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ACTE ALE AUTORITÃÞII NAÞIONALE
DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
DECIZIE
privind acordarea Licenþei pentru furnizarea de energie electricã
Societãþii Comerciale ”ElectricaÒ Ñ S.A.
Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
în temeiul art. 5 lit. a) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi
funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE, al art. 70 lit. b) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã, al Hotãrârii Guvernului nr. 567/1999 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenþelor ºi autorizaþiilor în sectorul energiei electrice ºi termice, ca urmare a solicitãrii Societãþii Comerciale ”ElectricaÒ Ñ S.A. înregistrate sub nr. 282 din 13 august 1999,
având în vedere Raportul prezentat de Departamentul licenþe, autorizãri ºi reglementãri tehnice în ºedinþa
Consiliului de reglementare al ANRE din data de 23 august 1999,
emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Se acordã Societãþii Comerciale ”ElectricaÒ Ñ
S.A. Licenþa pentru furnizarea de energie electricã nr. 1 din
20 septembrie 1999.

Art. 2. Ñ Departamentul licenþe, autorizãri ºi reglementãri tehnice va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii ºi va urmãri respectarea de cãtre
titular a condiþiilor din licenþã.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu
Bucureºti, 20 septembrie 1999.
Nr. 46.
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ANEXÃ
la Licenþa nr. 1 din 20 septembrie 1999

AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI
CONDIÞIILE

Licenþei pentru furnizarea de energie electricã
Condiþii generale
1. Prezentul document precizeazã condiþiile în care este
valabilã Licenþa de furnizare a energiei electrice nr. 1,
denumitã în continuare licenþã, emisã de autoritatea competentã Societãþii Comerciale ”ElectricaÒ Ñ S.A., denumitã în
continuare titularul licenþei, ºi constituie, împreunã cu anexele A ºi B, parte integrantã din aceasta.
2. Termenii evidenþiaþi prin caractere italice în textul
condiþiilor licenþei sunt explicitaþi în anexa A.
3. Licenþa se acordã în conformitate cu prevederile
art. 44 alin. (2) din lege ºi cu cerinþele regulamentului.
Obiectul ºi valabilitatea licenþei
4. Licenþa are ca obiect autorizarea de a desfãºura furnizarea energiei electrice la tarife reglementate consumatorilor (finali) de energie electricã, amplasaþi în zona definitã în
anexa B.
5. Licenþa este emisã ºi intrã în vigoare la 20 septembrie 1999 ºi este valabilã pentru o perioadã de 8 ani, dacã
nu se hotãrãºte retragerea ei pentru vreuna dintre cauzele
prevãzute la capitolul ”Suspendarea/retragerea licenþeiÒ.
La expirarea ei licenþa nu poate fi confirmatã pentru o
nouã perioadã de valabilitate ºi nici prelungitã. În eventualitatea cã titularul licenþei doreºte continuarea activitãþii,
acesta va acþiona în sensul obþinerii unei noi licenþe.
Autoritatea competentã poate emite sau refuza solicitantului
o nouã licenþã, þinând seama de situaþia pieþei de energie
electricã în acel moment ºi de performanþele anterioare,
înregistrate de titularul licenþei.
7. Activitãþile titularului licenþei privind informarea generalã, consultanþa, finanþarea ºi executarea unor anumite
lucrãri la consumatori nu fac obiectul licenþei ºi se vor
desfãºura în conformitate cu condiþiile convenite prin alte
contracte decât cel de furnizare a energiei electrice.
Drepturi ale titularului licenþei
8. Titularul licenþei are dreptul, pe durata de valabilitate
a licenþei, sã intermedieze furnizarea energiei electrice,
scop în care poate efectua operaþiuni pe piaþa angro a energiei electrice, ºi anume:
a) cumpãrare de energie electricã în scopul vânzãrii,
prin:
Ñ încheierea de contracte reglementate sau negociate
de vânzare-cumpãrare de pe piaþã cu producãtori de energie electricã, inclusiv cu producãtori independenþi ºi cu autoproducãtori;
Ñ tranzacþii pe piaþa spot ºi/sau
b) vânzare de energie electricã cãtre consumatorii (finali)
de energie electricã.
Asigurarea alimentãrii cu energie electricã a consumatorilor (finali) de energie electricã atrage, pe lângã drepturile
conferite de condiþiile 8 a) ºi 8 b), ºi dreptul de a încheia
contracte de transport al energiei electrice cu operatorul de
transport ºi/sau contracte de distribuþie a energiei electrice
cu operatorul de distribuþie, dupã caz.
9. Titularul licenþei poate cesiona, în întregime sau în
parte, unei alte persoane juridice drepturile ºi obligaþiile ce
îi revin conform licenþei, cu respectarea prevederilor art. 30
din regulament ºi ale condiþiei 29 din licenþã.
10. Titularul licenþei poate ataca în justiþie în conformitate cu dispoziþiile legale orice act sau acþiune a autoritãþii
competente, în mãsura în care considerã cã vreuna dintre

acestea este inechitabilã, afecteazã sau ar putea afecta
negativ activitatea de furnizor a titularului licenþei.
Obligaþii ale titularului licenþei
11. Obligaþia de contractare

11.1. Titularul licenþei are obligaþia sã asigure consumatorilor care solicitã furnizarea energiei accesul la reþeaua
electricã de distribuþie sau, dupã caz, la reþeaua electricã de
transport. Condiþia 11 a licenþei precizeazã, în conformitate
cu prevederile art. 17 alin. (3) lit. j) din regulament, sarcinile titularului licenþei în realizarea acestei obligaþii.
11.2. În afara cazurilor descrise la pct. 11.5, la primirea
unei cereri scrise din partea unui consumator, titularul
licenþei este obligat sã facã o ofertã de racordare a consumatorului la reþeaua electricã de distribuþie sau la reþeaua
electricã de transport, dupã caz. Oferta fãcutã trebuie sã
aibã, în funcþie de reþeaua la care urmeazã sã se facã
racordarea, un acord din partea operatorului de distribuþie
sau a operatorului de transport, cu privire la soluþiile propuse.
11.3. În cazul în care un consumator este situat în
apropierea limitei de demarcaþie dintre zona descrisã în
anexa B ºi zonele în care îºi desfãºoarã activitatea de furnizare alþi titulari de licenþã, autoritatea competentã poate,
la cererea acestui consumator, sã solicite fiecãrui titular de
licenþã sã elaboreze oferte de racordare. Autoritatea competentã va putea autoriza, în aceste cazuri, ca furnizarea
energiei electrice sã fie fãcutã de titularul care prezintã
soluþia de racordare cu cele mai mici costuri, chiar dacã
consumatorul nu este situat în zona în care acel titular
este autorizat sã opereze.
11.4. Oferta de racordare a consumatorului trebuie sã
conþinã prevederi detaliate referitoare la:
a) executarea lucrãrilor, când este cazul, de realizare
sau de modificare a punctului de racord la reþeaua electricã
de transport sau la reþeaua electricã de distribuþie ºi a punctului (punctelor) de intrare în reþeaua proprie a consumatorului, precum ºi la obþinerea acordurilor necesare;
b) executarea lucrãrilor, când este cazul, de extindere
sau de creºtere a capacitãþii reþelei electrice de distribuþie, în
zona destinatã racordãrii ºi/sau utilizãrii acesteia de cãtre
consumator, precum ºi la obþinerea acordurilor necesare;
c) instalarea unor echipamente de mãsurã corespunzãtoare, necesare pentru mãsurarea cantitãþii de energie
electricã furnizate consumatorului la punctul (punctele) de
intrare, conform tipului de tarif ales de consumator;
d) data finalizãrii lucrãrilor (inclusiv a celor de extindere
sau de creºtere a capacitãþii) în urma cãrora consumatorul
sã aibã acces la reþeaua electricã de distribuþie sau la
reþeaua electricã de transport, dupã caz;
e) preþul lucrãrilor pe care consumatorul trebuie sã îl
plãteascã, precum ºi condiþiile de platã pentru instalaþiile
electrice ºi lucrãrile prevãzute la pct. 11.4 lit. a)Ñc).
11.5. Titularul licenþei nu va fi obligat sã facã o ofertã
de racordare a unui consumator la reþeaua electricã de
distribuþie sau la reþeaua electricã de transport, dacã:
a) cererea consumatorului, adãugatã la nivelul existent
al consumului, depãºeºte substanþial capacitatea existentã
a reþelelor, iar termenele solicitate nu permit angajarea
unor lucrãri de anvergurã;
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b) satisfacerea cererii ar conduce la încãlcarea
condiþiei 26 a licenþei ºi, în particular, a codurilor reþelelor;
c) consumatorul care a solicitat furnizarea energiei electrice nu acceptã aprioric sã respecte prevederile ce îi sunt
aplicabile din codurile reþelelor. Titularul licenþei se va asigura cã aceste prevederi sunt aduse la cunoºtinþã consumatorului înainte de a întocmi oferta;
d) consumatorul face parte din categoria consumatorilor
casnici. În acest caz se va proceda în conformitate cu prevederile pct. 11.7.
11.6. La primirea unei cereri scrise din partea unui subconsumator care solicitã furnizarea neintermediatã a energiei electrice, direct din reþeaua electricã de distribuþie,
titularul licenþei este obligat sã facã o analizã ºi propuneri
rezonabile de soluþionare, în condiþiile legii. În propunere
titularul licenþei va lua în considerare reþeaua existentã pe
amplasamentul subconsumatorului ºi care nu aparþine operatorului de distribuþie. Prevederile pct. 11.3, cu referire la
consumatori, se aplicã ºi în cazul subconsumatorilor.
11.7. Titularul licenþei este obligat sã ofere consumatorului (respectiv subconsumatorului pentru cazurile de la
pct. 11.6.) care a solicitat furnizarea de energie electricã
încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice,
în condiþiile legii. Contractele încheiate vor respecta contractele-cadru aprobate prin decizii ale autoritãþii competente
ºi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Realizarea unui acord de racordare, ca urmare a ofertei
fãcute conform pct. 11.2, constituie condiþia prealabilã pentru elaborarea propunerii de contract de cãtre titularul
licenþei.
11.8. Titularul licenþei va utiliza în contractele de furnizare încheiate cu consumatorii numai tarifele reglementate
prin decizii ale autoritãþii competente, publicate în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
11.9. Titularul licenþei va încheia cu operatorul de
distribuþie (în cazul în care acesta este o societate comercialã distinctã de titularul licenþei) ºi/sau, dupã caz, cu operatorul de transport contracte de distribuþie/transport.
Tarifele de distribuþie/transport, vor fi cele reglementate
prin decizie a autoritãþii competente.
11.10. Neînþelegerile precontractuale în care este angajat titularul licenþei se soluþioneazã de cãtre autoritatea competentã în condiþiile legii.
11.11. Titularul licenþei nu va face propuneri ºi nici nu
va încheia contracte cu vreun consumator, care sã conþinã
prevederi neconforme cu obligaþiile din licenþã.
12. Asigurarea energiei electrice în regim de completare

12.1. La primirea unei cereri scrise din partea unui producãtor independent, unui autoproducãtor sau a unui consumator (final) de energie electricã, titularul licenþei este
obligat sã facã o ofertã de furnizare a energiei electrice în
regim de completare, pentru a acoperi, dupã caz:
a) un supliment de energie electricã ce trebuie furnizat
în regim continuu, pe perioade determinate de timp, pentru
acoperirea integralã a unei cantitãþi de energie electricã
contractate de solicitant cu un terþ sau a necesarului serviciilor proprii ale solicitantului;
b) întreaga cantitatea de energie electricã contractatã de
solicitant cu un terþ, pe care acesta nu o poate asigura din
cauza nefuncþionãrii instalaþiilor sale.
12.2. Titularul licenþei poate fi absolvit de aceastã
obligaþie dacã satisfacerea cererii ar conduce la încãlcarea
condiþiei 26 a licenþei ºi, în particular, a codurilor reþelelor
sau dacã solicitantul nu acceptã aprioric sã respecte prevederile ce îi sunt aplicabile din codurile reþelelor.
12.3. Acceptarea ofertei fãcute atrage dupã sine
obligaþia titularului licenþei de a propune încheierea unui
contract pentru asigurarea energiei electrice în regim de
completare.
12.4. Titularul licenþei va stabili metodologia de calcul al
tarifelor pentru asigurarea energiei în regim de completare
ºi o va supune autoritãþii competente spre aprobare.
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12.5. Titularul licenþei nu va face discriminãri în satisfacerea cererilor privind asigurarea energiei electrice în regim
de completare ºi nici între tarifele aplicate diferiþilor solicitanþi pentru acest serviciu.
13. Respectarea standardului de performanþã (calitate a
serviciilor)

