimentare din 
amonte, precum și cel pentru serviciul de distribuție: 

(i) notificare OR în vederea încetării contractării serviciului pentru CF pe seama FA; se transmite la OR și 
FA; 
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(ii) contractul încheiat între OR și FN, în vederea contractării serviciului pentru CF pe seama FN sau, în cazul 
în care există deja un contract încheiat de OR cu respectivul FN, o notificare către OR privind preluarea 
CF în contractul său cu FN, conform reglementărilor specifice în vigoare; se transmite la OR și FN, care 
semnează contractul în 24 de ore de la transmiterea acestuia; 

d) contractul de furnizare înregistrat; CF este notificat în 24 de ore de la inițierea procedurii și poate descărca 
contractul semnat de FN; 

e) indexul contorului autocitit și încărcat în POSF la inițierea procedurii de către CF sau FN (dacă CF nu are cont în 
POSF). Ulterior, la data efectivă a schimbării furnizorului CF realizează o nouă autocitire, pe care o încarcă în 
POSF direct sau prin intermediul FN. În cazul în care CF nu realizează a doua autocitire, OR realizează citirea 
indexului contorului și o încarcă în POSF. Indexul autocitit de CF sau citit de OR va fi luat în considerare de către 
FA, FN și OR ca referință pentru decontare; 

f) notificări privind finalizarea procedurii, care se transmit la CF, FN, FA, OR, agregator, PRE, OPE. 

În cazul contractelor pentru serviciul de transport, contractarea se desfășoară în afara POSF, conform 
reglementărilor specifice. În termen de 24 de ore de la semnarea contractului/actului adițional/convenției 
tripartite/multipartite, OR încarcă în POSF documentele respective; acestea pot fi descărcate de CF/OR/furnizor din 
POSF. 

În toate situațiile, după expirarea termenului de 24 de ore de la inițierea procedurii și până la semnarea de către OR, 
FN, FA, contractele/actele adiționale/convențiile prevăzute la inițierea procedurii de schimbare a furnizorului (*) își 
produc efectele, fără a fi afectate schimbarea furnizorului, asigurarea furnizării contractate și asigurarea serviciului 
de rețea/acces la sistem. 

În situația în care pentru un loc de consum CF de energie electrică/gaze naturale își asigură necesarul de consum 
pentru acel loc de consum simultan de la mai mulți furnizori, procesul de schimbare a furnizorului se aplică în raport 
cu fiecare FA și se realizează prin intermediul POSF. 

În situația în care CF de energie electrică/gaze naturale își asigură necesarul de consum pentru un loc de consum 
prin mai multe contracte încheiate cu același furnizor sau în situația în care printr-un contract se asigură necesarul 
de consum pentru mai multe locuri de consum ale CF, procesul de schimbare a furnizorului se tratează individual, 
conform opțiunii CF, în raport cu unul sau mai multe dintre contractele încheiate cu FA, respectiv cu unul sau mai 
multe dintre locurile de consum, și se realizează prin intermediul POSF. 

Următoarele documente încărcate în POSF sau generate de POSF se păstrează în baza de date până la 
descărcarea lor de către toate părțile cărora le sunt destinate, dar nu mai puțin de 30 de zile de la 
semnarea/încărcarea în POSF: 
a) contractele de furnizare încheiate în cadrul POSF; 
b) contractele de rețea/acces la sistem, actele adiționale la acestea și convențiile anexate acestora; 
c) documentele încărcate de CF, necesare încheierii contractului de furnizare; 
d) documentele încărcate de furnizor/CF, necesare încheierii contractului pentru serviciul de transport al energiei 

electrice/ gazelor naturale. 

Semnarea documentelor în cadrul POSF se face exclusiv prin mijloace electronice, certificate, care sunt furnizate și 
înregistrate în POSF de utilizatorii POSF.  

OR și furnizorii pot decide ca POSF să aplice automat semnăturile lor în cazul contractelor de rețea sau de acces la 
sistem, al actelor adiționale la acestea și al convențiilor tripartite/multipartite la care sunt parte, după caz, fără a fi 
necesară intervenția unui reprezentant al acestora pentru semnare sau validare. 

6.6 Dreptul de renunțare la contractul de furnizare încheiat la distanță 
CF are dreptul de a renunța la un contract încheiat cu FN la distanță sau în afara spațiilor comerciale, inclusiv prin 
intermediul POSF, în termen de 14 zile de la încheierea acestuia, indiferent dacă contractul a început sau nu să 
producă efecte. Renunțarea se notifică FN direct, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contract, sau prin 
intermediul POSF. În cazul notificării directe FN înregistrează în aceeași zi notificarea în POSF. ÎNREGISTRAREA 
NOTIFICĂRII ÎN POSF REPREZINTĂ MOMENTUL EFECTIV AL EXERCITĂRII DREPTULUI LA RENUNȚARE. 
Încetarea contractului de furnizare prin renunțarea de către CF nu are niciun efect asupra obligațiilor decurgând din 
executarea contractului până la momentul încetării acestuia. 

