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HOT√R¬RI

ALE

CAMEREI

DEPUTAﬁILOR

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
pentru modificarea Hot„r‚rii Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004 privind aprobarea componen˛ei
nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputa˛ilor
Œn temeiul art. 40 alin. (3) ∫i (4), al art. 41, 42 ∫i al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor,
republicat, cu modific„rile ulterioare,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
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— domnul deputat Vladimir Alexandru M„n„stireanu,
apar˛in‚nd Grupului Parlamentar al Partidului Social
Democrat, se elibereaz„ din func˛ia de membru al Comisiei
pentru munc„ ∫i protec˛ie social„.
Art. II. — Componen˛a numeric„ a Comisiei pentru
politic„ economic„, reform„ ∫i privatizare se modific„ Ón
sensul c„ num„rul minim al membrilor acesteia se
diminueaz„ de la 23 la 22 de deputa˛i.
Art. III. — Componen˛a numeric„ a Comisiei pentru
cercetarea abuzurilor, corup˛iei ∫i pentru peti˛ii se modific„
Ón sensul c„ num„rul minim al membrilor acesteia se
diminueaz„ de la 13 la 12 deputa˛i.

ra

Art. I. — Hot„r‚rea Camerei Deputa˛ilor nr. 42/2004
privind aprobarea componen˛ei nominale a comisiilor
permanente ale Camerei Deputa˛ilor, cu modific„rile
ulterioare, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
— domnul deputat Marian Hoinaru, f„r„ apartenen˛„ la
un grup parlamentar, trece de la Comisia pentru politic„
economic„, reform„ ∫i privatizare la Comisia pentru
tehnologia informa˛iei ∫i comunica˛iilor, Ón calitate de
membru;
— domnul deputat Nicolae B„d„l„u, apar˛in‚nd Grupului
Partidului Social Democrat, trece de la Comisia pentru
cercetarea abuzurilor, corup˛iei ∫i pentru peti˛ii la Comisia
pentru buget, finan˛e ∫i b„nci, Ón calitate de membru;
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Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 26 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
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Bucure∫ti, 26 iunie 2007.
Nr. 28.

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
CAMERA DEPUTAﬁILOR

HOT√R¬RE
privind atribuirea de spa˛iu pentru sediul Clubului Parlamentarilor Rom‚ni — Ion Ra˛iu
Œn temeiul art. 227 din Regulamentul Camerei Deputa˛ilor, republicat, cu modific„rile ulterioare,
˛in‚nd seama de dispozi˛iile art. 67 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
lu‚nd act de mutarea Clubului Parlamentarilor Rom‚ni, cu sediul Ón Palatul Parlamentului, corp A1, et. P1, cota + 9,
central, conform Hot„r‚rii Camerei Deputa˛ilor nr. 13/1998 privind atribuirea unor spa˛ii din Palatul Parlamentului Ón
folosin˛a gratuit„ a Clubului Parlamentarilor Rom‚ni, av‚nd ca scop — de interes public — desf„∫urarea de ac˛iuni cu
caracter cultural, artistic, ∫tiin˛ific, de documentare, menite s„ promoveze valorile democra˛iei, ale statului de drept, precum
∫i s„ favorizeze cunoa∫terea ∫i libera manifestare a personalit„˛ii membrilor s„i, Ón exclusivitate deputa˛i ∫i senatori,
ex-deputa˛i ∫i ex-senatori, care au aderat la statutul Clubului,
av‚nd Ón vedere necesit„˛ile obiective ale Clubului Parlamentarilor Rom‚ni — Ion Ra˛iu Ón Óndeplinirea scopului s„u,
Ón calitatea Camerei Deputa˛ilor de administrator al obiectivului de investi˛ii îPalatul Parlamentului Rom‚niei“ ∫i cu
luarea Ón considerare a ced„rii spa˛iului care a constituit sediul Clubului institu˛iei Senatului Rom‚niei,
Camera Deputa˛ilor adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — (1) Se aprob„ atribuirea, Ón folosin˛„
gratuit„, Clubului Parlamentarilor Rom‚ni — Ion Ra˛iu a

spa˛iilor situate Ón Palatul Parlamentului, corp B.1, etaj 3,
cu acces prin intrarea cu nr. 3.046.
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(2) Amenajarea ∫i dotarea spa˛iilor cu mobilierul necesar,
precum ∫i sus˛inerea cheltuielilor de Óntre˛inere, de folosin˛„
∫i de personal de execu˛ie revin Camerei Deputa˛ilor.