13.1. În desfãºurarea activitãþilor ce fac obiectul
licenþei, titularul licenþei va respecta cerinþele ºi indicatorii de
performanþã din Standardul de performanþã pentru serviciul
de furnizare a energiei electrice, denumit în continuare
standard de performanþã, aprobat prin decizie a autoritãþii
competente. Condiþia 13 a licenþei precizeazã, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) lit. l) din regulament,
sarcinile titularului licenþei în realizarea acestei obligaþii.
13.2. Titularul licenþei va urmãri ºi va înregistra, prin compartimente specializate, modul de încadrare în parametrii
prescriºi în standardul de performanþã ºi va elabora proceduri de raportare cãtre autoritatea competentã. Aceste proceduri vor fi în concordanþã cu indicaþiile cuprinse în
standardul de performanþã ºi/sau în ghidurile de raportare
emise de autoritatea competentã. Anual titularul licenþei va
contracta cu un auditor independent verificarea faptului cã
procedurile elaborate au încorporat corect cerinþele privind
modul de raportare ºi cã procedurile sunt respectate.
13.3. La cererea scrisã a autoritãþii competente titularul
licenþei trebuie sã participe, în condiþiile specificate în
cerere, la revizuirea standardului de performanþã.
14. Asigurarea mãsurãrii cantitãþii de energie electricã furnizate consumatorilor

14.1. Titularul licenþei nu va furniza unui nou consumator
energie electricã fãrã sã prevadã la locul de consum un
echipament de mãsurare realizat în conformitate cu prevederile legilor ºi normelor în vigoare ºi adecvat tipului de
tarif ales de consumator.
14.2. În urma solicitãrii fãcute de consumator pentru
modificarea tipului de tarif, titularul licenþei este obligat sã
înlocuiascã instalaþia de mãsurare existentã cu un alt echipament corespunzãtor, dacã acest lucru este necesar.
14.3. Echipamentele de mãsurare se aflã, de regulã, în
proprietatea titularului licenþei. Dacã unele dintre aceste
echipamente sunt puse la dispoziþie de consumator ele trebuie preluate de titularul licenþei, valoarea lor fiind scãzutã
din preþul serviciului de furnizare.
14.4. Titularul licenþei va sigila toate elementele echipamentului de mãsurare a energiei electrice prin care se
poate influenþa mãsurarea corectã a puterii ºi a energiei
electrice consumate.
14.5. Titularul licenþei va verifica ºi va întreþine periodic
echipamentele de mãsurare, la termenele stabilite prin
reglementãrile metrologice în vigoare sau ori de câte ori
este necesar. Titularul licenþei va suporta toate cheltuielile
de înlocuire, în afara situaþiilor în care deteriorarea constatatã se datoreazã consumatorului.
14.6. La sesizarea scrisã a consumatorului cu privire la
un echipament de mãsurã defect sau suspect de înregistrãri eronate, titularul licenþei va asigura verificarea acestuia prin intermediul unui laborator de metrologie autorizat
sau, cu acceptul ºi în prezenþa consumatorului, va face
verificarea la locul de instalare. Titularul licenþei este obligat sã înlocuiascã pe cheltuiala sa echipamentul de
mãsurã gãsit defect, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data înregistrãrii sesizãrii fãcute de consumator.
15. Colectarea, prelucrarea ºi transmiterea înregistrãrilor privind consumul de energie electricã

15.1. Titularul licenþei va transmite lunar operatorului de
distribuþie ºi/sau operatorului de transport, conform reglementãrilor, date privind mãrimea consumului de energie
electricã.
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Datele transmise vor proveni din:
a) citirea (sau, când este necesar, estimarea), procesarea (inclusiv agregarea pe nodurile reþelei) ºi validarea
înregistrãrilor indecºilor contoarelor instalate la consumatori;
sau
b) formarea, procesarea (inclusiv agregarea pe nodurile
reþelei) ºi validarea mãrimii consumului în cazul consumatorilor la care nu sunt instalate contoare la data emiterii
licenþei.
15.2. Titularul licenþei va transmite operatorului comercial,
la intervale, în modul ºi forma stabilite prin Regulamentul
de programare ºi dispecerizare a sistemului electroenergetic
naþional, datele privind consumul de energie electricã realizat ºi prognozat.
16. Facturarea corectã a energiei electrice vândute consumatorilor

16.1. Factura emisã consumatorului de cãtre titularul
licenþei, în vederea încasãrii contravalorii energiei electrice
furnizate, va conþine suficiente date pentru identificarea
locului de consum ºi pentru justificarea valorii totale, respectând orice instrucþiune/cerinþã aplicabilã, emisã de autoritãþile competente.
16.2. În mod obligatoriu, factura emisã de titularul
licenþei unui consumator, în vederea încasãrii energiei electrice furnizate, va evidenþia separat sumele corespunzãtoare
elementelor tarifului utilizat.
17. Informarea consumatorilor

17.1. Titularul licenþei va institui ºi va aplica un sistem
de comunicare cu consumatorii cu privire la reglementãrile
noi ce privesc piaþa energiei electrice ºi modificãrile survenite la actele normative din domeniu, în conformitate cu
prevederile art. 12 alin. (9) lit. b) din regulament. În termen
de maximum 45 de zile calendaristice de la data acordãrii
licenþei, titularul licenþei va prezenta autoritãþii competente
modul de organizare a acestui sistem. La cererea autoritãþii
competente titularul licenþei va obþine ºi acordul Oficiului
pentru Protecþia Consumatorilor cu privire la sistemul
propus.
17.2. Sistemul instituit conform pct. 17.1 va stabili structura organizatoricã, adresa ºi dotarea necesarã prin care
sã aibã loc comunicarea ºi care sã permitã titularului
licenþei:
a) sã aducã la cunoºtinþã consumatorilor obligaþiile sale
ce decurg din licenþã, standardul de performanþã ºi sã le
punã la dispoziþie informaþii complete cu privire la tarifele
oferite;
b) sã notifice în scris oricãrui consumator apariþia unor
modificãri cu privire la drepturile, obligaþiile sau alte sarcini
din contractul de furnizare, determinate de noi reglementãri.
Notificarea va conþine datele necesare cu privire la modificãri ºi va fi transmisã cel mai târziu o datã cu prima facturã emisã dupã data luãrii deciziei de modificare;
c) sã informeze imediat consumatorul cu privire la eventualele defecþiuni constatate într-o instalaþie de mãsurare a
cantitãþii de energie electricã furnizate, care nu se aflã
montatã în instalaþia consumatorului, ºi sã recalculeze consumul de energie în cauzã;
d) sã ofere sau sã primeascã informaþii cu privire la
orice probleme sau incidente apãrute ºi care afecteazã sau
pot afecta siguranþa, disponibilitatea ºi calitatea serviciilor
de furnizare/distribuþie.
18. Rãspunsuri la reclamaþiile adresate titularului licenþei

18.1. Titularul licenþei trebuie sã instituie un sistem de
înregistrare, investigare, soluþionare ºi raportare privind
reclamaþiile fãcute la adresa sa de consumatori în legãturã
cu calitatea serviciilor, calcularea ºi/sau facturarea consumului, conform prevederilor art. 12 alin. (9) lit. b) din regulament. Acest sistem va fi supus spre aprobare autoritãþii
competente nu mai târziu de 45 de zile lucrãtoare de la
data acordãrii licenþei.

18.2. Sistemul de colectare a reclamaþiilor de la consumatori va prelua ºi orice reclamaþie la adresa titularului
licenþei, fãcutã de orice agent economic sau persoanã
fizicã lezatã de practicile titularului licenþei în sectorul energiei electrice.
18.3. Titularul licenþei se va întâlni cu reprezentanþii principalelor asociaþii/organizaþii ale consumatorilor la datele la
care este convocat de cãtre autoritatea competentã sau,
dacã este cazul, de cãtre un comitet reprezentativ al acestora. Numãrul de convocãri nu poate fi mai mare de 6 în
fiecare an. În lipsa unor astfel de convocãri titularul licenþei
va organiza o întâlnire cu reprezentanþii principalelor asociaþii/organizaþii ale consumatorilor, cel puþin o datã pe an.
La cel puþin una dintre întâlniri titularul licenþei va fi reprezentat de unul sau de mai mulþi directori ai sãi.
19. Constatarea ºi prevenirea furturilor, deteriorãrilor ºi
intervenþiilor la echipamentele de mãsurã

19.1. Titularul licenþei este obligat sã întreprindã, într-o
mãsurã raþional posibilã, acþiuni pentru prevenirea ºi detectarea :
a) furtului de energie electricã la consumatorii pe care îi
alimenteazã;
b) deteriorãrilor la instalaþiile electrice sau la echipamentele de mãsurã folosite la furnizarea energiei electrice consumatorilor;
c) intervenþiilor la echipamentele ce mãsoarã energia
electricã furnizatã consumatorilor.
19.2. În cel mult 24 de ore de la constatare titularul
licenþei va informa operatorul de distribuþie afectat despre
orice incident care, în opinia sa, a putut produce o
stricãciune la instalaþiile electrice.
19.3. Dacã, în opinia sa, un incident a fost cauzat cu
intenþie de cãtre orice persoanã sau dacã constatã executarea ori folosirea de instalaþii clandestine în scopul
racordãrii la reþea, titularul licenþei va furniza operatorului de
distribuþie informaþiile deþinute pentru a permite investigarea
incidentului ºi rezolvarea problemelor de securitate legate
de acesta.
19.4. Titularul licenþei va informa operatorul de distribuþie
despre programul/acþiunile sale privind prevenirea
infracþiunilor menþionate la pct. 19.3 ºi va preciza circumstanþele în care îi poate cere întreruperea alimentãrii consumatorilor gãsiþi vinovaþi.
20. Asigurarea mediului concurenþial normal ºi a egalitãþii de
tratament a consumatorilor

20.1. Pentru asigurarea unui mediu concurenþial normal, evitarea dezechilibrelor pe piaþã ºi a practicilor anticoncurenþiale, titularul licenþei va respecta cerinþele
condiþiei 20 a licenþei, stabilite în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) lit. g) ºi h) din regulament.
20.2. Titularul licenþei nu poate deþine simultan mai mult
de o licenþã de furnizare a energiei electrice.
20.3. Titularul licenþei nu se va angaja în nici un fel de
practici abuzive pe piaþa energiei electrice ºi nu va împiedica sau nu va încerca sã împiedice, în mod ilicit, alþi titulari de licenþe sau potenþiali competitori sã se angajeze în
activitatea de furnizare a energiei electrice.
20.4. Titularul licenþei nu va face discriminãri atunci când
furnizeazã energia electricã sau când face oferte de racordare/furnizare consumatorilor.
21. Separarea evidenþelor financiar-contabile

21.1. Pentru activitãþile ce fac obiectul licenþei titularul
licenþei va þine o evidenþã contabilã separatã de cea asociatã altor activitãþi comerciale din obiectul sãu de activitate. Condiþia 21 a licenþei precizeazã, în conformitate cu
prevederile art. 17 alin. (3) lit. m) din regulament, sarcinile
titularului licenþei în realizarea acestei obligaþii.
21.2. Contabilitatea activitãþilor ce fac obiectul licenþei va
fi þinutã de titularul licenþei folosind registre, înregistrãri ºi
conturi aflate în concordanþã cu procedeele contabile
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stabilite prin lege. Titularul licenþei va respecta, de asemenea, orice alte cerinþe emise de autoritatea competentã cu
privire la practicile contabile ºi la raportãrile necesare,
menite sã îi permitã acesteia exercitarea atribuþiilor conform
legii.
21.3. În cazul în care existã cheltuieli comune între activitãþile ce fac obiectul licenþei ºi alte activitãþi ale titularului
licenþei, acesta va prezenta, la cererea autoritãþii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare ºi
rezultatele obþinute dupã aceastã repartizare.
22. Menþinerea activelor

22.1. Fãrã avizul conform al autoritãþii competente, titularul licenþei nu va efectua ºi nici nu va consimþi sã se efectueze operaþiuni în urma cãrora:
a) prin vânzare, asociere sau prin orice alt mod (de
exemplu: donaþie, închiriere, împrumut, retragere, ipotecare,
dare în gaj), cãtre sau cu persoane fizice ori juridice, se
dispune de activele alocate de societatea comercialã pentru
îndeplinirea activitãþilor ce fac obiectul licenþei;
b) un terþ devine acþionar majoritar în cadrul societãþii
comerciale;
c) valoarea capitalului social existent se reduce într-o
tranºã sau pe ansamblu cu 25% ori mai mult.
În cadrul licenþei, prin capital social existent se înþelege:
¥ capitalul social iniþial al titularului licenþei la data emiterii licenþei; sau
¥ capitalul existent la un moment dat, obþinut prin
creºteri sau scãderi ale capitalului iniþial, în concordanþã cu
prevederile acestui paragraf, ulterioare emiterii licenþei.
22.2. La primirea unei notificãri privind intenþia de efectuare a unei tranzacþii din categoria celor enumerate la
pct. 22.1, autoritatea competentã va analiza dacã în urma
efectuãrii modificãrii cerute titularul licenþei are în continuare
posibilitatea sã îºi îndeplineascã obligaþiile ºi va comunica
în scris titularului licenþei, în termen de 30 de zile calendaristice, acordul sau motivele refuzului.
22.3. Menþinerea activelor constituie o condiþie esenþialã
a licenþei, iar efectuarea operaþiunilor menþionate la
pct. 22.1 fãrã acordul scris al autoritãþii competente poate
conduce la suspendarea sau la retragerea licenþei.
23. Eliminarea subvenþiilor încruciºate

