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1. Sectorul energiei electrice si 

termice este in schimbare 

 
Pretutindeni [n lume sectorul energiei se confrunt` cu 
schimb`ri profunde de: restructurare, liberalizare, 
reglementare, privatizare. Se restructureaz` sistemele vertical 
integrate, se liberalizeaz` segmentele care se preteaz` la 
competi\ie - producere, furnizare, se reglementeaz` 
segmentele de monopol natural- transportul ]i distributia, se 
privatizeaz` acolo se dore]te competi\ia. 
In Rom@nia: 
Prin OUG 63/98 privind energia electric` ]i termic` se asigur` 
cadrul legislativ de promovare a unei economii de pia\` 
concuren\iale [n sectorul energiei, cu respectarea obliga\iilor 
interna\ionale asumate de statul român ]i armonizarea 
reglement`rilor na\ionale cu prevederile directivelor Uniunii 
Europene [n domeniu. 
 
S-a [nfiin\at Autoritatea Na\ional` de Reglementare [n 
domeniul Energie – ANRE ca institu\ie public` autonom` de 
interes na\ional cu personalitate juridic`, cu misiunea de a 
crea ]i aplica sistemul de reglement`ri, necesar  func\ion`rii 
sectorului ]i pie\ei energiei electrice ]i termice [n condi\ii de 
eficien\`, concuren\`, transparen\` ]i protec\ie a 
consumatorilor- HG 29/98. 
 
S-au separat juridic activit`\ile de producere, transport 
/dispecerizare ]i distribu\ie/furnizare a energiei electrice, se 
[nfiin\eaz` Compania Na\ional`  de Electricitate – S.A., 
Societatea Na\ional` “Nuclearelectrica” – S.A. ]i  Regia 
Na\ional` pentru Activit`\i Nucleare prin reorganizarea Regiei 
Autonome de Electricitate “RENEL”, - HG 365/98:. 
 
S-au stabilite condi\iile generale ]i procedura pentru 
solicitarea ]i acordarea autoriza\iilor ]i licen\elor pentru 
activit`\ile de producere, transport, dispecerizare, distribu\ie ]i 
furnizare a energiei electrice ]i/sau termice- HG 567/99 [n 
baza c`rora ANRE a emis un num`r [nsemnat de licen\e. 
 
S-a stabilit gradului ini\ial de deschidere a pie\ei energiei 
electrice c`tre concuren\` - HG 122/00. Prin Decizia ANRE 
nr.55/2000 au fost acredita\i  primii 10 consumatori eligibili 

 
 
 
 

2. De  ce  este  necesarã  

schimbarea ? 

 

Restructurarea ]i liberalizarea [n sectorul energiei 
electrice asigur`: 
 Cre]terea eficien\ei energetice; 
 Reducerea costurilor ]i implicit a pre\urilor; 
 Servicii de furnizare de calitate; 
 Posibilitatea consumatorilor eligibili de a negocia 

contracte de furnizare a energiei electrice cu 
furnizorii; 

 Eliminarea subven\iilor; Transparen\`; 
 Promovarea de noi investi\ii; 
 Mentalit`\i noi specifice mediului concuren\ial. 

 
 

Glosar de termeni 

 
Consumator eligibil - 
Consumatorul de energie electrica 

care are dreptul sa-si aleaga 

producatorul (furnizorul) si sa 

contracteze direct cu acesta 

energia electrica necesara, avand 

acces la retelele de transport 

si/sau distributie. 

 

Acces la retea - Dreptul unui 

producator de energie electrica 

sau a unui consumator eligibil de 

a se racorda la reteaua electrica 

de transport, precum si a oricarui 

consumator de a se racorda – in 

conditiile cerute de normele 

tehnice – la reteaua electrica de 

distributie. 

 

Consumator captiv - 

Consumatorul de energie 

electrica, care contracteaza 

furnizarea energiei electrice cu 

un furnizor la tarife 

reglementate.  

 

Furnizare - Activitatea de 

comercializare a energiei 

electrice si serviciile de masurare 

a energiei vindute. 