3

(3) Predarea spa˛iului respectiv se va face de Óndat„ ce
vor fi Óndeplinite condi˛iile tehnice (se elibereaz„ ∫i se mut„
sera).

Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Camera Deputa˛ilor Ón ∫edin˛a din 26 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76
alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

BOGDAN OLTEANU
Bucure∫ti, 26 iunie 2007.
Nr. 29.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
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ORDIN
pentru modificarea Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Energiei nr. 26/2006 privind durata de valabilitate a declara˛iilor pe propria r„spundere
ale consumatorilor casnici care beneficiaz„ de tarif social
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Œn temeiul art. 2 lit. d), al art. 9 alin. (8) ∫i (9) ∫i al art. 11 alin. (1) ∫i (2) lit. a), d) ∫i h) din Legea energiei
electrice nr. 13/2007, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 890/2003 privind
aprobarea îFoii de parcurs din domeniul energetic din Rom‚nia“, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al
Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.007/2004,
av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul pre˛uri ∫i tarife Ón domeniul energiei electrice ∫i
procesul-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei din
data de 21 iunie 2007,

at

ex

pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:

D
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Art. I. — Alineatul (1) al articolului unic din Ordinul
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Domeniul Energiei nr. 26/2006 privind durata de valabilitate
a declara˛iilor pe propria r„spundere ale consumatorilor
casnici care beneficiaz„ de tarif social, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 904 din 7 noiembrie 2006,
se modific„ dup„ cum urmeaz„:
îArticol unic. — (1) Durata de valabilitate a declara˛iilor
pe propria r„spundere Óntocmite ∫i depuse de c„tre
consumatorii casnici de energie electric„ Ón baza anexei
nr. 3 la Ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 38/2005 pentru
aprobarea Procedurii privind condi˛iile ∫i modul de acordare
a tarifului social consumatorilor casnici de energie electric„,

publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 857
din 22 septembrie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se prelunge∫te p‚n„ la data desfiin˛„rii tarifului
social pentru consumatorii casnici de energie electric„, Ón
condi˛iile legii.“
Art. II. — Furnizorii consumatorilor casnici captivi vor
duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Entit„˛ile organizatorice din cadrul Autorit„˛ii
Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei vor urm„ri
respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. IV. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data de
30 iunie 2007.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Nicolae Opri∫
Bucure∫ti, 21 iunie 2007.
Nr. 12.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea valorilor de referin˛„ armonizate aplicabile la nivel na˛ional ale eficien˛ei
pentru producerea separat„ de energie electric„, respectiv de energie termic„,
∫i pentru aprobarea factorilor de corec˛ie aplicabili la nivel na˛ional
Œn temeiul art. 9 alin. (8) ∫i (9) ∫i al art. 11 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare,
Ón conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea
cogener„rii bazate pe cererea de energie termic„ util„ ∫i ale Deciziei Comisiei Europene 2007/74/CE de stabilire a
valorilor de referin˛„ armonizate pentru producerea separat„ de energie electric„ ∫i termic„ emis„ Ón aplicarea
Directivei 2004/8/CE,

ce

av‚nd Ón vedere referatul de aprobare Óntocmit de Departamentul acces la re˛ea ∫i autorizare Ón domeniul
energiei electrice,