23.1. Titularul licenþei se va asigura cã nu se dau la ºi
nici nu se primesc de la societãþi comerciale la care el
este proprietar sau deþine acþiuni/pãrþi sociale subvenþii
încruciºate.
24. Limitarea activitãþilor de producere/distribuþie a energiei
electrice

Desfãºurarea activitãþii de furnizare în zona definitã în
anexa B nu exclude posibilitatea titularului licenþei de a
desfãºura ºi activitãþi de distribuþie sau de producere în
aceastã zonã, cu respectarea urmãtoarelor condiþii:
a) nu va putea desfãºura activitãþi de distribuþie a energiei electrice care sã necesite acordarea unei licenþe de
distribuþie a energiei electrice, dacã deþine ºi o licenþã de
producere a energiei electrice. În aceste cazuri autoritatea
competentã va preciza în cadrul licenþei de producere a
energiei electrice acele activitãþi de distribuþie pe care titularul licenþei este autorizat sã le defãºoare;
b) nu va putea desfãºura activitãþi de producere a energiei electrice care sã necesite acordarea unei licenþe de
producere a energiei electrice, dacã deþine ºi o licenþã de
distribuþie a energiei electrice. În aceste cazuri autoritatea
competentã va preciza în cadrul licenþei de distribuþie a
energiei electrice acele activitãþi de producere pe care titularul licenþei este autorizat sã le desfãºoare;
c) va ceda, într-un interval de 12 luni de la data
acordãrii licenþei, unei alte societãþi comerciale la care nu
deþine nici un fel de participare, dupã caz, toate
capacitãþile de producere care nu se încadreazã în prevederile licenþei de distribuþie a energiei electrice sau toate
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capacitãþile de distribuþie care nu se încadreazã în prevederile licenþei de producere a energiei electrice.
25. Constituirea ºi menþinerea garanþiilor financiare

25.1. Conform cerinþelor art. 13 alin. (1) din regulament,
titularul licenþei va constitui, în interval de 2 ani de la data
emiterii licenþei, o garanþie financiarã prin care sã asigure
desfãºurarea continuã a activitãþii pentru cel puþin 30 de
zile calendaristice ºi sã acopere plata eventualelor daune
solicitate de consumatori, conform prevederilor contractuale.
25.2. Garanþia financiarã poate fi disponibilã în urmãtoarele forme:
a) poliþã/poliþe de asigurare contra daunelor produse unor
terþi, emisã/emise de o societate de asigurãri autorizatã;
b) un fond de rezervã constituit de titularul licenþei,
singur sau prin asociere cu alþi titulari de licenþã;
c) orice altã formã.
25.3. Autoritatea competentã poate sã solicite titularului
licenþei revederea formei ºi valorii garanþiilor financiare,
dacã se modificã condiþiile avute în vedere la emiterea
licenþei.
25.4. Menþinerea garanþiei financiare prevãzute la
pct. 25.1 constituie o condiþie esenþialã a licenþei, iar
încãlcarea acestei prevederi poate conduce la suspendarea
sau la retragerea licenþei.
26. Respectarea legilor ºi a reglementãrilor

26.1. Pe toatã durata de valabilitate a licenþei, titularul
licenþei va respecta în totalitate prevederile:
a) licenþei;
b) legii ºi modificãrilor aduse ulterior acesteia;
c) tuturor legilor aplicabile;
d) tuturor reglementãrilor aplicabile, emise de autoritatea
competentã ºi publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I: Codul comercial al pieþei angro de energie electricã,
codurile reþelelor, metodologiile de tarifare ºi tarifele reglementate, Regulamentul de mãsurare a cantitãþilor de energie
electricã tranzacþionate pe piaþa angro, standardul de performanþã, contractele-cadru de furnizare a energiei electrice
etc.
26.2. Respectarea de cãtre titularul licenþei a legilor ºi a
celorlalte prevederi menþionate la pct. 26.1 constituie o
condiþie esenþialã a licenþei ºi încãlcarea ei îndreptãþeºte
autoritatea competentã sã aplice sancþiuni mergând pânã la
suspendarea sau retragerea licenþei.
27. Furnizarea de informaþii autoritãþii competente

27.1. Titularul licenþei va furniza autoritãþii competente
datele ºi informaþiile care îi sunt necesare în exercitarea
atribuþiilor sale. Condiþia 27 a licenþei precizeazã, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) lit. m), n) ºi l) din
regulament, sarcinile titularului licenþei în realizarea acestei
obligaþii.
27.2. Titularul licenþei va supune autoritãþii competente o
situaþie financiarã anualã în care va evidenþia distinct activitãþile autorizate prin licenþã. În absenþa unor precizãri
prealabile ale autoritãþii competente, formatul ºi conþinutul
situaþiei vor fi în concordanþã cu regulile contabile legale.
27.3. Titularul licenþei va întocmi ºi va supune autoritãþii
competente un raport anual cu privire la activitãþile
desfãºurate în anul precedent, care va include:
a) un rezumat ºi o analizã a:
¥ activitãþilor de furnizare a energiei electrice, din care
nu va lipsi precizarea cantitãþii totale de energie electricã
vândutã ºi a numãrului de consumatori deserviþi;
¥ respectãrii standardului de performanþã ºi a mãsurilor
luate pentru îmbunãtãþirea calitãþii energiei electrice
vândute;
¥ plângerilor ce i-au fost adresate ºi care nu au fost
soluþionate la nivelul sãu;
¥ modificãrilor survenite în activele societãþii;
¥ modificãrilor survenite în structura pe specialitãþi a personalului;
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b) o prognozã a consumului pe termen mediu (3 ani) ºi
pe anul curent, cu detalii privind intenþiile de furnizare a
energiei electrice cãtre noi consumatori, de transferare
parþialã, totalã sau de încetare a activitãþii.
27.4. Documentele întocmite conform cerinþelor pct. 27.2
ºi 27.3 se transmit autoritãþii competente pânã la o datã ce
nu va fi ulterioarã datei încheierii bilanþului contabil ºi a
contului de profit ºi pierderi ºi trebuie sã cumuleze datele
provenind din activitatea de furnizare desfãºuratã de titularul licenþei cu cele provenind din activitatea de furnizare
desfãºuratã de orice altã societate comercialã aflatã în una
dintre situaþiile precizate la pct. 27.8 lit. a), b) sau c).
27.5. Informaþiile conþinute în documentele menþionate la
pct. 27.2 ºi 27.3 sunt considerate publice în temeiul art. 27
din regulament ºi, la cererea autoritãþii competente, titularul
licenþei va trebui sã le publice. Fac excepþie informaþiile
care, printr-o decizie a autoritãþii competente, sunt încadrate
în prevederile art. 28 din regulament ºi care nu vor fi
fãcute publice.
27.6. Titularul licenþei este obligat sã informeze autoritatea competentã despre orice încãlcare a condiþiilor licenþei
în termen de 7 zile lucrãtoare de la depistarea acesteia de
cãtre titularul licenþei.
27.7. Titularul licenþei va informa autoritatea competentã
în termen de 10 zile lucrãtoare despre schimbarea:
a) sediului/sediilor secundar/secundare;
b) statutului juridic;
c) structurii capitalului social;
d) conducãtorului societãþii comerciale.
27.8. Cu minimum 90 de zile calendaristice înainte de
începerea procedurii legale de constituire titularul licenþei
este obligat sã informeze autoritatea competentã despre
intenþia de înfiinþare a unei noi societãþi comerciale/sucursale având ca obiect desfãºurarea de activitãþi în cadrul
sectorului energiei electrice:
a) care aparþine în totalitate titularului licenþei;
b) la care titularul licenþei deþine acþiuni sau pãrþi
sociale;
c) care aparþine în parte sau în totalitate unei alte
societãþi comerciale al cãrei asociat este titularul licenþei.
Obligaþia revine ºi în situaþia în care, prin modificarea
obiectului de activitate, o societate comercialã al cãrei asociat este titularul licenþei urmeazã sã desfãºoare activitãþi în
sectorul energiei electrice.
Dacã în urma analizei autoritatea competentã considerã
cã prin înfiinþarea acestei societãþi comerciale pot fi afectate interesele consumatorilor sau se creeazã premise ce
pot conduce la obþinerea unei poziþii dominante pe piaþã,
titularul licenþei se va putea angaja în aceastã acþiune
numai în urma unei permisiuni scrise, emisã de autoritatea
competentã în termen de 90 de zile calendaristice de la
primirea informãrii.
27.9. Pentru a se asigura de îndeplinirea condiþiilor
licenþei ºi a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentã
poate sã cearã, sã examineze ºi sã copieze orice
informaþii, înregistrãri ºi documente ale titularului licenþei pe
care le considerã legate în vreun fel de afacerile ºi de
activitãþile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaþiile
solicitate pot conþine secrete de stat, de serviciu sau de
afaceri.
Autoritatea competentã va utiliza aceste informaþii numai
în scopul pentru care au fost furnizate ºi nu va dezvãlui
nici unei alte persoane neautorizate conþinutul acestora.
28. Asigurarea confidenþialitãþii

28.1. Titularul licenþei se va asigura cã datele
confidenþiale obþinute de el în cursul operaþiunilor comerciale nu pot fi transmise unor persoane neautorizate sã primeascã astfel de informaþii, fapta constituind contravenþie
conform art. 79 alin. (1) lit. p) din lege.

Fac excepþie cazurile în care:
a) se dispune de consimþãmântul scris al persoanei ale
cãrei interese pot fi afectate de diseminarea informaþiei;
b) informaþia este deja publicã;
c) titularul licenþei este obligat sau are permisiunea de a
divulga informaþia în scopul respectãrii condiþiilor licenþei, a
unui ordin al autoritãþii competente sau a unei legi în
vigoare;
d) informaþia trebuie transmisã în cursul îndeplinirii normale a activitãþilor autorizate prin licenþã.
28.2. Prevederile pct. 28.1 se aplicã ºi în raport cu
societãþile comerciale care aparþin titularului licenþei, în parte
sau în totalitate, ºi care ar putea dobândi, prin utilizarea
acestor informaþii, avantaje nejustificate pe piaþa energiei
electrice sau care ar putea crea avantaje comerciale nejustificate unor terþi prin divulgarea informaþiilor cãtre aceºtia.
29. Respectarea condiþiilor de transferare a licenþei

29.1. Transferul (cesiunea) drepturilor titularului licenþei
de furnizare a energiei electrice se poate face numai prin
contract, cu respectarea condiþiilor legale ºi cu aprobarea
scrisã, prealabilã, a autoritãþii competente.
29.2. În contractul de cesiune titularul licenþei va preciza
ºi obligaþiile pe care le preia cesionarul; dintre acestea nu
va lipsi obligaþia stipulatã la condiþia 26. Titularul licenþei
rãspunde solidar cu cesionarul pentru obligaþiile ce decurg
din licenþã.
29.3. Orice transfer realizat fãrã aprobarea autoritãþii
competente este considerat nul, constituie o încãlcare a
unei condiþii a licenþei ºi se sancþioneazã contravenþional.
30. Asigurarea calitãþii

Titularul licenþei va întocmi, va aplica ºi va actualiza, în
funcþie de rezultate, un plan de conducere a calitãþii serviciilor de furnizare ce fac obiectul licenþei. Planul se va
transmite autoritãþii competente în termen de 90 de zile de
la data emiterii licenþei ºi va preciza, fãrã a se limita însã
la, urmãtoarele:
a) obiectivele propuse în domeniul calitãþii serviciului de
furnizare;
b) activitãþile incluse în cadrul serviciului de furnizare,
stabilite în concordanþã cu cerinþele licenþei;
c) alocarea responsabilitãþilor ºi a autoritãþii de decizie
în desfãºurarea activitãþilor;
d) metoda de urmãrire a realizãrii obiectivelor calitãþii ºi
de actualizare a planului de conducere a calitãþii.
31. Asigurarea personalului calificat