1. În situația în care contractul încheiat de CF cu un furnizor fără a exista în prealabil un contract încheiat cu un FA 
produce efecte, în mod automat, prin POSF, în ziua renunțării: 

a) dacă CF a ales un FN, se aplică corespunzător procedura de schimbare a furnizorului de la furnizorul cu care 
are contract în vigoare (care devine FA) la FN și se transmite notificare de confirmare la CF, furnizor (FA), FN, 
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OR, agregator, PRE, OPE; contractul cu furnizorul își încetează efectele începând cu ziua schimbării efective 
a furnizorului de la FA la noul FN; 

b) dacă CF nu a ales un FN, se notifică OR în vederea deconectării locului de consum și se transmite notificare 
despre acest fapt la CF, furnizorul cu care are contract în vigoare (care devine FA), agregator, PRE, OPE; 
contractul cu furnizorul (FA) își încetează efectele începând cu ziua următoare celei în care s-a produs 
renunțarea; 

c) în situația prevăzută la lit. b) își încetează efectele contractul de rețea/acces la sistem sau actul adițional la 
acesta încheiat de furnizor (FA)/CF cu OR și se transmite notificare la OR, FA, CF și agregator. 

2. În situația în care contractul încheiat de CF cu un FN ca urmarea a schimbării FA produce efecte, la momentul 
renunțării, în mod automat, prin POSF, în ziua renunțării: 

a) dacă CF a ales un alt FN, se aplică corespunzător procedura de schimbare a furnizorului de la vechiul FN la 
noul FN și se transmite notificare de confirmare la CF, vechiul FN, noul FN, OR, agregator, PRE, OPE; 
contractul cu vechiul FN își încetează efectele începând cu ziua schimbării efective a furnizorului de la vechiul 
FN la noul FN; 

b) dacă CF nu a ales un nou FN, se notifică OR în vederea deconectării locului de consum și se transmite 
notificare despre acest fapt la CF, FN, agregator, PRE, OPE; contractul cu FN își încetează efectele începând 
cu ziua următoare celei în care s-a produs renunțarea; 

c) în situația prevăzută la lit. b) își încetează efectele contractul de rețea/acces la sistem sau actul adițional la 
acesta încheiat de FN/CF cu OR și se transmite notificare la OR, FN, CF și agregator. 

3. În situația în care CF a încheiat contractul cu un furnizor fără a exista în prealabil un contract încheiat cu un FA 
și contractul nu produce efecte întrucât data de la care acesta produce efecte este ulterioară datei exercitării 
dreptului de renunțare, în mod automat, prin POSF, în ziua renunțării: 

a) dacă CF a ales un FN, se aplică corespunzător procedura de schimbare a furnizorului de la furnizorul cu care 
are contract în vigoare (care devine FA) la FN și se transmite notificare de confirmare la CF, furnizor (FA), FN, 
OR, agregator, PRE, OPE; contractul cu furnizorul își încetează efectele începând cu ziua schimbării efective 
a furnizorului de la FA la noul FN; 

b) dacă CF nu a ales un FN, se notifică OR în vederea deconectării locului de consum și se transmite notificare 
despre acest fapt la CF, furnizorul cu care are contract în vigoare (care devine FA), agregator, PRE, OPE; 
contractul cu furnizorul (FA) își încetează efectele începând cu ziua următoare celei în care s-a produs 
renunțarea; 

c) în situația prevăzută la lit. b) își încetează efectele contractul de rețea/acces la sistem sau actul adițional la 
acesta încheiat de furnizor (FA)/CF cu OR și se transmite notificare la OR, FA, CF și agregator. 

4. În situația în care CF a încheiat contractul cu FN ca urmare a schimbării FA și contractul nu produce efecte întrucât 
data schimbării efective a furnizorului este ulterioară datei exercitării dreptului de renunțare, în mod automat, prin 
POSF, în ziua renunțării: 

a) dacă CF a ales un alt FN, se aplică corespunzător procedura de schimbare a furnizorului de la vechiul FN la 
noul FN și se transmite notificare de confirmare la CF, vechiul FN, noul FN, OR, agregator, PRE, OPE; 
contractul cu vechiul FN își încetează efectele începând cu ziua schimbării efective a furnizorului de la vechiul 
FN la noul FN; 

b) dacă CF nu a ales un nou FN, CF revine la situația inițială, contractul cu FA derulându-se conform prevederilor 
sale, cu notificarea FA, OR, FN, agregator, PRE, OPE; 

c) în situația prevăzută la lit. b) își încetează efectele contractul de rețea/acces la sistem sau actul adițional la 
acesta încheiat de FN/CF cu OR, contractul de rețea/acces la sistem sau actul adițional la acesta încheiat de 
FA/CF cu OR derulându-se conform prevederilor sale și se transmite notificare la OR, FN, CF și agregator. 