el

or

fiz
i

˛in‚nd seama de procesul-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de Reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Energiei din data de 21 iunie 2007,
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(2) Œn cazul utiliz„rii combustibilului lemnos ∫i a
biogazului, factorii de corec˛ie stabili˛i la alin. (1) nu se
aplic„.
Art. 5. — Œn situa˛ia Ón care valorile de referin˛„
prev„zute la art. 1 trebuie corectate cu factorii de corec˛ie
men˛iona˛i la art. 3 ∫i 4, se face mai Ónt‚i corec˛ia cu
factorul de corec˛ie prev„zut la art. 3 ∫i dup„ aceea
corec˛ia cu factorii de corec˛ie prev„zu˛i la art. 4.
Art. 6. — Prevederile prezentului ordin se aplic„ de
c„tre Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul
Energiei ∫i de c„tre produc„torii de energie electric„
de˛in„tori de unit„˛i de producere Ón cogenerare.
Art. 7. — Departamentele ∫i direc˛iile de specialitate din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul
Energiei vor urm„ri ducerea la Óndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — Valorile de referin˛„ armonizate aplicabile la
nivel na˛ional ale eficien˛ei pentru producerea separat„ de
energie electric„ sunt prezentate Ón anexa nr. I, care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Valorile de referin˛„ armonizate aplicabile la
nivel na˛ional ale eficien˛ei pentru producerea separat„ de
energie termic„ sunt prezentate Ón anexa nr. II, care face
parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 3. — (1) Factorul de corec˛ie a valorilor de referin˛„
stabilite la art. 1, cu abaterea temperaturii exterioare medii
anuale din Rom‚nia fa˛„ de condi˛iile ISO(15ºC) este
de +0,5%, determinat pentru o temperatur„ exterioar„
medie anual„ de 10ºC.
(2) Factorul de corec˛ie de la alin. (1) nu se aplic„
tehnologiei de cogenerare cu pile de combustie.
Art. 4. — (1) Factorii de corec˛ie a valorilor de referin˛„
stabilite la art. 1 pentru pierderile evitate Ón re˛elele
electrice sunt prezenta˛i Ón anexa nr. III, care face parte
integrant„ din prezentul ordin.
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pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Carmen Filipescu

Bucure∫ti, 22 iunie 2007.
Nr. 13.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. I*)

VALORILE DE REFERINﬁ√ ARMONIZATE
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aplicabile la nivel na˛ional ale eficien˛ei producerii separate de energie electric„

Œn tabelul de mai sus valorile de referin˛„ armonizate ale eficien˛ei producerii separate de energie electric„ au la
baz„ puterea calorific„ inferioar„ ∫i condi˛iile ISO standard (15ºC temperatur„ exterioar„, 1,013 bar, 60% umiditate
relativ„).

*) Anexa nr. I este reprodus„ Ón facsimil.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ANEXA Nr. II

VALORILE DE REFERINﬁ√ ARMONIZATE

aplicabile la nivel na˛ional ale eficien˛ei producerii separate a energiei termice
Valoarea eficien˛ei
Abur*)/
Gaze evacuate**)
Ap„ fierbinte
(cu utilizare direct„)

Agent termic
Tipul de combustibil

86%

78%

P„cur„ (motorin„ + reziduuri p„cur„),
gaz petrolier lichefiat
Biocombustibili
De∫euri biodegradabile
De∫euri nerecuperabile

89%

81%

fiz
i
or
el

90%
89%
70%
80%

81%
72%
72%
82%
81%
62%
72%

pe
a

Gaz natural
Gaz de rafin„rie/Hidrogen
Biogaz
Gaz de cocs, gaz de furnal, alte gaze
de ardere, c„ldur„ evacuat„ recuperat„
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89%
80%
80%

ce

80%
78%
78%
78%
72%
72%
72%
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Gazos

88%
86%
86%
86%
80%
80%
80%

ite

Lichid

Huil„ (antracit)/cocs
Lignit (c„rbune brun)
Turb„
Combustibil lemnos
Biomas„ agricol„
De∫euri biodegradabile (municipal)
De∫euri nerecuperabile (municipal ∫i
industrial)
™ist bituminos
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Œn tabelul de mai sus valorile de referin˛„ armonizate ale eficien˛ei producerii separate de
energie termic„ au la baz„ puterea calorific„ inferioar„ ∫i condi˛iile ISO standard
(15ºC temperatur„ exterioar„, 1,013 bar, 60% umiditate relativ„).

aplicat art. 15 îCalcule
condensatului Ón calculul
mai mare sau egal„ cu
acestea printr-un proces
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*) Valorile eficien˛ei se reduc cu 5% Ón cazul agentului termic abur, atunci c‚nd este
alternative“, paragraful 2 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 219/2007, ∫i se ia Ón considerare returnarea
randamentului unei unit„˛i de cogenerare.
**) — valorile aplicabile gazelor evacuate trebuie utilizate dac„ temperatura acestora este
250ºC;
— prin utilizare direct„ a gazelor evacuate se Ón˛elege cedarea energiei termice con˛inute de
de transfer de c„ldur„ direct, f„r„ agent termic intermediar.