31.1. Titularul licenþei se va asigura cã dispune de personal calificat ºi în numãr suficient pentru îndeplinirea tuturor activitãþilor legate de furnizarea energiei electrice, în
conformitate cu cerinþele licenþei.
31.2. Titularul licenþei se va asigura cã dispune de personal pentru activitãþi de montaj, întreþinere, reparaþii, înlocuire, citire, efectuate la instalaþiile de mãsurare; cerinþa se
referã la instalaþiile de mãsurare amplasate la consumatori
ºi, dupã caz, la cele amplasate în instalaþiile aflate în proprietatea/administrarea operatorului de distribuþie.
Controlul executãrii activitãþilor ce fac obiectul licenþei
32. Autoritatea competentã va urmãri îndeplinirea
condiþiilor din licenþã de cãtre titularul licenþei. În acest
scop:
a) va analiza rapoartele/situaþiile remise de titularul
licenþei;
b) va putea inspecta în orice moment documentele contabile ale titularului licenþei ºi/sau va putea solicita efectuarea unui audit contabil al activitãþii acestuia;
c) va investiga, la solicitarea argumentatã a unei terþe
persoane sau din proprie iniþiativã, practicile titularului
licenþei pe piaþa energiei electrice care fac obiectul licenþei.
33. În exercitarea atribuþiilor de control reprezentanþii
autorizaþi ai autoritãþii competente au, în temeiul art. 81
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alin. (1) din lege, dreptul de acces pe teritoriul ºi la documentele titularului licenþei. Titularul licenþei va acorda autoritãþii competente orice asistenþã necesarã pe parcursul
efectuãrii inspecþiei în cauzã.
Sancþiuni
34. Dacã în urma investigaþiilor fãcute de autoritatea
competentã se stabileºte cã titularul licenþei nu a respectat
una sau mai multe dintre condiþiile licenþei sau ale legii,
autoritatea competentã poate aplica, în temeiul art. 79
alin. (4) din lege amenzi contravenþionale.
Aplicarea ºi/sau plata oricãrei amenzi contravenþionale
nu limiteazã în nici un fel dreptul autoritãþii competente de
a suspenda/a retrage licenþa în cazul încãlcãrii repetate a
prevederilor legii sau condiþiilor licenþei.
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acordãrii licenþei (cadrul legislativ ºi de reglementare,
hotãrâri ale instanþelor judecãtoreºti) sau a unor evenimente ce afecteazã substanþial piaþa energiei, se comunicã
în scris titularului licenþei cu 30 de zile calendaristice
înainte de intrarea lor în vigoare. Titularul licenþei va confirma posibilitatea de respectare a noilor condiþii, caz în
care va primi o nouã licenþã cu conþinut modificat, sau va
solicita retragerea licenþei.
43. În cazul în care nu survin schimbãri ale circumstanþelor existente la data acordãrii licenþei, reglementãrile
adoptate sau modificate de autoritatea competentã ulterior
acestei date nu pot aduce schimbãri ale condiþiilor licenþei,
care sã afecteze negativ drepturile titularului licenþei.
44. Pe parcursul primului an de la data acordãrii
licenþei, autoritatea competentã ºi titularul licenþei pot conveni
modificãri ale condiþiilor licenþei, în cazuri justificate de
practica aplicãrii acestora.
45. Schimbarea sediului nu constituie motiv de modificare a licenþei.

Suspendarea/retragerea licenþei
35. La cererea scrisã a titularului licenþei autoritatea competentã poate retrage licenþa, luând în considerare siguranþa ºi continuitatea alimentãrii consumatorilor.
36. În cazurile în care titularul licenþei:
a) nu îºi poate îndeplini obligaþiile prevãzute în lege sau
în alte legi în vigoare;
b) nu respectã o condiþie identificatã ca fiind esenþialã
în cadrul licenþei;
c) încalcã în mod repetat una sau mai multe condiþii ale
licenþei,
prin decizie a autoritãþii competente se va suspenda/ se va
retrage licenþa, procedând conform art. 20 alin. (1) din
regulament.
37. Autoritatea competentã va comunica în scris titularului licenþei, cu cel puþin 30 de zile înainte, data la care
urmeazã sã suspende/sã retragã licenþa. Comunicarea
scrisã din partea autoritãþii competente nu este necesarã,
dacã suspendarea/retragerea licenþei se face ca urmare a
începerii procedurii de reorganizare judiciarã sau de faliment, respectiv în cazul dizolvãrii titularului licenþei.
38. În perioada procedurii de reorganizare judiciarã sau
de faliment, pânã la finalizarea acesteia, titularul licenþei
sau un alt titular de licenþã, numit prin decizie de autoritatea competentã, va îndeplini fãrã întrerupere obligaþiile ce
decurg din licenþã, precum ºi celelalte activitãþi economice
ale titularului licenþei.
39. Dacã, în situaþiile descrise în cadrul condiþiei 36
sau 38, autoritatea competentã numeºte un alt titular de
licenþã, titularul licenþei va fi obligat, în urma unei decizii
emise de autoritatea competentã, sã punã la dispoziþie noului titular de licenþã toate registrele, înregistrãrile,
informaþiile ºi activele aflate în posesia sa, necesare îndeplinirii neîntrerupte a obligaþiilor din licenþã ºi a celorlalte
activitãþi economice specifice.
Drepturile ºi obligaþiile titularului licenþei din contractele
de furnizare a energiei electrice, suspendate ca urmare a
situaþiilor menþionate la condiþia 36 sau 38, vor fi preluate
de noul titular de licenþã de la data la care intrã în vigoare
decizia de numire emisã de autoritatea competentã.
40. Titularul licenþei va respecta dispoziþia autoritãþii competente privind preluarea consumatorilor de la un alt titular
de licenþã cãruia i s-a retras licenþa sau se aflã în procedura de reorganizare judiciarã sau de faliment ºi va
informa consumatorii despre aceastã schimbare.

Tarife ºi contribuþii
47. Pe toatã durata de valabilitate a licenþei titularul
licenþei va plãti anual autoritãþii competente o contribuþie
pentru emiterea reglementãrilor, altele decât licenþele ºi
autorizaþiile. Valoarea contribuþiei se stabileºte în fiecare
an, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 2 la regulament, prin decizie a autoritãþii competente, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
48. Pe toatã durata de valabilitate a licenþei titularul
licenþei va plãti anual autoritãþii competente un tarif aferent
costurilor asociate controlului executãrii activitãþilor ce fac
obiectul licenþei, modificãrii licenþei sau altor activitãþi legate
de menþinerea licenþei. Tariful aplicat de autoritatea competentã se calculeazã:
a) pe baza tarifului unitar pentru furnizarea energiei
electrice, precizat în tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la regulament, actualizat anual prin decizie a autoritãþii competente,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I;
b) considerând puterea maximã de contract pe anul
anterior, comunicatã autoritãþii competente de cãtre titularul
licenþei pânã la 15 ianuarie a anului de platã, calculatã
prin însumarea puterilor maxime precizate în contractele de
furnizare a energiei electrice pe care titularul licenþei le-a
încheiat cu consumatorii.
49. Neplata contribuþiilor/tarifelor anuale, pânã la termenele stabilite prin regulament, poate atrage suspendarea
licenþei.

Modificarea licenþei
41. La cererea scrisã a titularului licenþei, în cazurile
care se încadreazã în prevederile art. 56 din lege, autoritatea competentã poate modifica licenþa, procedând conform
art. 19 alin. (3) din regulament.
42. Modificãrile licenþei, iniþiate de autoritatea competentã
ca urmare a schimbãrii circumstanþelor existente la data

Cãi de apel
50. Deciziile autoritãþii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenþei, precum ºi cele cu
privire la aplicarea amenzilor contravenþionale, generate de
încãlcarea prevederilor licenþei sau ale legii pot fi atacate
de titularul licenþei la instanþa judecãtoreascã competentã,
în virtutea dreptului menþionat la condiþia 10 din licenþã.

Cãi de comunicare
46. Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau
altã informaþie cerutã sau a cãrei transmitere este permisã
în condiþiile licenþei se va face în scris ºi se va putea
transmite prin telefax cu condiþia ca, în toate cazurile, originalul sã se depunã, prin curier sau serviciile poºtale, la
urmãtoarele adrese:
Ñ pentru autoritatea competentã:
¥ str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 3, Bucureºti;
Ñ pentru titularul licenþei:
¥ str. Grigore Alexandrescu nr. 9, bl. H2, sectorul 1,
Bucureºti.
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ANEXA A
GLOSAR DE TERMENI

Termenii marcaþi cu litere italice în textul condiþiilor
licenþei se definesc dupã cum urmeazã:
Ñ Autoproducãtor de energie electricã Ñ agent economic
care, în afara activitãþilor sale de bazã, îºi produce (1) singur sau, (2) cu un alt producãtor din apropiere, în întregime sau în parte, energia electricã necesarã consumului
sãu. În cazul (2), agentul economic consumator deþine o
cotã de minim 10% din capitalul social al agentului economic producãtor ºi trebuie sã consume cel puþin 50% din
producþia anualã de energie electricã a agentului economic
producãtor. Autoproducãtorul poate sã livreze surplusul de
energie electricã în reþelele publice de transport/distribuþie
ºi sã primeascã energie electricã în cazuri de necesitate.
Ñ Autoritatea competentã Ñ Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE sau orice
succesor al acesteia având autoritate asupra titularului
licenþei.
Ñ Codul comercial al pieþei angro de energie electricã Ñ
colecþie de reglementãri referitoare la relaþiile comerciale pe
piaþa angro a energiei electrice (definirea participanþilor ºi a
regulilor pieþei: înregistrare, ofertare, efectuare de plãþi,
încheiere de tranzacþii, constituire de garanþii, regularizãri,
penalitãþi financiare etc.).
Ñ Codurile reþelelor Ñ colecþie de reglementãri cu
caracter tehnic, prin care se stabilesc reguli ºi proceduri
obligatorii pentru agenþii economici din sectorul energiei
electrice pentru exploatarea, administrarea ºi întreþinerea
reþelelor de transport ºi distribuþie.
Ñ Consumator (final) de energie electricã Ñ persoanã
fizicã sau juridicã românã sau strãinã care cumpãrã ºi consumã energie electricã pentru uzul propriu ºi eventual pentru un alt consumator (denumit ”subconsumatorÒ).
Ñ Furnizor Ñ persoanã juridicã, titular al unei licenþei
de furnizare, care asigurã alimentarea cu energie electricã
a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract
de furnizare.
Ñ Furnizare Ñ activitatea de comercializare a energiei
electrice ºi serviciile de mãsurare a energiei electrice
vândute.
Ñ Lege Ñ Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã.
Ñ Loc de consum Ñ amplasamentul instalaþiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv subconsumatorii sãi,
unde se consumã energie electricã furnizatã prin una sau
mai multe instalaþii de alimentare. Un consumator poate
avea mai multe locuri de consum.
Ñ Operator comercial Ñ entitate operaþionalã a
Companiei Naþionale de Electricitate Ñ S.A., care asigurã
(mijloceºte), pe piaþa energiei, încheierea aranjamentelor
comerciale cu energie electricã, referitoare la cantitãþile
tranzacþionate ºi la preþ.
Ñ Operator de transport Ñ entitate operaþionalã a
Companiei Naþionale de Electricitate Ñ S.A. care deþine,
exploateazã, întreþine, modernizeazã ºi dezvoltã reþeaua
electricã de transport.
Ñ Operator de distribuþie Ñ entitate operaþionalã care
deþine, exploateazã, întreþine, modernizeazã ºi dezvoltã
reþeaua electricã de distribuþie.
Ñ Piaþa angro a energiei electrice Ñ piaþa pe care se
tranzacþioneazã energie electricã în scopul revinderii în
detaliu cãtre consumatorii (finali) de energie electricã.
Ñ Piaþa de detaliu a energiei electrice Ñ piaþa prin care
se asigurã alimentarea cu energie electricã a consumatorilor (finali) de energie electricã, de regulã prin reþeaua de
distribuþie.
Ñ Piaþa energiei electrice Ñ piaþa pe care se
tranzacþioneazã angro ºi în detaliu energie electricã.
Ñ Piaþa spot Ñ componentã a pieþei concurenþiale pe
care energia electricã este tranzacþionatã prin licitaþie.