 

Furnizor - Persoana  juridica, 

titular al unei licente de 

furnizare, care asigura 

alimentarea cu energie electrica 

a unuia sau mai multi 

consumatori, pe baza unui 

contract de furnizare.   

 

Furnizare de completare - 

Furnizarea de energie electrica 

de catre un titular de licenta cu 

drepturi exclusive intr-o zona 

geografica, la solicitarea: unui 

alt furnizor, pentru a suplini 

orice reducere accidentala a 

disponibilitatii sale in furnizarea 

energiei electrice unor 

consumatori amplasati in acea 

zona geografica; unui 

consumator eligibil  amplasat in 

zona geografica, pentru a suplini 

deficitul aparut accidental intre 

necesarul total de energie 

electrica al acestuia si 
capacitatea furnizorilor curenti. 
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Glosar de termeni 

 
Cod comercial al pietei angro de 

energie electricã - Colectia de 

reglementãri referitoare la 

relatiile comerciale pe piata 

angro a energiei electrice 

(definirea participantilor si a  

regulilor pietei: înregistrare, 

ofertare, efectuare plãti, incheiere 

de tranzactii, constituire garanii, 

regularizãri, penalitãti  

financiare,  etc) 

 

Cod de mãsurare - Ansamblu de 

reglementri ce se aplicã 

activitãtilor de mãsurare a 

cantitãtilor de energie electricã 

tranzactionate intre persoane 

fizice si/sau juridice,  de 

inregistrare, transmitere si 

prelucrare a acestor informatii. 

 

Grup de mãsurare a energiei 

electrice -Ansamblu format din 

transformatoarele de mãsurare si 

contorul aferent mãsurãrii 

cantitãtilor de energie electricã 

tranzactionatã. 

 

Interval bazã de decontare - O 

perioadã de timp de o orã cu 

incepere din prima secundã a orei 

oficiale a Romaniei. 

 

Licenta de furnizare a energiei 

electrice - Act juridic, emis de 

autoritatea competentã, prin care 

se acorda o permisiune unei 

persoane  juridice, de furnizare 

(comercializare) a energiei 

electrice 

 

Loc de consum - Amplasamentul 

instalatiilor de utilizare ale unui 

consumator, inclusiv a 

subconsumatorilor sãi, unde se 

consumã energia electricã 

furnizatã prin una sau mai multe 

instalatii de alimentare. Un 

consumator poate avea mai multe 

locuri de consum.  

 

Operator de distributie - Entitate 

operationalã care detine, 

exploateazã, intretine, 

modernizeazã si dezvoltã reteaua 

electricã/termicã de distributie. 

4. Am devenit consumator eligibil. 

Ce fac in continuare ? 

 

Pentru a putea cump`ra de pe pia\a angro de energie 
electric` consumatorul eligibil se inscrie la Operatorul 
comercial. Inscrierea se face numai pentru locul de 
consum pentru care a ob\inut acreditarea drept 
consumator eligibil. 

La inscriere la Operatorul comercial consumatorul eligibil 
prezint` lista punctelor de delimitare cu specificarea 
caracteristicilor tehnice ale grupurilor de m`sur`. 
 
Contractele [ncheiate de c`tre consumatorul eligibil cu 
ceilal\i participan\i la pia\`, se pot derula numai dup` 
[nregistrarea acestora la Operatorul comercial. 
Inregistrarea contractelor la Operatorul comercial precum 
]i modul de desf`]urare a rela\iilor dintre consumatorul 
eligibil ]i Operatorul comercial sunt furnizate [n "Instruc\iuni 
privind participarea la pia\a angro de energie electric` din 
Rom@nia" , elaborate ]i puse la dispozi\ie de Operatorul 
comercial. 

 

3. Cind  un  consumator isi  poate  

alege  furnizorul ? 

 

Un consumator de energie electric` []i poate alege 
furnizorul dac` este eligibil. 

Consumatorii eligibili sunt selecta\i dintre consumatorii 
finali de energie electric` care [ndeplinesc cerin\ele ]i 
criteriile prev`zute [n  Regulamentul de acreditare a 
consumatorilor de energie electric`, [n limita gradului 
legal de deschidere  a pie\ei.  

Gradul de deschidere al pietei energiei se stabile]te prin 
hot`r@re de guvern. 