ANEXA Nr. III

FACTORII DE CORECﬁIE

pentru pierderile evitate Ón re˛elele electrice
Tensiune

Pentru energia electric„ furnizat„
re˛elei de transport/distribu˛ie

Pentru energia electric„
consumat„ la produc„tor

> 200 kV

1

0,985

100—200 kV

0,985

0,965

50—100 kV

0,965

0,945

0,4—50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultim„ op˛iune a energiei electrice
Œn temeiul art. 9 alin. (8) ∫i (9) ∫i al art. 11 alin. (2) lit. a) ∫i v) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al Autorit„˛ii
Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 410/2007,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare prezentat de Departamentul pia˛„ de energie electric„,
Ón conformitate cu prevederile procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei din data de 22 iunie 2007,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
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Art. 4. — Œn contractele de furnizare a energiei electrice
aflate Ón derulare la data intr„rii Ón vigoare a prezentului
ordin, Ón termen de 9 luni de la aceast„ dat„ se vor
Óntocmi acte adi˛ionale privind acceptul sau refuzul
consumatorilor de energie electric„ de a fi prelua˛i de
furnizorii de ultim„ op˛iune activa˛i de Autoritatea Na˛ional„
de Reglementare Ón Domeniul Energiei Ón condi˛iile
prev„zute Ón regulamentul aprobat prin prezentul ordin.
Art. 5. — Departamentele ∫i direc˛iile de specialitate din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul
Energiei vor urm„ri respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data de 1 iulie
2007, cu excep˛ia art. 29, 30 ∫i 31 din regulamentul
aprobat prin prezentul ordin, care intr„ Ón vigoare la data
de 1 iulie 2008.
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Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind furnizarea de
ultim„ op˛iune a energiei electrice, prev„zut Ón anexa care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Titularii de licen˛„ de furnizare a energiei
electrice ∫i consumatorii de energie electric„ de pe teritoriul
Rom‚niei vor duce la Óndeplinire prevederile regulamentului
aprobat prin prezentul ordin.
Art. 3. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentului ordin contractele de furnizare a energiei
electrice care se vor Óncheia vor con˛ine clauze privind
acceptul sau refuzul consumatorilor de energie electric„ de
a fi prelua˛i de c„tre furnizorii de ultim„ op˛iune activa˛i de
Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón Domeniul
Energiei Ón condi˛iile prev„zute Ón regulamentul aprobat prin
prezentul ordin.
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p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Carmen Filipescu
Bucure∫ti, 22 iunie 2007.
Nr. 14.
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REGULAMENT
privind furnizarea de ultim„ op˛iune a energiei electrice

CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Scop

Art. 1. — Scopul prezentului regulament este stabilirea:
a) cadrului de ac˛iune al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei (ANRE) Ón cazul Ón
care un furnizor de energie electric„ ajunge Ón situa˛ia de
a-i fi suspendat„/retras„ licen˛a de furnizare, astfel Ónc‚t s„
nu fie prejudiciat„ alimentarea cu energie electric„ a
clien˛ilor finali;
b) responsabilit„˛ilor furnizorului de energie electric„,
c„ruia i s-a declan∫at procedura de retragere/suspendare a
licen˛ei, Ón leg„tur„ cu predarea portofoliului s„u de clien˛i
finali c„tre furnizorii de ultim„ op˛iune;
c) modului Ón care ANRE desemneaz„ furnizorii de
ultim„ op˛iune;
d) responsabilit„˛ilor furnizorilor de ultim„ op˛iune.
Art. 2. — Prezentul regulament este elaborat Ón
conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) lit. a), d) ∫i v),

art. 50 ∫i 51, art. 74 lit. d) ∫i art. 79 alin. (6) din Legea
energiei electrice nr. 13/2007, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 3. — Furnizorul de ultim„ op˛iune are obliga˛ia de a
furniza energie electric„ consumatorilor repartiza˛i ca
urmare a activ„rii sale de c„tre ANRE.
Domeniu de aplicare

Art. 4. — Prevederile prezentului regulament sunt
aplicabile titularilor de licen˛„ de furnizare a energiei
electrice ∫i consumatorilor de energie electric„ de pe
teritoriul Rom‚niei care ∫i-au dat acceptul de a fi prelua˛i
de furnizorii de ultim„ op˛iune, Ón condi˛iile prezentului
regulament.
Defini˛ii