Ñ Producãtor de energie electricã Ñ persoanã juridicã,
titular al unei licenþe de producere a energiei electrice,
având ca specific activitatea de producere a energiei electrice în scopul vânzãrii.
Ñ Producãtor independent de energie electricã Ñ producãtor de energie electricã, care participã, în nume propriu, distinct de alþi producãtori preexistenþi, la acoperirea
consumului de energie electricã.
Ñ Racord ”adâncÒ de transport Ñ orice linii electrice,
instalaþii electrice sau de mãsurã care deservesc unul sau
mai mulþi consumatori, aflate în administrarea operatorului
de transport ºi care:
a) sunt integrate funcþional în reþeaua electricã de
distribuþie ºi,
b) prin acord între operatorul de transport ºi operatorul
de distribuþie sunt exploatate de cãtre operatorul de
distribuþie.
Ñ Regulament de mãsurare a cantitãþilor de energie electricã tranzacþionate pe piaþa angro Ñ document normativ
care stabileºte modul în care se realizeazã mãsurarea cantitãþilor de energie electricã activã ºi reactivã tranzacþionate
angro între agenþii economici din sectorul energiei electrice.
Ñ Regulament Ñ Regulament pentru acordarea
licenþelor ºi autorizaþiilor în sectorul energiei electrice ºi termice, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 567/1999 prin
care se stabileºte modul în care se acordã autorizaþiile ºi
licenþele operatorilor din sectorul energiei electrice ºi termice.
Ñ Reþea electricã de distribuþie Ñ reþea electricã prin
care energia electricã se transportã în zonele de consum,
distribuind-o la consumatori.
NOTÃ:
Reþeaua include linii electrice cu tensiunea de cel mult
110 kV, instalaþii electrice ºi de mãsurare ºi:
1. este deþinutã sau exploatatã de un titular de licenþã
din sectorul energiei electrice;
2. poate fi racordatã la reþeaua electricã de transport, la
producãtori de energie electricã, sau la alte reþele de
distribuþie ºi la reþelele consumatorilor;
3. poate include racorduri ”adânciÒ de transport, exploatate de un operator de distribuþie, dar nu ºi alte pãrþi din
reþeaua electricã de transport.
Ñ Reþea electricã de transport Ñ reþea electricã buclatã
de înaltã tensiune de 220 kV ºi mai mult, prin care se
transportã la distanþã puteri electrice importante.
NOTÃ:
1. Reþeaua este compusã din linii electrice aflate în
administrarea operatorului de transport.
2. Reþeaua include orice instalaþii electrice ºi de
mãsurare aflate în administrarea sau exploatarea operatorului de transport, cu excepþia racordurilor ”adânciÒ de transport.
Ñ Sectorul energiei electrice Ñ ansamblul agenþilor economici ºi activitãþilor de planificare, dezvoltare, construire,
exploatare ºi de întreþinere a instalaþiilor de producere,
transport, distribuþie ºi de furnizare a energiei electrice,
inclusiv importul ºi exportul energiei electrice, precum ºi
schimburile de energie electricã cu sistemele electroenergetice ale þãrilor vecine.
Ñ Standard de performanþã Ñ Standard de performanþã
pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, prin care
se reglementeazã indicatorii de performanþã în asigurarea
serviciului de furnizare a energiei electrice.
Ñ Subconsumator Ñ consumatorul de energie electricã
alimentat de la un consumator (final) de energie electricã,
aflat în apropierea sa.
Ñ Titularul licenþei Ñ Societatea Comercialã
”ElectricaÒ Ñ S.A., cu sediul în Bucureºti, str. Grigore
Alexandrescu nr. 9, bloc H2, sectorul 1, înmatriculatã în
registrul comerþului cu nr. J 40/7541/1998 din 30 iulie 1998,
cod SIRUES 40/6100709.
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ANEXA B
ZONA

în care Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A. este autorizatã sã furnizeze energie electricã consumatorilor finali
la tarife reglementate
Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A. este autorizatã
sã furnizeze energie electricã la tarife reglementate, în
condiþiile licenþei, consumatorilor care au locuri de consum
amplasate oriunde pe teritoriul României, cu excepþia consumatorilor cãrora li se furnizeazã energie electricã:
a) direct din barele centralelor sau direct din serviciile
interne ale acestora, de cãtre producãtorii (independenþi
sau aparþinând filialelor Companiei Naþionale de
Electricitate), autoproducãtorii de energie electricã enumeraþi
în anexa B1;
b) de cãtre furnizorii enumeraþi în anexa B2, care deþin
licenþa de furnizare la tarife reglementate.
2. Lista furnizorilor din anexa B2 se stabileºte de cãtre
autoritatea competentã, pe mãsura acordãrii de licenþe de

furnizare la tarife reglementate, cu respectarea
reglementãrilor în vigoare.
3. La cererea oricãrui consumator dintre cei incluºi în
anexa B1, Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A. va trebui sã facã o ofertã de racordare ºi, în cazul realizãrii unui
acord, sã îi furnizeze acestuia energie electricã în regim
continuu, solicitând autoritãþii competente modificarea anexei B1.
4. Dreptul de a furniza energie electricã la tarife reglementate, în zona definitã în aceastã anexã, este acordat în
exclusivitate Societãþii Comerciale ”ElectricaÒ Ñ S.A.
5. Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A. poate furniza energie electricã ºi consumatorilor cuprinºi în
anexele B1 ºi B2, în regim de completare, cu respectarea
condiþiei 12.
ANEXA B1

LISTA

curpinzând producãtorii/autoproducãtorii care furnizeazã energie electricã consumatorilor finali excluºi din zona
în care Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A. este autorizatã sã furnizeze energie electricã la tarife reglementate
Consumatorii la care furnizarea energiei electrice în regim continuu se face de cãtre producãtorii (independenþi sau aparþinând
filialelor Companiei Naþionale de Electricitate Ñ S.A.), autoproducãtorii de energie electricã enumeraþi mai jos, direct din barele
centralelor sau direct din serviciile interne ale acestora, sunt
excluºi din zona în care Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A.
este autorizatã sã furnizeze energie electricã la tarife reglementate.
Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A., prin sucursalele sale
precizate mai jos, furnizeazã energie electricã acestor
producãtori/autoproducãtori numai în regim de completare.
Producãtor/autoproducãtor

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Societatea Comercialã ”UpsomÒ Ñ S.A. Ocna-Mureº
Societatea Comercialã ”StratusmobÒ Ñ S.A. Blaj
Societatea Comercialã ”TurnuÒ Ñ S.A. Turnu Mãgurele
Societatea Comercialã ”SofertÒ Ñ S.A. Bacãu
Societatea Comercialã ”Rafinãria DãrmãneºtiÒ Ñ S.A.
Societatea Comercialã ”HidroelectricaÒ Ñ S.A. Ñ
Sucursala Hidrocentrale Bistriþa Ñ Piatra-Neamþ
Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ S.A. Ñ CHE
STRÂMTORI Firiza
Societatea Comercialã ”ElerexÒ Ñ S.A. Maieru
(MHC Arieº)
CET Botoºani
Societatea Comercialã ”SiretulÒ Ñ S.A. Bucecea
RAAN Ñ Filiala Iaºi (MHC Stânca)
Societatea Comercialã ”CETÒ Ñ S.A. Brãila
Societatea Comercialã ”ColoromÒ Ñ S.A. Codlea
Societatea Comercialã ”NitramoniaÒ Ñ S.A. Fãgãraº
Societatea Comercialã ”VirometÒ Ñ S.A. Victoria
Societatea Comercialã ”CelohartÒ Ñ S.A. Zãrneºti
Societatea Comercialã ”Fabrica de zahãrÒ Ñ S.A. Bod
Societatea Comercialã ”Hidral Invest Ñ CarpatexÒ
Societatea Comercialã ”Hidral InvestÒ Ñ Tohan
Societatea Comercialã ”GriroÒ Ñ S.A. Bucureºti
Societatea Comercialã ”PiperaÒ Ñ S.A. Bucureºti
Societatea Comercialã ”Vest EnergoÒ Ñ S.A. Bucureºti
Societatea Comercialã ”DanubianaÒ Ñ S.A. Bucureºti
Universitatea ”PolitehnicaÒ Bucureºti
Societatea Comercialã ”ZahãrulÒ Ñ S.A. Buzãu

Sucursala
de distribuþie

Alba-Iulia
Alexandria
Bacãu

Baia Mare
Bistriþa
Botoºani
Brãila
Braºov

Bucureºti

Buzãu

Producãtor/autoproducãtor

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

CET Buzãu
Societatea Comercialã ”SidercaÒ Ñ S.A. Cãlãraºi
Societatea Comercialã ”ComcehÒ Ñ S.A. Cãlãraºi
Societatea Comercialã ”ClujanaÒ Ñ S.A.
Cluj-Napoca
Societatea Comercialã ”SortilemnÒ Ñ S.A. Gherla
Societatea Comercialã ”SomeºÒ Ñ S.A. Dej
Societatea Comercialã ”CesomÒ Ñ S.A. Dej
Societatea Comercialã ”Colonia Cluj-Napoca
EnergieÒ Ñ S.R.L.
CET Midia
CHE Agigea
Societatea Comercialã ”RelocÒ Ñ S.A.
Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. Ñ
Sucursala Electrocentrale Iºalniþa
RAAN Ñ CET Romag Termo

¥ Societatea Comercialã ”HidroelectricaÒ Ñ S.A. Ñ
Sucursala Hidrocentrale Porþile de Fier
(Hidrocentrala Porþile de Fier II)
¥ Societatea Comercialã ”EnetÒ Ñ S.A. Focºani
¥ Societatea Comercialã ”SidexÒ Ñ S.A. Galaþi
¥ Societatea Comercialã ”RecetÒ Ñ S.A. Galaþi
¥ Societatea Comercialã ”NuclearmontajÒ Ñ S.A.
¥ Societatea Comercialã ”VâlceanaÒ Ñ S.A. Ñ
ReparaþiiÑConstrucþii Galaþi
¥ Societatea Comercialã ”EnergomontajÒ Ñ S.A. Galaþi
¥ Societatea Comercialã ”TermoelectricaÒ Ñ S.A. Ñ
Sucursala Electrocentrale Oradea Ñ CET I
¥ Societatea Comercialã ”FibrexÒ Ñ S.A. Sãvineºti
¥ Societatea Comercialã ”AzochimÒ Ñ S.A. Piatra-Neamþ
¥ Societatea Comercialã ”PetrocartÒ Ñ S.A. Piatra-Neamþ
¥ Societatea Comercialã ”DanubianaÒ Ñ S.A. Roman
¥ Societatea Comercialã ”HidroelectricaÒ Ñ S.A. Ñ
Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeº
(CHE Piteºti, CHE Bascov, CHE Budeasa, CHE Vâlcele,
CHE Goleºti)
¥ Societatea Comercialã ”Marc FavreÒ Ñ S.R.L.
¥ Societatea Comercialã ”Steaua RomânãÒ Ñ S.A.
¥ Societatea Comercialã ”Petrotel LukoilÒ Ñ S.A.

Sucursala
de distribuþie

Cãlãraºi
Cluj-Napoca

Constanþa
Craiova
Drobeta-Turnu
Severin

Focºani
Galaþi

Oradea
Piatra-Neamþ

Piteºti

Ploieºti
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Producãtor/autoproducãtor

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Sucursala
de distribuþie

Societatea Comercialã ”Hârtie BuºteniÒ Ñ S.A.
Compania Naþionalã ”Apele RomâneÒ Ñ S.A. (MHC Voila)
FE Ploieºti
CET Govora
Societatea Comercialã ”Combinatul siderurgic ReºiþaÒ Ñ S.A.
Societatea Comercialã ”SemagÒ Ñ S.A. Topleþ
Societatea Comercialã ”Gavazzi SteelÒ Ñ S.A.
Oþelu Roºu
¥ Societatea Comercialã ”NuonsibÒ Ñ S.R.L. Sibiu
¥ Societatea Comercialã ”ZahãrÒ Ñ S.A. Corabia

Producãtor/autoproducãtor

¥
¥
¥
¥
RâmnicuVâlcea
Reºiþa

Sibiu
Slatina

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Sucursala
de distribuþie

Societatea Comercialã ”ÒAmonil Ñ S.A. Slobozia
Societatea Comercialã ”CristalÒ Ñ S.A. Urziceni
Societatea Comercialã ”AmbroÒ Ñ S.A. Suceava
Direcþia apelor Siret Ñ Bacãu (Pompe SGA
Mihoveni)
Societatea Comercialã ”AzomureºÒ Ñ S.A. Târgu Mureº
Societatea Comercialã ”BicapaÒ Ñ S.A. Târnãveni
Societatea Comercialã ”ZamurÒ Ñ S.A. Târgu Mureº
Societatea Comercialã ”ZahãrulÒ Ñ S.A. Luduº
Societatea Comercialã ”Hidral InvestÒ Ñ S.A. Braºov
CHEMP Topolovãþ
B.B.G. ALUM Ñ S.A. Tulcea