Gradul initial de deschidere a pie\ei energiei electrice a 
fost stabilit prin Hot`r@rea de Guvern nr. 122/2000 de 
p@n` la 10% din consumul final de energie electric` al 
anului 1998. 

Liberalizarea pie\ei energiei electrice este un proces 
progresiv. In func\ie de evolu\iile economice viitoare ]i a 
rezultatelor procesului  de privatizare, este posibil` 
acreditarea tuturor consumatorilor industriali cu un 
consum de cel pu\in 100 GWh/an - 25% gradul de 
deschidere a pie\ei  ]i continuarea acredit`rii 
consumatorilor industriali cu un consum de cel pu\in 40 
GWh/an - 35% gradul de deschidere a pie\ei de energie 
electric`. 
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5. Ce optiuni am pentru a 

cumpara  energie  electricã ? 

 

 

Consumatorul eligibil 

- are acces reglementat la re\elele de transport ]i 
distribu\ie pentru transportul, respectiv distribu\ia 
energiei electrice contractate cu furnizorii. 

- poate incheia contract/contracte pentru 
transportul/distribu\ia energiei electrice achizi\ionat`, 
dar de regul` aceste contracte se incheie de c`tre 
furnizor. 

Consumatorul eligibil are urm`toarele op\iuni de 
cump`rare a energiei electrice: 

 s` [ncheie contract de furnizare cu actualul 
furnizor la tarifele reglementate pentru 
consumatorii captivi f`r` a utiliza drepturile oferite de 
calitatea de consumator eligibil; 

 s` aleag` alt furnizor: 

- care contracteaz` pentru energia electric` livrat` 
consumatorului,  serviciile de transport ]i/sau de 
distribu\ie a energie electrice;  

- care nu contracteaz` pentru energia electric` livrat` 
consumatorului serviciile de transport ]i/sau 
distribu\ie aferente energiei electrice contractate; 
consumatorul eligibil [ncheie [n nume propriu, dup` 
caz, contractat(e) pentru serviciile de transport ]i 
distribu\ie a energie electrice;  

 s` se asocieze la un grup de cump`r`tori - solu\ie 
de perspectiv`; 

 s` importe; 

 S` cumperede pe pia\a spot 

Pentru acoperirea cererii de energie electric`, [n situa\ii 
accidentale, furnizorul poate, la cererea consumatorului 
eligibil, s` [ncheie un contract de furnizare de 
completare a energiei electrice cu titularul licen\ei care 
are exlusivitate de furnizare [n zona geografic` [n care 
este amplasat acel consumator.  

Tarifele pentru achizi\ionarea energiei electrice [n regim 
de completare sunt tarife reglementate. 

In oferta sa furnizorul va detalia structura energiei 
electrice achizi\ionate pentru consumatorul eligibil  

 

 

 

 

Grup de cumpãrãtori – 

cumpãrãtor agregat 

 
Grupul de cumpãrãtori numiti si 

agregati incheie acorduri de 

cumparare cu furnizorii de 

energie electrica la preturi si in 

termene avantajoase pentru 

membrii sai, imbunatatind 

pozitia pe piata a 

cconsumatorilor fata de 

furnizori. Aceste grupuri pot fi 

asociatii comerciale, organizatii 

nonprofit, municipalitati etc. 

 

 

Beneficiile  grupului 

de cumpãrãtori 

 
De grupurile de cumparatori 

abeneficiaza in egala masura 

atit consumatorii cit si furnizorii.  

Membrii grupurilor de 

cumparatori pot beneficia de   

reduceri de preturi, asistenta 

pentru imbunatatirea eficientei 

energetice, alte informatii  

necesare. Furnizorii beneficiaza 

de incheierea unui singur 

contract pentru mai multi 

consumatori. 

In tarile unde astfel de grupuri 

exista ele primesc pentru aceasta 

activitate licenta emisa de 

autoritatea de reglementare. 
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Glosar de termeni 

 
Operator comercial - Entitatea  

operationalã  a Companiei 

Nationale de Electricitate S.A. care 

asigurã (mijloceste), pe piata 

energiei, incheierea 

aranjamentelor comerciale cu 

energie electricã, referitoare la 

cantitatile tranzactionate si la 

pret. 