Art. 5. — Œn scopul prezentului regulament se definesc
urm„torii termeni:
1. ANRE — Autoritatea Na˛ional„ de Reglementare Ón
Domeniul Energiei;
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CAPITOLUL III
Desemnarea furnizorilor de ultim„ op˛iune
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Art. 7. — (1) Œn situa˛ia Ón care unul sau mai mul˛i
consumatori r„m‚n f„r„ acces la serviciile furnizorului ales,
cu care au Óncheiat contract de furnizare, pentru c„
acestuia
i-a
fost
declan∫at„
procedura
de
suspendare/retragere a licen˛ei de furnizare, ANRE
repartizeaz„ portofoliul de consumatori al furnizorului Ón
cauz„, dup„ caz, c„tre unul sau mai mul˛i furnizori,
denumi˛i Ón continuare furnizori de ultim„ op˛iune (FUO).
(2) Œn scopul men˛ionat la alin. (1), ANRE va desemna
furnizorii de energie electric„ ce pot fi activa˛i ca FUO, cu
respectarea art. 8 ∫i 9.
(3) Odat„ activat de ANRE ca FUO, un furnizor de
energie electric„ trebuie s„ presteze serviciul de furnizare
la consumatorii prelua˛i Ón condi˛iile prezentului regulament.
Art. 8. — La data de 1 iulie a fiec„rui an, ANRE
desemneaz„ FUO de energie electric„.
Art. 9. — Pentru a putea fi desemnat de c„tre ANRE
drept FUO de energie electric„, un furnizor trebuie s„
Óndeplineasc„ cumulativ urm„toarele criterii:
a) s„ aib„ o cot„ de pia˛„ Ón ultimul an calendaristic
Óncheiat cel pu˛in egal„ cu cota minim„ de pia˛„
Ónregistrat„ de furnizorii implici˛i Ón aceea∫i perioad„;
b) s„ aib„ o cifr„ de afaceri Ón anul calendaristic
Óncheiat care s„ Ói permit„ s„ presteze suplimentar serviciul
de furnizare de ultim„ op˛iune de energie electric„.
Art. 10. — ANRE face public„ lista cu FUO desemna˛i
pe pagina web a ANRE ∫i Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
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2. consumator casnic — consumatorul care cump„r„
energie electric„ pentru consumul propriu Ón gospod„rie,
excluz‚nd consumul aferent activit„˛ilor comerciale sau
profesionale;
3. consumator necasnic mic — orice consumator cu
putere maxim„ aprobat„ prin avizul tehnic de racordare de
p‚n„ la 100 kVA inclusiv ∫i care nu utilizeaz„ energia
electric„ Ón scopuri casnice;
4. consumator necasnic mare — orice consumator cu
putere maxim„ aprobat„ prin avizul tehnic de racordare
cuprins„ Óntre 100 kVA ∫i 1 MVA inclusiv ∫i care nu
utilizeaz„ energia electric„ Ón scopuri casnice;
5. consumator necasnic foarte mare — orice consumator
cu putere maxim„ aprobat„ prin avizul tehnic de racordare
de peste 1 MVA;
6. consumator r„u-platnic — consumatorul de energie
electric„ care a fost deconectat (sau care se afl„ Ón
situa˛ia de a fi deconectat) din cauza neÓndeplinirii
obliga˛iilor sale de plat„;
7. contract de furnizare de ultim„ op˛iune — contractul de
furnizare a energiei electrice care are la baz„ contractulcadru de furnizare de ultim„ op˛iune reglementat de ANRE
∫i care produce Ón mod automat efecte legale Óncep‚nd cu
data activ„rii furnizorului de ultim„ op˛iune prin decizie a
ANRE;
8. cota de pia˛„ a unui furnizor Óntr-o perioad„ de referin˛„ —
raportul dintre consumul de energie electric„ al tuturor
clien˛ilor finali ai unui furnizor Óntr-o perioad„ de referin˛„ ∫i
suma consumurilor de energie electric„ ale clien˛ilor finali
ai tuturor furnizorilor de energie electric„ din Rom‚nia Ón
aceea∫i perioad„ de referin˛„;
9. furnizor implicit — furnizorul care are obliga˛ia furniz„rii
energiei electrice c„tre consumatorii captivi situa˛i Ón zona
precizat„ Ón licen˛a de furnizare sau succesorul legal care
va desf„∫ura activitatea de furnizare pentru ace∫ti
consumatori;
10. furnizor curent — furnizorul aflat Ón procedura de
suspendare sau de retragere a licen˛ei sale de furnizare a
energiei electrice;
11. portofoliu de clien˛i al unui furnizor — totalitatea
clien˛ilor finali pentru care un furnizor presteaz„ serviciul de
furnizare a energiei electrice la un moment dat;
12. pre˛ de referin˛„ al energiei electrice pentru categoria
consumatorilor necasnici foarte mari — pre˛ul orei pe pia˛„
pentru ziua urm„toare de energie electric„;
13. serviciu de furnizare de ultim„ op˛iune — serviciul
prestat de c„tre un furnizor de ultim„ op˛iune Ón raport cu
clien˛ii finali pe care Ói preia Ón aceast„ calitate, la
tarifele/pre˛urile de furnizare de ultim„ op˛iune.
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CAPITOLUL II
Documente de referin˛„
Art. 6. — La redactarea prezentului regulament au fost
luate Ón considerare prevederile urm„toarelor acte
normative:
a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare;
b) ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei de aprobare a
Metodologiei de stabilire a tarifelor la consumatorii captivi
de energie electric„;
c) ordinul pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei de aprobare a
Procedurii de schimbare a furnizorului de energie electric„;
d) condi˛iile asociate licen˛elor pentru furnizarea de
energie electric„.