6.7 Reclamații privind funcționarea POSF 
Utilizatorii POSF și orice persoană care accesează POSF cu scopul de a deveni utilizator, au posibilitatea de a 
accesa facilitatea oferită de POSF pentru transmiterea pe cale electronică a unei sesizări/reclamații către operatorul 
POSF. 

Aceste sesizări/reclamații se vor referi strict la funcționarea POSF, și nu vor include sesizări/reclamații cu privire la 
îndeplinirea/neîndeplinirea atribuțiilor de către un alt utilizator cu privire la contractare sau la schimbarea furnizorului, 
sau cu privire la respectarea obligațiilor reglementate.  
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Sesizările și reclamațiile cu privire la îndeplinirea/neîndeplinirea atribuțiilor de către un alt utilizator se transmit către 
ANRE conform reglementărilor aplicabile și prin intermediul mijloacelor de comunicare puse la dispoziție de ANRE 
în acest scop. 

Sesizările și reclamațiile primite cu privire la funcționarea POSF sunt verificate, analizate și tratate de către operatorul 
POSF în cel mai scurt timp posibil, răspunsul fiind transmis în termenele prevăzute în manualele de utilizare. 

În cazul în care din orice motive POSF devine nefuncțională, operatorul POSF are obligația de a interveni în scopul 
remedierii de urgență a situației. Până la revenirea POSF la funcționare normală, drepturile și obligațiile utilizatorilor 
POSF privind utilizarea POSF se suspendă, iar procedurile în derulare se finalizează după restabilirea funcționării 
POSF.  

Suspendarea și restabilirea funcționării POSF se notifică OR și furnizorilor și se face publică de către operatorul 
POSF pe pagina de internet a platformei și a ANRE. 

În cazul contractelor de furnizare încheiate direct de CF cu furnizorul în afara POSF în perioada în care POSF este 
nefuncțională, acestea vor fi încărcate în POSF de furnizor în cel mult 2 zile lucrătoare după restabilirea funcționării 
POSF. 

Utilizatorii POSF au obligația respectării în cadrul și în legătură cu POSF a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date în raport cu datele și informațiile 
CF, atât la momentul introducerii acestora în POSF, cât și în cazul în care se impun actualizări. 
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7. Eficiență energetică - sfaturi utile pentru reducerea consumului de energie 

Eficiența energetică tratează modalitățile prin care se poate reduce consumul de energie fără 
diminuarea confortului.  

O reducere semnificativă - atât la electricitate cât și la gaze - se poate face prin izolare termică, ceea ce 
implică termoizolarea pereților, subsolului și acoperișului conform standardelor în vigoare, montarea de 
tâmplărie termoizolantă și modernizarea instalațiilor de încălzire. 

Un alt aspect îl reprezintă utilizarea la maximum a aportului de lumină naturală, pornind iluminatul 
artificial numai la nevoie și închizându-l la plecarea din respectivul spațiu. 

Utilizarea surselor de iluminat economice (preferabil LED) asigură o nouă reducere a consumului de 
energie electrică, iar instalarea senzorilor de mișcare în spatiile exterioare și în zonele de circulație 
eficientizează la maximum sistemul de iluminat. 

Selectarea aparatelor electrocasnice și a instalațiilor de condiționare a aerului funcție de clasa de 
consum (clasă energetică superioară A, A+, A++) aduce o nouă treaptă de economie.  

Conform reglementărilor UE aparatele electrocasnice sunt marcate cu eticheta unitară de energie, clasa 
A desemnează un consum de energie scăzut, iar clasa G un consum de energie foarte ridicat. 

Regimul de utilizare a aparatelor electrocasnice poate fi optimizat – de asemenea în scopul reducerii 
consumurilor. 

De exemplu mașina de spălat rufe sau mașina de spălat vase vor fi pornite numai atunci când s-au 
strâns suficient de multe haine sau vase de spălat, iar uscătorul de rufe este utilizat numai atunci când 
este absolută nevoie, fiind un mare consumator de energie electrică.  

Setarea termostatului frigiderului la o temperatură foarte joasă nu face decât să îl solicite inutil de mult, 
fără avantaje suplimentare din punct de vedere al duratei de menținere a prospețimii alimentelor. 

Aparatura electronică (televizor, calculator, imprimantă, etc.) consumă energie electrică și în modul 
stand-by, minimum 40% din energia pe care ar consuma-o dacă ar fi în funcțiune.  

La plecarea în concediu aceste aparate pot fi deconectate de la priza de alimentare. Folosirea prizelor 
programabile sau prelungitoarelor cu întrerupător asigură o deconectare facilă. 

Și regimul de poziționare a electrocasnicelor poate fi corelat cu reducerea consumurilor.  

Astfel, poziționarea frigiderului departe de sursele de căldură este importantă întrucât apropierea de 
calorifer sau aragaz va urca semnificativ consumul. 

Comisia Europeană a desfășurat o campanie prin care informează cetățenii cu privire la modalitățile de 
reducere a consumului de energie și a facturilor, fără a afecta confortul personal.  

Vă invităm să analizați recomandările din pagina următoare: 
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