Slobozia
Suceava
Târgu Mureº

Timiºoara
Tulcea
ANEXA B2

LISTA

cuprinzând furnizorii care furnizeazã energie electricã consumatorilor finali excluºi din zona în care Societatea
Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A. este autorizatã sã furnizeze energie electricã la tarife reglementate
Consumatorii la care furnizarea energiei electrice în
regim continuu se face de cãtre furnizorii enumeraþi mai jos
sunt excluºi din zona în care Societatea Comercialã
”ElectricaÒ Ñ S.A. este autorizatã sã furnizeze energie
electricã la tarife reglementate. Furnizorii de energie elecFurnizor,

tricã enumeraþi deþin licenþa de furnizare la tarife reglementate.
Societatea Comercialã ”ElectricaÒ Ñ S.A., prin sucursalele sale precizate mai jos, furnizeazã energie electricã
acestor consumatori, numai în regim de completare.
Sucursala de distribuþie

AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIE
pentru aprobarea metodologiei de alocare a cheltuielilor între energia electricã ºi termicã
la centralele electrice de cogenerare existente
Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
în temeiul prevederilor art. 5 lit. b), ºi ale art. 6 lit. d) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998 privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE, precum ºi ale
art. 69 alin. (2) lit c) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã,
emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Se aprobã Metodologia de alocare a cheltuielilor între energia electricã ºi termicã la centralele electrice
de cogenerare existente.
Art. 2. Ñ Prezenta decizie intrã în vigoare la data
publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. Ñ Metodologia de alocare a cheltuielilor între
energia electricã ºi termicã la centralele electrice de cogenerare existente poate fi procuratã de la Departamentul
tarife, reglementãri comerciale ºi protecþia consumatorilor

din cadrul Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
Domeniul Energiei.
Art. 4. Ñ Departamentul tarife, reglementãri comerciale
ºi protecþia consumatorilor din cadrul Autoritãþii Naþionale de
Reglementare în Domeniul Energiei, Compania Naþionalã
de Electricitate Ñ S.A., Societatea Comercialã
”TermoelectricaÒ Ñ S.A., Regia Autonomã pentru Activitãþi
Nucleare Ñ Sucursala ”Romag TermoÒ ºi Societatea
Comercialã CET Govora Ñ S.A. vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei decizii.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu
Bucureºti, 30 septembrie 1999.
Nr. 52.
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AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIE
pentru aprobarea Standardului de performanþã pentru serviciul de furnizare a energiei termice
Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
în temeiul prevederilor art. 6 lit. n) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE, ale art. 69 alin. (2) lit. f) ºi
ale art. 70 lit. f) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi termicã,
emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Se aprobã Standardul de performanþã pentru
serviciul de furnizare a energiei termice, cuprins în anexa
care face parte integrantã din prezenta decizie.
Art. 2. Ñ Prezenta decizie intrã în vigoare la data
publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. Ñ Departamentul tarife, reglementãri comerciale
ºi protecþia consumatorului din cadrul Autoritãþii Naþionale
de Reglementare în Domeniul Energiei ºi furnizorii de energie termicã vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu

Bucureºti, 29 septembrie 1999.
Nr. 53.
ANEXÃ
STANDARD DE PERFORMANÞÃ

pentru serviciul de furnizare a energiei termice
1. Scop
1.1. Prezentul Standard de performanþã pentru serviciul de furnizare a energiei termice, denumit în continuare standard de performanþã, reglementeazã indicatorii de performanþã în asigurarea
serviciului de furnizare a energiei termice, având în vedere:
Ñ adaptarea permanentã la cerinþele consumatorului;
Ñ asigurarea continuitãþii serviciului;
Ñ asigurarea calitãþii;
Ñ excluderea oricãrui fel de discriminare privind racordarea ºi
servirea consumatorilor.
1.2. Standardul de performanþã se emite în conformitate cu
prevederile art. 69 alin. (2) lit. f) ºi ale art. 70 lit. f) din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã ºi
termicã, precum ºi ale art. 6 lit. n) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 29/1998 privind organizarea ºi funcþionarea
Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ
ANRE.
2. Domeniu de aplicare
2.1. Standardul de performanþã stabileºte indicatorii de performanþã specifici urmãtoarelor activitãþi:
a) racordarea consumatorilor la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã (SACET);
b) contractarea energiei termice;
c) mãsurarea, facturarea ºi încasarea contravalorii energiei termice vândute;
d) îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea
energiei termice livrate;
e) menþinerea unor relaþii echitabile între furnizor ºi consumator prin rezolvarea operativã ºi obiectivã a problemelor, cu respectarea drepturilor ºi obligaþiilor care revin fiecãrei pãrþi;
f) soluþionarea reclamaþiilor consumatorilor referitoare la serviciul de furnizare a energiei termice;
g) prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanþã etc.).
2.2. Standardul de performanþã se aplicã în relaþiile dintre furnizor ºi consumatorii racordaþi la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã.

2.3. În vederea urmãririi respectãrii standardului de performanþã furnizorul trebuie sã asigure:
a) gestiunea energiei termice furnizate conform prevederilor
contractuale;
b) evidenþa consumatorilor;
c) înregistrarea activitãþilor privind citirea echipamentelor de
mãsurare, facturarea ºi încasarea contravalorii energiei termice
vândute;
d) înregistrarea reclamaþiilor ºi sesizãrilor consumatorilor.
2.4. Efectele standardului de performanþã nu se aplicã în
condiþii de:
a) forþã majorã;
b) condiþii meteorologice deosebite (inundaþii, înzãpeziri, alunecãri de teren, viscole majore);
c) defecþiuni create de terþi;
d) nepermiterea accesului la locul de furnizare.
3. Terminologie
3.1. Acord de furnizare de energie termicã Ñ acord scris emis
de cãtre producãtor în legãturã cu posibilitãþile de livrare din
instalaþiile sale de energie termicã sub formã de abur, apã fierbinte sau apã caldã unui furnizor sau direct unui consumator.
3.2. Agent termic sau purtãtor de energie termicã Ñ fluid utilizat
pentru a acumula, a transporta ºi a ceda energie termicã. Agentul
termic poate fi:
Ñ primar, respectiv cu presiunea ºi temperatura apropiate de
cele din centralele sistemului de alimentare cu energie termicã;
Ñ secundar, rezultat dintr-un schimbãtor de cãldurã, prin preluarea cãldurii de la agentul termic primar.
3.3. Autoritatea competentã Ñ Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE.
3.4. Aviz de racordare Ñ aviz scris, dat de cãtre furnizor în
legãturã cu posibilitãþile ºi condiþiile de alimentare din instalaþiile
sale a unui consumator cu energie termicã sub formã de abur,
apã fierbinte sau apã caldã.
3.5. Consumator de energie termicã Ñ persoanã fizicã sau juridicã care utilizeazã pe bazã de contract energia termicã în
instalaþiile sale, legate nemijlocit la instalaþiile unui furnizor.
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3.6. Caracteristici tehnice Ñ totalitatea datelor ºi elementelor
de naturã tehnicã, referitoare la o instalaþie energeticã.
3.7. Condensat Ñ apã obþinutã prin condensarea aburului
folosit.
3.8. Echipament (grup) de mãsurare Ñ aparatura ºi ansamblul
instalaþiilor care servesc la mãsurarea parametrilor agenþilor termici, a puterii ºi a cantitãþii de energie termicã furnizatã.
3.9. Furnizor de energie termicã Ñ persoanã juridicã, titularã a
unei licenþe de furnizare, care asigurã alimentarea cu energie termicã a unui consumator, pe baza unui contract de furnizare.
3.10. Gestiunea energiei termice Ñ totalitatea activitãþilor de
înregistrare ºi de urmãrire a livrãrilor de agenþi termici Ñ abur,
apã fierbinte ºi apã caldã Ñ la consumatorii finali, cu referire la
cantitate, calitate ºi grad de asigurare, conform prevederilor contractuale.
3.11. Grad de asigurare în furnizare (nivel de continuitate) Ñ
nivel procentual de asigurare a energiei termice necesare consumatorului într-un interval de timp, precizat în anexa la contractul
de furnizare a energiei termice.
3.12. Indicatori de performanþã generali Ñ parametri ai serviciului de furnizare, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate urmãrite la nivelul furnizorilor ºi pentru care nu sunt
prevãzute penalizãri în licenþã sau în contractele de furnizare în
cazul nerealizãrii lor.
3.13. Indicatori de performanþã garantaþi Ñ parametri ai
serviciului de furnizare, ale cãror niveluri minime de calitate se
stabilesc ºi pentru care sunt prevãzute penalizãri în licenþã sau
în contractele de furnizare în cazul nerealizãrii lor.
3.14. Instalaþii de alimentare cu energie termicã Ñ totalitatea
instalaþiilor de producere, transport ºi distribuþie a energiei termice,
executate în scopul asigurãrii consumatorului cu aceasta.
3.15. Instalaþii de producere a energiei termice Ñ toate
instalaþiile care produc abur, apã fierbinte sau apã caldã.
3.16. Instalaþii de transport ºi distribuþie a energiei termice sau
reþele termice Ñ ansamblul de conducte, instalaþii de pompare ºi
de alte instalaþii auxiliare, cu ajutorul cãrora se transportã, continuu ºi în regim controlat, energia termicã de la producãtori la
consumatori.
3.17. Instalaþii de utilizare a energiei termice Ñ totalitatea
instalaþiilor ºi receptoarelor care consumã energie termicã.
3.18. Licenþã de furnizare a energiei termice Ñ act tehnic ºi juridic, emis de autoritatea competentã, prin care se acordã o permisiune unei persoane juridice, românã sau strãinã, de furnizare
(comercializare) a energiei termice.
3.19. Punct de delimitare Ñ locul în care instalaþiile proprietate
a consumatorului se racordeazã la instalaþiile furnizorului de energie termicã.
3.20. Putere termicã Ñ energia termicã disponibilã în unitatea
de timp; se exprimã în MW.
3.21. Putere termicã absorbitã Ñ energia termicã reþinutã din
agenþii termici în unitatea de timp, în instalaþiile de transformare
sau de utilizare.
3.22. Putere termicã contractatã Ñ puterea termicã maximã
convenitã a fi absorbitã de un consumator ºi înscrisã în contract.
3.23. Sistem de alimentare centralizatã cu energie termicã
(SACET) Ñ ansamblul de instalaþii ºi construcþii destinate producerii, transportului, transformãrii, distribuþiei ºi utilizãrii energiei termice, legate printr-un proces comun de funcþionare.
3.24. Standard de performanþã Ñ reglementare care stabileºte
indicatorii cantitativi ºi nivelurile calitative pentru fiecare activitate
inclusã în serviciile de furnizare a energiei termice.
3.25. Staþie termicã Ñ ansamblul instalaþiilor prin care se realizeazã adaptarea parametrilor agenþilor termici la necesitãþile consumului ºi prin intermediul cãrora se alimenteazã cu energie
termicã unul sau mai mulþi consumatori. Staþie termicã poate fi: un
punct de distribuþie, un punct termic, o staþie centralizatã pentru
prepararea apei calde sau o staþie de transformatoare de abur.
3.26. Subconsumator Ñ persoanã fizicã sau juridicã ale cãrei
instalaþii de utilizare sunt racordate la instalaþiile termice ale unui
consumator.
4. Indicatori de performanþã generali
4.1. Racordarea consumatorilor

4.1.1. Furnizorul este obligat sã stabileascã soluþia de racordare pentru alimentarea cu energie termicã, la solicitarea oricãrui

consumator nou, situat pe teritoriul pentru care acesta deþine
licenþã. Soluþia are la bazã studiile elaborate, la comanda furnizorului, de un proiectant autorizat. Soluþia stabilitã se precizeazã în
avizul de racordare.
4.1.2. Furnizorul este obligat ca înaintea emiterii avizului de
racordare sã obþinã acordul de furnizare de energie termicã de la
producãtor.
4.1.3. Rãspunderea furnizorului privind alimentarea cu energie
termicã a consumatorilor este pânã la punctul de delimitare a
instalaþiilor dintre furnizor ºi consumator.
4.1.4. Indicatori anuali de performanþã:
a) numãrul de solicitãri ale consumatorilor pentru racordarea
la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã, diferenþiat pe tipuri de agenþi termici ºi pe categorii de consumatori;
b) numãrul de solicitãri la care intervalul de timp dintre
momentul înregistrãrii cererii de racordare din partea consumatorului pânã la primirea de cãtre acesta a ofertei de racordare este
mai mic de 15/30/60 de zile.
4.2. Contractarea energiei termice