 

Operator de sistem - Entitatea  

operationalã  a Companiei 

Nationale de Electricitate S.A. care 

asigurã functionarea coordonatã 

a instalatiilor de producere, 

transport si distributie (la 

tensiunea de 110 kV) a energiei 

electrice si termice, componente 

ale SEN. 

 

Operator de transport - Entitatea 

operationalã  a Companiei 

Nationale de Electricitate S.A. care 

detine,  exploateazã, intretine, 

modernizeaza si dezvoltã reteaua 

de transport a energiei electrice. 

 

Piata spot a energiei electrice - 

Componenta a pietei 

concurentiale pe care energia 

electrica este tranzactionata prin 

licitatie. 

 

Piata angro a energiei electrice - 

Piata pe care se tranzactioneaza 

energia electrica si serviciile 

aferente intre participantii la 

piata, de regula prin reteaua de 

transport si in cantitati 

apreciabile. 

 

Servicii de sistem (tehnologice) - 

Servicii asigurate de regulã de 

catre producãtori, la cererea 

Operatorului de sistem, pentru 

mentinerea nivelului de siguranta 

in functionare al sistemului 

electroenergetic, precum si a 

calitãtii energiei transportate la 

parametrii ceruti de normativele 

in vigoare. 

 

 6.Ce trebuie să ştiu cind imi aleg 

furnizorul? 

 

 

Consumatorului eligibil i se recomand` s` de\in` informa\ii 
necesare [n procesul de alegere a furnizorului care s`-i permit` 
lansarea unor cereri de ofert`, analiza ]i compararea ofertelor 
furnizorului ]i anume: 

a) nivelul consumului anual de energie electric` structurat: 
 pe luni; 
  zile caracteristice ; 
  intervale baz` de decontare; 

 a]a cum este prev`zut [n anexele 2 ]i 3 din contractul – cadru 
de furnizare a energie electrice consumatorilor eligibil,. 

b) structura  pre\ului energiei electrice furnizate;  
c) tarifele reglementate; 
d) prevederile cuprinse [n licen\ele de furnizare, 

standardele de performan\`; 
e) pre\ul de referin\` - pre\ul de revenire rezultat din 

aplicare tarifului reglementat pe care l-ar alege 
consumatorul dac` ar fi consumator captiv.  

 
Ofertele de pre\  ale furnizorilor se compar` cu pre\ul de 
referin\`. 

Pre\ul energiei electrice furnizate consumatorului eligibil 
cuprinde dou` componente: 

a) o component` rezultat` din aplicarea  tarifelor 
reglementate pentru diferite servicii necesare  respectiv: 
tariful pentru serviciul de transport [n care se include- 
tarifele pentru serviciile de sistem, tariful pentru 
Operatorul de sistem ]i tariful pentru Operatorul 
comercial -  tariful pentru serviciul de distribu\ie, tariful 
pentru serviciul de furnizare; 

b) o componenta reprezent@nd energia electric`. 

 
 Incep@nd din anul al doilea de la deschiderea pie\ei energiei 
electrice, un consumator, de la data acredit`rii drept 
consumator eligibil are la dispozi\ie o lun` de zile pentru a 
[ncheia un contract de furnizare a energiei electrice cu un nou 
furnizor. In acest interval de timp dup` alegerea furnizorului, 
consumatorul are la dispozi\ie cinci zile lucr`toare [n care poate 
s`-]i schimbe op\iunea f`r` a suporta penaliz`ri. Dup` [ncheierea 
termenului de o lun` de zile orice alegerea este ferm`, iar 
condi\iile de schimbare a furnizorului se negociaz` prin 
contract. 
 