4.2.1. Contractarea energiei termice cuprinde urmãtoarele activitãþi:
a) analiza tehnicã ºi economicã a documentaþiilor depuse de
cãtre consumatori în vederea emiterii acordurilor ºi avizelor conform reglementãrilor în vigoare;
b) emiterea avizelor de racordare a consumatorilor;
c) stabilirea de comun acord între furnizori ºi consumatori a
graficelor de consum, a condiþiilor tehnice de furnizare, a punctelor de delimitare, a scopului utilizãrii energiei termice (tehnologic,
încãlzire, prepararea apei calde), a modalitãþilor de mãsurare ºi
de platã, a preþului de furnizare, a programului de executare a
reparaþiilor ºi a tranºelor de limitãri în caz de indisponibilitãþi în
instalaþiile de alimentare;
d) stabilirea gradului de asigurare în furnizare;
e) stabilirea de comun acord între furnizori ºi consumatori a
energiei termice contractate pe tipuri de agenþi termici, precizând
debitele orare maxime ºi minime preluate în regim de iarnã ºi de
varã, parametrii de calitate a agentului termic, indicii de calitate
pentru condensat ºi pentru apa caldã returnatã;
f) încheierea contractelor de furnizare a energiei termice cu
consumatorii.
4.2.2 Termenul standard pentru încheierea contractului este de
15 zile calendaristice de la depunerea completã a documentaþiei.
4.2.3. Modificarea cantitãþii de energie termicã ºi a puterii contractate se poate cere, în scris, de cãtre consumator cu 10 zile
înainte de data pentru care se solicitã modificarea. Valorile modificate nu vor fi mai mici decât debitul minim tehnologic admis al
sursei sau al sistemului de transport.
4.2.4. Indicatori anuali de performanþã:
a) numãrul de contracte încheiate, pe categorii de consumatori;
b) numãrul de contracte prevãzute la lit. a), încheiate în mai
puþin de 15 zile calendaristice;
c) numãrul de solicitãri de modificare a prevederilor contractuale;
d) numãrul de solicitãri de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în termen de 3/5 zile.
4.3. Mãsurarea ºi gestiunea energiei termice

4.3.1. Echipamentele de mãsurare pentru decontare, în cazul
consumatorilor de abur tehnologic, trebuie sã asigure pe perioada
de facturare mãsurarea:
a) cantitãþii de energie termicã livratã;
b) presiunii ºi temperaturii aburului livrat;
c) cantitãþii de condensat returnat;
d) temperaturii condensatului returnat;
e) valorii maxime a puterii termice absorbite în cazul aplicãrii
tarifului binom.
4.3.2. Echipamentele de mãsurare pentru decontare, în cazul
consumului de apã fierbinte, trebuie sã asigure pe perioada de
facturare mãsurarea:
a) cantitãþii de energie termicã livratã;
b) cantitãþii de apã fierbinte livratã la consumator ºi a cantitãþii
de apã caldã returnatã la furnizor;
c) temperaturii ºi presiunii apei fierbinþi la intrarea ºi la ieºirea
din staþia termicã.
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4.3.3. Furnizorul este obligat sã asigure:
a) mãsurarea energiei termice vândute conform tarifului ales
(pauºal sau contor);
b) gestiunea echipamentelor de mãsurare;
c) întreþinerea, reparaþia, verificarea periodicã a echipamentelor
de mãsurare, conform normelor sau ori de câte ori este necesar;
d) gestiunea pierderilor de agent termic în reþelele de transport ºi de distribuþie ºi în punctele termice, gestiunea condensatului nereturnat ºi gestiunea energiei termice pentru menþinerea în
stare caldã a reþelei de termoficare;
e) exploatarea economicã ºi în condiþii de protecþie a mediului
a instalaþiilor pentru care deþine licenþã de exploatare;
f) reglarea corectã a parametrilor agenþilor termici.
4.3.4. La sesizarea scrisã a consumatorilor privind exactitatea
funcþionãrii echipamentelor de mãsurare, furnizorul are obligaþia,
în cazurile justificate, sã repare sau sã înlocuiascã echipamentul
de mãsurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrãri
eronate, în termen de 10 zile de la data înregistrãrii sesizãrii
scrise.
4.3.5. În cazul în care se constatã defecþiuni ale echipamentului de mãsurare, consumul de energie termicã se recalculeazã
conform prevederilor contractului de furnizare.
4.3.6. Indicatori anuali de performanþã:
a) numãrul anual de reclamaþii privind exactitatea echipamentelor de mãsurare, pe tipuri de agent termic ºi categorii de consumatori;
b) ponderea din numãrul de reclamaþii prevãzute la lit. a),
care sunt justificate;
c) procentul de reclamaþii prevãzute la lit. a), care au fost
rezolvate în mai puþin de 10 zile;
d) numãrul anual de sesizãri din partea agenþiilor de protecþie
a mediului.
4.4. Citirea, facturarea ºi încasarea contravalorii energiei termice
furnizate

4.4.1. Furnizorul este obligat sã asigure:
a) stabilirea la contractare, de comun acord cu consumatorul,
a modului ºi periodicitãþii de citire a echipamentelor de mãsurare
pentru decontare;
b) respectarea perioadei ºi a modului de verificare a valorilor
facturate specificate în contract;
c) încasarea contravalorii energiei termice furnizate, pe baza
facturilor emise, care se poate face:
Ñ prin cont bancar;
Ñ direct prin casieriile furnizorului sau ale delegatului acestuia;
Ñ prin alte modalitãþi convenite între furnizor ºi consumator.
4.4.2. În cazul unor reclamaþii privind factura emisã, furnizorul
va efectua în termen de 10 zile lucrãtoare de la data depunerii
reclamaþiei:
Ñ verificarea corectitudinii facturii emise;
Ñ corectarea erorilor la urmãtoarea facturare;
Ñ informarea consumatorului despre rezultatul verificãrii.
4.4.3. Indicatori anuali de performanþã:
a) numãrul de reclamaþii privind facturarea;
b) numãrul de reclamaþii prevãzute la lit. a), rezolvate în termenul de 10 zile;
c) numãrul de reclamaþii prevãzute la lit. a), ce s-au dovedit a
fi justificate.
4.5. Întreruperi ºi limitãri în furnizarea energiei termice
4.5.1. Întreruperi neprogramate

4.5.1.1. Furnizorul este obligat sã anunþe consumatorul, în
scris, cu 10 zile lucrãtoare înainte, despre necesitatea efectuãrii
lucrãrilor de reparaþii necuprinse în programul iniþial, altele decât
cele accidentale, pentru a stabili de comun acord data ºi durata
întreruperilor respective.
4.5.1.2. Furnizorul trebuie sã urmãreascã realimentarea în cel
mai scurt timp posibil a consumatorilor afectaþi de incidentele care
au produs întreruperea alimentãrii cu energie termicã. În acest
scop furnizorul asigurã existenþa unor centre de preluare a
reclamaþiilor telefonice.
4.5.1.3. Fiecare reclamaþie se va înregistra, iar reclamantului i
se va comunica numãrul de înregistrare. Orice reclamaþie ulterioarã se va referi la numãrul de înregistrare.
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4.5.1.4. Personalul îi va preciza reclamantului, pe cât posibil,
durata aproximativã pânã la restabilirea alimentãrii. Pentru aceasta
personalul din centrele de preluare a reclamaþiilor va trebui sã se
informeze permanent despre mersul lucrãrilor de remediere.
4.5.1.5. Furnizorul va asigura permanenþa unor echipe de
intervenþie specializate care sã restabileascã alimentarea cu energie termicã într-un timp minim posibil.
4.5.1.6. Indicatori anuali de performanþã:
a) numãrul de întreruperi neprogramate prevãzute la
pct. 4.5.1.1;
b) numãrul de consumatori afectaþi de întreruperile prevãzute
la pct. 4.5.1.1, pe categorii de consumatori;
c) numãrul de întreruperi accidentale, pe categorii de consumatori;
d) numãrul de consumatori afectaþi de întreruperile accidentale,
pe categorii de consumatori;
e) durata medie a întreruperilor accidentale, pe categorii de
consumatori.
4.5.2. Întreruperi programate

4.5.2.1. Întreruperea furnizãrii energiei termice, necesarã pentru lucrãri planificate de reparaþii ºi întreþinere stabilite prin contract, va fi anunþatã cu 7 zile lucrãtoare înainte, indicându-se
intervalul de întrerupere. Anunþarea se va face, în funcþie de
mãrimea zonei afectate, prin presã, radio, televiziune.
4.5.2.2. Indicatori anuali de performanþã:
a) numãrul de întreruperi programate;
b) durata medie a întreruperilor programate;
c) numãrul de consumatori afectaþi de aceste întreruperi, pe
categorii de consumatori;
d) numãrul de întreruperi cu durata programatã depãºitã.
4.5.3. Întreruperi datorate nerespectãrii prevederilor contractuale

4.5.3.1. Furnizorul de energie termicã este în drept sã întrerupã furnizarea în cazul nerespectãrii de cãtre consumator a
urmãtoarelor prevederi contractuale:
a) neachitarea facturii pentru energia termicã consumatã;
b) neaplicarea reducerii debitului absorbit la valoarea stabilitã,
la cererea furnizorului sau a dispecerului, în condiþii de restricþii;
c) depãºirea sistematicã a cantitãþii de energie termicã absorbitã ºi a debitelor agenþilor termici;
d) calitatea ºi cantitatea agenþilor termici returnaþi Ñ condensatul ºi apa caldã;
e) alimentarea subconsumatorilor fãrã acordul furnizorilor;
f) schimbarea, fãrã acordul furnizorului, a caracteristicilor termice ºi a puterii termice ale instalaþiilor termice racordate la
SACET ori schimbarea diafragmelor sigiliate de furnizor;
g) debitul de abur absorbit este mai mic decât debitul minim
tehnologic al sistemului de transport sau al capacitãþii de producþie.
4.5.3.2. Întreruperile specificate la pct. 4.5.3.1 se fac dupã un
aviz prealabil de 7 zile lucrãtoare, cu excepþia situaþiei prevãzute
la lit. f), când preavizul este de 30 de minute ºi se aplicã numai
consumatorului care nu se conformeazã acestuia.
4.5.3.3. Furnizorul este obligat sã analizeze ºi sã soluþioneze
împreunã cu consumatorul întreruperile menþionate la pct. 4.5.3.1
în termen de 10 zile calendaristice.
4.5.3.4. Furnizorul este obligat sã realimenteze cu energie termicã consumatorul cãruia i s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru neplata energiei termice consumate. Termenul de
realimentare este de maximum 5 zile de la data la care consumatorul ºi-a onorat în totalitate obligaþiile de platã.
4.5.3.5. Furnizorul nu are obligaþia sã îi realimenteze la SACET
pe consumatorii care nu îºi achitã integral obligaþiile financiare.
4.5.3.6. Furnizorul poate rezilia contractul de furnizare, dacã
consumatorul nu ºi-a achitat integral obligaþiile de platã în termenele stabilite prin contract. Recuperarea datoriilor se face pe cale
legalã.
4.5.3.7. Indicatori anuali de performanþã:
a) numãrul de consumatori cãrora li s-a întrerupt furnizarea
energiei termice pentru neplata facturii, pe categorii de consumatori;
b) numãrul de consumatori cãrora li s-a întrerupt furnizarea
energiei termice ºi care sunt realimentaþi în mai puþin de 3 zile;
c) numãrul de contracte reziliate pentru neplata energiei termice;
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d) numãrul de întreruperi datorate nerespectãrii prevederilor
contractuale.
4.6. Calitatea energiei termice furnizate

4.6.1. Furnizorul are obligaþia sã asigure la consumator, în
punctul de delimitare, energia termicã la parametrii: presiune, temperaturã ºi debite, prevãzuþi în contract, cu excepþia situaþiilor în
care consumatorii nu se încadreazã în valorile limitã stabilite prin
contract privind parametrii agentului termic returnat.
4.6.2. Limitele maxime de variaþie a parametrilor: presiune,
temperaturã ºi debite, pe care furnizorul de energie termicã trebuie sã le asigure, se stabilesc de comun acord între consumator
ºi furnizor.
4.6.3. Furnizorul are obligaþia de a furniza energia termicã la
gradul de asigurare stabilit prin contract.
4.6.4. Consumatorii vor fi despãgubiþi de furnizor pentru întreruperi în alimentarea cu energie termicã, dovedite a fi din vina
furnizorului, care depãºesc limitele parametrilor de calitate, stabilite prin contract.
4.6.5. Indicatori anuali de performanþã:
a) numãrul de reclamaþii privind calitatea energiei termice furnizate, pe categorii de consumatori ºi pe tipuri de agent termic;
b) numãrul de reclamaþii prevãzute la lit. a), care s-au dovedit
a fi din vina furnizorului;
c) numãrul de întreruperi în furnizarea energiei termice care
depãºesc limitele parametrilor de calitate, prevãzute în contract,
care s-au dovedit a fi din vina furnizorului;
d) numãrul de reclamaþii privind gradul de asigurare în furnizare;
e) valoarea pagubelor plãtite consumatorilor de cãtre furnizor
pentru nerespectarea gradului de asigurare în furnizare.
4.7. Rãspunsuri la solicitãrile scrise ale consumatorilor

4.7.1. Furnizorii sunt obligaþi sã rãspundã adecvat (prin rezolvarea solicitãrii sau prin rãspuns explicativ scris) la toate
solicitãrile efectuate în scris de cãtre consumatori.
4.7.2. Furnizorii organizeazã în acest scop centre de relaþii cu
clienþii ºi pun la dispoziþie consumatorilor o listã cuprinzând centrele de relaþii cu clienþii, indicând adresa, numerele de telefon ºi
programul de lucru cu consumatorii.
4.7.3. Fiecare sesizare sau reclamaþie se va înregistra, iar
reclamantului i se va comunica numãrul de înregistrare. Orice
reclamaþie ulterioarã se va referi la numãrul de înregistrare.
4.7.4. Indicatori anuali de performanþã:
a) numãrul de sesizãri scrise, altele decât cele la care se
referã explicit prezentul standard de performanþã;
b) procentul din totalul prevãzut la lit. a), la care s-a rãspuns
într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.
5. Indicatori de performanþã garantaþi
5.1. Indicatori de performanþã garantaþi prin licenþa de furnizare

5.1.1. Furnizorul este obligat sã rãspundã la orice solicitare de
racordare formulatã în scris de orice potenþial consumator. Oferta
trebuie sã cuprindã ºi acordul de furnizare de energie termicã al
producãtorului.
5.1.2. Furnizorul este obligat sã asigure alimentarea cu energie termicã a consumatorilor în condiþiile în care aceºtia se aflã
pe teritoriul pentru care furnizorul deþine licenþã de furnizare, este
racordat la SACET ºi se încadreazã în prevederile contractului de
furnizare.
5.1.3. Furnizorul este obligat sã asigure mãsurarea cantitãþilor
de energie termicã vândute consumatorilor corespunzãtor tarifului
tipului de agent termic ºi categoriei de consumator.
5.1.4. Furnizorul este obligat sã emitã consumatorilor facturi
pentru energia termicã consumatã, în care sã fie specificate locul
de consum ºi sumele corespunzãtoare elementelor tarifului utilizat.
5.1.5. Furnizorul este obligat sã analizeze sesizãrile scrise privind sistemele de mãsurare a energiei termice în termen de
maximum 10 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii acestora.

5.1.6. Furnizorul este obligat sã instituie un sistem de înregistrare, investigare, soluþionare privind reclamaþiile fãcute la adresa
sa de cãtre consumatori în legãturã cu calitatea serviciilor.
5.1.7. Indicatori anuali de performanþã:
a) numãrul de sesizãri scrise privind nerespectarea de cãtre
furnizori a obligaþiilor prevãzute în licenþã;
b) numãrul de încãlcãri ale obligaþiilor furnizorului, rezultate din
analizele efectuate de Autoritatea Naþionalã de Reglementare în
Domeniul Energiei, ºi modul de soluþionare pentru fiecare caz în parte.
5.2. Indicatori de performanþã garantaþi a cãror nerespectare atrage
penalitãþi conform contractului de furnizare

5.2.1. Furnizorul este obligat sã ia toate mãsurile pentru asigurarea continuitãþii în furnizare, prevãzute în contract. Pentru
întreruperi ºi/sau deteriorãri ale instalaþiilor de utilizare a energiei
termice ale consumatorului, produse din vina furnizorului, acesta
este pasibil de plata daunelor provocate.
5.2.2. Pentru întreruperile în furnizarea energiei termice care
depãºesc limitele gradului de siguranþã prevãzut în anexa la contractul de furnizare ºi ale cãror cauze s-au identificat a fi din
culpa furnizorului, acesta va plãti pentru daunele dovedite de consumator.
5.2.3. Despãgubirile prevãzute la pct. 5.2.2 se fac în modul ºi
în condiþiile precizate în contractul de furnizare.
5.2.4. Furnizorul este obligat sã plãteascã despãgubiri consumatorului în cazul deteriorãrii unor instalaþii de utilizare a energiei
termice, în situaþia în care au apãrut presiuni ºi/sau temperaturi
ale agentului termic mai mari decât cele admise în normele tehnice în vigoare în punctul de delimitare, din vina doveditã a furnizorului. Aceastã obligaþie se aplicã ºi în situaþia în care
deteriorarea instalaþiilor de utilizare a energiei termice a fost provocatã de un regim chimic necorespunzãtor al agentului termic.
5.2.5. Plata despãgubirilor prevãzute la pct. 5.2.4. se face cu
respectarea condiþiilor prevãzute în contractul de furnizare.
5.2.6. Indicatori anuali de performanþã:
a) numãrul de consumatori care au primit despãgubiri pentru
cauzele prevãzute la pct. 5.2.2;
b) valoarea despãgubirilor acordate de furnizor pentru cauzele
prevãzute la pct. 5.2.2;
c) numãrul de consumatori care au primit despãgubiri pentru
cauzele prevãzute la pct. 5.2.4;
d) valoarea despãgubirilor acordate de furnizor pentru cauzele
prevãzute la pct. 5.2.4.
6. Urmãrirea ºi înregistrarea parametrilor de performanþã
6.1. Pentru înregistrarea sesizãrilor ºi reclamaþiilor consumatorilor furnizorii vor organiza:
a) un centru de relaþii cu consumatorii, prevãzut cu registraturã;
b) un serviciu telefonic (de preferat permanent);
c) un compartiment specializat de înregistrare ºi sintezã a
datelor.
6.2. Pentru ceilalþi indicatori prevãzuþi în prezentul standard de
performanþã furnizorul va garanta urmãrirea prin compartimentele
de specialitate.
6.3. Informaþiile privind indicatorii de performanþã prevãzuþi în
anexa la prezentul standard de performanþã vor fi transmise anual
Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei pânã
la data de 31 ianuarie a anului urmãtor.
6.4. La solicitarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în
Domeniul Energiei, furnizorul va asigura accesul ºi/sau va transmite acesteia datele privind calitatea serviciului de furnizare.
6.5. Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul
Energiei va întocmi ºi va da publicitãþii rapoarte anuale privind
asigurarea parametrilor de performanþã în furnizarea energiei termice.
7. Dispoziþii finale ºi tranzitorii
7.1. Prezentul standard de performanþã modificã toate prevederile contrare din alte standarde, prescripþii sau regulamente în
vigoare.
7.2. Anual, Autoritatea Naþionalã de Reglementare în Domeniul
Energiei revizueºte prevederile Standardului de performanþã pentru
serviciul de furnizare a energiei termice.
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ANEXÃ
la standardul de performanþã

[Furnizor]
DATE

privind realizarea indicatorilor de performanþã pentru furnizarea energiei termice
Nr.
crt.

1.
1.1.

Indicatori de performanþã

Indicatori de performanþã generali
Racordarea consumatorilor
a) numãrul de solicitãri ale consumatorilor pentru racordarea la sistemul de alimentare centralizatã cu energie termicã, diferenþiat pe tipuri de agenþi termici
ºi pe categorii de consumatori;
b) numãrul de solicitãri la care intervalul de timp dintre momentul înregistrãrii
cererii de racordare din partea consumatorului pânã la primirea de cãtre
acesta a ofertei de racordare este mai mic de 15/30/60 de zile
1.2.
Contractarea energiei termice
a) numãrul de contracte încheiate, pe categorii de consumatori;
b) numãrul de contracte prevãzute la lit. a), încheiate în mai puþin de 15 zile
calendaristice;
c) numãrul de solicitãri de modificare a prevederilor contractuale;
d) numãrul de solicitãri de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în termen de 3/5 zile
1.3.
Mãsurarea ºi gestiunea energiei termice
a) numãrul anual de reclamaþii privind exactitatea echipamentelor de mãsurare,
pe tipuri de agent termic ºi pe categorii de consumatori;
b) ponderea din numãrul de reclamaþii prevãzute la lit. a), care sunt justificate;
c) procentul de reclamaþii prevãzute la lit. a), care au fost rezolvate în mai puþin
de 10 zile;
d) numãrul anual de sesizãri din partea agenþiilor de protecþie a mediului
1.4.
Citirea, facturarea ºi încasarea contravalorii energiei termice furnizate
a) numãrul de reclamaþii privind facturarea;
b) numãrul de reclamaþii prevãzute la lit. a), rezolvate în termenul de 10 zile;
c) numãrul de reclamaþii prevãzute la lit. a), ce s-au dovedit a fi justificate
1.5.
Întreruperi ºi limitãri în furnizarea energiei termice
1.5.1. Întreruperi neprogramate
a) numãrul de întreruperi neprogramate prevãzute la pct. 4.5.1.1;
b) numãrul de consumatori afectaþi de întreruperile prevãzute la pct. 4.5.1.1, pe
categorii de consumatori;
c) numãrul de întreruperi accidentale, pe categorii de consumatori;
d) numãrul de consumatori afectaþi de întreruperile accidentale, pe categorii de
consumatori;
e) durata medie a întreruperilor accidentale, pe categorii de consumatori
1.5.2. Întreruperi programate
a) numãrul de întreruperi programate;
b) durata medie a întreruperilor programate;
c) numãrul de consumatori afectaþi de aceste întreruperi, pe categorii de consumatori;
d) numãrul de întreruperi cu durata programatã depãºitã
1.5.3. Întreruperi datorate nerespectãrii prevederilor contractuale
a) numãrul de consumatori cãrora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice pentru neplata facturii, pe categorii de consumatori;
b) numãrul de consumatori cãrora li s-a întrerupt furnizarea energiei termice ºi
care sunt realimentaþi în mai puþin de 3 zile;
c) numãrul de contracte reziliate pentru neplata energiei termice;
d) numãrul de întreruperi datorate nerespectãrii prevederilor contractuale
1.7.
Calitatea energiei termice furnizate
a) numãrul de reclamaþii privind calitatea energiei termice furnizate, pe categorii
de consumatori ºi pe tipuri de agent termic;
b) numãrul de reclamaþii prevãzute la lit. a), care s-au dovedit a fi din vina furnizorului;
c) numãrul de întreruperi în furnizarea energiei termice care depãºesc limitele
parametrilor de calitate, prevãzute în contract, ce s-au dovedit a fi din vina
furnizorului;
d) numãrul de reclamaþii privind gradul de asigurare în furnizare;

I

Trimestrul
II
III

IV

Total
an
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1.8.

2.
2.1.

2.2.

I

Trimestrul
II
III

IV

Total
an

e) valoarea pagubelor plãtite consumatorilor de cãtre furnizor pentru nerespectarea gradului de asigurare în furnizare
Rãspunsuri la solicitãrile scrise ale consumatorilor
a) numãrul de sesizãri scrise, altele decât cele la care se referã explicit prezentul standard de performanþã;
b) procentul din totalul prevãzut la lit. a), la care s-a rãspuns într-un termen mai
mic de 30 de zile calendaristice
Indicatori de performanþã garantaþi
Indicatori de performanþã garantaþi prin licenþa de furnizare
a) numãrul de sesizãri scrise privind nerespectarea de cãtre furnizori a obligaþiilor
prevãzute în licenþã;
b) numãrul de încãlcãri ale obligaþiilor furnizorului, rezultate din analizele
efectuate de Agenþia Naþionalã de Reglementare în Domeniul Energiei, ºi
modul de soluþionare pentru fiecare caz în parte
Indicatori de performanþã garantaþi a cãror nerespectare atrage penalitãþi conform
contractului de furnizare
a) numãrul de consumatori care au primit despãgubiri pentru cauzele prevãzute
la pct. 5.2.2;
b) valoarea despãgubirilor acordate de furnizor pentru cauzele prevãzute la
pct. 5.2.2;
c) numãrul de consumatori care au primit despãgubiri pentru cauzele prevãzute
la pct. 5.2.4;
d) valoarea despãgubirilor acordate de furnizor pentru cauzele prevãzute la
pct. 5.2.4.
Director,
..............................

[ªef compartiment]

AUTORITATEA NAÞIONALÃ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIE
privind aprobarea preþului pentru energia termicã destinatã populaþiei oraºului Cernavodã,
produsã ºi livratã de cãtre C.N.E. Ñ PROD Cernavodã,
sucursalã a Societãþii Naþionale ”NuclearelectricaÒ Ñ S.A.
Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
în temeiul art. 6 lit. d), art. 9 alin. (4) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei Ñ ANRE,
emite urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Se aprobã preþul de 72.700 lei/Gcal pentru
energia termicã destinatã populaþiei oraºului Cernavodã,
produsã ºi livratã de cãtre C.N.E. Ñ PROD Cernavodã,
sucursalã a Societãþii Naþionale ”NuclearelectricaÒ Ñ
S.A.

Art. 2. Ñ Preþul intrã în vigoare la 15 zile de la data
publicãrii prezentei decizii în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 3. Ñ Departamentul tarife, reglementãri comerciale
ºi protecþia consumatorului va urmãri respectarea prevederilor prezentei decizii.

Preºedintele Autoritãþii Naþionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu
Bucureºti, 9 noiembrie 1999.
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