 Un consumator eligibil poate s` revin` la furnizorul pentru  
consumatori captivi ]i s` aleag`  unul dintre tarilele reglementate 
[n vigoare, oricind dore]te cu condi\ia s`-]i onoreze obliga\iile 
stipulate [n contractul de furnizare negociat. 
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Glosar de termeni  

 
Sectorul energieie electrice si 

termice  -Ansamblul agentilor 

economici, activitãtilor si 

instalatiilor aferente, de producere, 

transport, dispecerizare,  distributie 

si furnizare a energiei electrice si 

termice 

 

Serviciul de distributie al energiei 

electrice - Activitate organizata 

pentru transmiterea energiei 

electrice prin retelele cu tensiunea 

de cel mult 110kV de la 

transportator sau producatori  pina 

la instalatiile consumatorilor 

finali de energie electrica 

 

Serviciul de transport al energiei 

electrice -  Asigurarea transmiterii 

unei cantitati precizate de energie 

electrica activa intre doua sau mai 

multe puncte ale SEN, prin reteaua 

electrica de transport si 

indeplinind prevederile 

normativelor privind siguranta si 

calitatea 

 

Sistemul Electroenergetic National - 

SEN Ansamblul instalatiilor 

electroenergetice interconectate, 

situate pe teritoriul tarii, prin care 

se realizeaza producerea, 

transportul, distributia  si 

utilizarea energiei electrice 

 

7. Cum negociez un contract de 

furnizare ?  

 

 

 
 
 
La negocierea contractului de furnizare, consumatorul eligibil 
are in vedere urm`toarele elemente: 
 
 Pre\ul; 
 Durata contractului; 
 Termenele ]i condi\iile de plat`; 
 Serviciile suplimentare oferite de furnizor; 
 Prognoza pre\urilor; 
 Structura ofertei de energie electric` a furnizorului,  
 Condi\iile de schimbare a furnizorului; 
 Reputa\ia furnizorului. 
 
Pre\urile negociate de consumatorul eligibil pot fi: 
 
 ajustabile [n cazul dep`]irii unei  anumite valoari de 

referin\`, convenit` [ntre p`r\i, de exemplu nivelul pre\ului 
mediu la energia electric` de pe pia\a reglementat`. {n 
astfel de cazuri pre\ul negociat este mai mic decit pre\ul 
mediu  de pe pia\a reglementat`;  

 
 fixe pe o perioad` de timp. Dac` pre\urile cresc [n aceast` 

perioad` beneficiul este de partea consumatorului, ]i 
beneficiul este de partea furnizorului dac` pre\urile scad. 
{n astfel de situa\ii pre\urile negociate sunt relativ mai 
mari, furnizorul garanteaz` men\inerea pre\ului negociat; 

 
 convenite [ntre p`r\i dup` orice alt` schem`.  
 
Durata contractului se negociaz`. De regul` pre\urile 
negociate in contractele pe un an de zile sunt mai mici, dar 
pot cre]te la o nou` renegociere mai mult decit dac` contractul 
ar fi fost [ncheiat pe o perioada de timp mai mare. 
 
 Durata pentru care se [ncheie contractul de furnizare nu va fi 
mai  mare de perioada pentru care furnizorul de\ine licen\` de 
furnizare. 
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Consumatorul eligibil poate solicita furnizorului unele servicii suplimentare referitoare - 
spre exemplu - la: 
 
 asumarea de c`tre furnizor a riscurilor [n cazul intreruperii aliment`rii cu energie 

electric` din culpa furnizorului \in@nd seama de caracteristicile procesului tehnologic 
al consumatorului; 

 
 cerin\e suplimentare de calitate a energiei electrice furnizate  fa\` de cele prev`zute in 

Standardul de performan\` pentru serviciul de furnizare a energiei electrice,  
necesare desf`]ur`rii procesului tehnologic; 

 
 consultan\` privind managementul curbei de sarcin` [n vederea sc`derii nivelului 

consumului ]i a cre]terii eficien\ei energetice. 
 
O list` a unor servicii suplimentare poate fi preluat` de la capitolul obligatii ale 
furnizorului, prev`zute [n contractul cadru de furnizare a energiei electrice consumatorilor 
captivi. 

{n scopul  negocierii contractului de furnizare a energiei electrice consumatorul eligibil 
are [n vedere urm`toarele trei etape: 

 formularea cererilor de ofert`; 

 evaluarea ofertelor furnizorilor; 

 decizia de alegere a furnizorului. 

 

7.1 Cererea de ofertä 

 
 

Consumatorul eligibil  [ntocme]te cererea de ofert`, care con\ine, [n principal:  

 Descrierea activit`\ii ]i caracteristicilor procesului tehnologic din profilul s`u de 
activitate; 

 Cererea de energie electric` pe durata contractului, structurat` pe zile standard ]i IBD 
care trebuie asigurat`; 

 Op\iunea privind tipul de pre\ pe care dore]te s`-l negocieze; 
 Clauze referitoare la preluarea de c`tre furnizor a riscurilor [n cazul unor pagube 

produse consumatorului din vina furnizorului; 
 Condi\ii ]i termene de plat` a facturilor; 
 Serviciile suplimentare dorite; 

  
 Consumatorul eligibil transmite cererea sa de ofert` eventualilor furnizori cu care ar dori 
s` incheie contratul de furnizare ]i pe baza c`reia furnizorii [i adreseaz` propriile oferte. 
 Exemplul din tabelul 1 poate fi un model de ofert` ce va fi completat` de furnizor. 
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Tabelul 1 

 Furnizorul A... Furnizorul N 

Numele Furnizorului 

Persoana de legatura 

Telefon, 

Fax 

  

Oferta de pret 

Structura  preturilor 

- pret producere 

- pret transport 

- pret distributie 

- pret furnizare 

  

Durata contractului   

Termen de plata   

Structura ofertei de 

energie electricä 

% hidro(nu mai mult 

de procentul impus)  

% nuclear 

%carbune 

% gaze naturale 

% pacura 

% altele 

% hidro(nu mai mult 

de procentul impus)  

% nuclear 

%carbune 

% gaze naturale 

% pacura 

% altele 

Penalizari pentru 

schimbare furnizor 

inainte de termenul 

contractual 

  

Alte tarife: 

- Servicii de sistem 

- Operatorul de Sistem 

- Operatorul 

Comercial 

  

 

 

 

 

Servicii suplimentare   
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 7.2 Analiza  ofertelor furnizorului 

 

 
 

Consumatorul eligibil analizeaz` ofertele primite de la furnizori:  

- compar@nd  pre\urile oferite cu pre\ului s`u  de referin\`; 

- verific@nd dac` sunt corect aplicate tarifele reglementate;  

- sunt satisf`cute cerin\ele suplimentare solicitate,  

- furnizorul a [n\eles profilul s`u de activitate ]i, cerin\ele impuse de caracteristicile 
procesului tehnologic. 

Serviciile suplimentare oferite de furnizor se pot  nota prin acordarea unui punctaj [n 
func\ie de importan\a pe care o d` consumatorul. Compararea ofertelor pe ling` nivelul 
pre\urilor va \ine seama ]i de punctajul acumulat de furnizor la serviciile oferite. 

 

7.3 Decizia de alegere a furnizorului 

 

 

Decizia final` a consumatorului eligibil de alegere a furnizorului va corela nivelul pre\ului 
oferit de furnizor cu serviciile oferite de acesta, termenele ]i condi\iile de plat`. 

 

8. Recomandäri de ordin general 

 

Consumatorii eligibili pot [ncheia contrate de furnizare numai cu acei furnizori care de\in 
licen\` de furnizare. Lista acestora este pus` la dispozi\ie pe site-ul ANRE la adresa 
http://www.anre@.ro. In anex` se pot g`si furnizorii de\in`tori de licen\` p@n` la data 
emiterii prezentului ghid. 

In vederea cre]terii puterii de negociere a consumatorilor eligibili ace]tia pot constitui o 
comisie de negociere a contractelor de furnizare cu furnizorii de energie electric`. 

Pentru [ntocmirea  cererii de ofert` [n procesul de negociere consumatorii eligibili pot 
apela la societ`\i de consultan\` specializate. 

Pentru rezolvarea ne[n\elegerilor precontractare consumatorii eligibili sau furnizorii de 
energie electric` pot s` se adreseaz` pentru solu\ionare la ANRE. 

Pentru rezolvarea disputelor ap`rute [n tranzac\iile efectuate pe pia\a spot consumatorii 
eligibili sau furnizorii de energie electric` se adreseaz` Comitetului pentru Arbitrarea 
Disputelor pe Pia\a Spot – CADPS. 