CAPITOLUL IV
Contractul de furnizare de ultim„ op˛iune

Art. 11. — (1) Un FUO furnizeaz„ energia electric„ pe
baza contractului de furnizare de ultim„ op˛iune.
(2) Contractul de furnizare de ultim„ op˛iune intr„
automat Ón vigoare Óncep‚nd cu ora zero a zilei activ„rii
FUO, men˛ionate Ón decizia ANRE de activare a FUO.
(3) Contractul de furnizare de ultim„ op˛iune trebuie s„
respecte textul contractului-cadru aprobat de ANRE, fiind
interzis„ ad„ugarea sau eliminarea de clauze.
Art. 12. — Contractul de furnizare de ultim„ op˛iune nu
necesit„ semn„turile p„r˛ilor, furnizarea de ultim„ op˛iune
intr‚nd sub inciden˛a art. 48 alin. (3) din Legea energiei
electrice nr. 13/2007, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
Art. 13. — To˛i furnizorii au obliga˛ia s„ publice pe
pagina web proprie, precum ∫i la centrele de rela˛ii cu
clien˛ii contractul-cadru de furnizare de ultim„ op˛iune a
energiei electrice.
Art. 14. — Durata maxim„ a contractului de furnizare
de ultim„ op˛iune este de 6 luni.
Art. 15. — Prestarea serviciului de FUO nu poate
prevala asupra obliga˛iilor contractuale curente ale
furnizorului.
Art. 16. — Pe l‚ng„ obliga˛iile generale de furnizare,
FUO de energie electric„ vor asigura ∫i:
a) informarea consumatorilor Ón decurs de 5 zile
lucr„toare de la preluare despre schimbarea de furnizor, Ón
conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul regulament;
b) informarea consumatorilor, Ón decurs de 5 zile
lucr„toare de la preluarea acestora, asupra clauzelor
contractului de furnizare de ultim„ op˛iune ∫i a
pre˛ului/tarifului aplicat;
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b) Ón momentul Ón care intr„ Ón vigoare un nou contract
semnat cu FUO;
c) la Ómplinirea duratei de 6 luni calendaristice de
prestare a serviciului de furnizare de ultim„ op˛iune.
CAPITOLUL VI
Obliga˛ii ale furnizorului de ultim„ op˛iune
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Art. 21. — (1) Œn primele 7 zile de la data la care a
fost notificat cu privire la preluarea sa de c„tre FUO,
consumatorul poate opta pentru un alt furnizor, noua
schimbare de furnizor efectu‚ndu-se cu notificarea FUO,
prin derogare de la prevederile Procedurii de schimbare a
furnizorului de energie electric„.
(2) Dup„ expirarea celor 7 zile men˛ionate la alin. (1),
Ón intervalul de derulare a serviciului de furnizare de ultim„
op˛iune consumatorul poate opta pentru un alt furnizor, cu
respectarea Procedurii de schimbare a furnizorului de
energie electric„.
(3) Dac„ consumatorul nu notific„ FUO asupra
schimb„rii furnizorului Ón intervalul de derulare a serviciului
de furnizare de ultim„ op˛iune, se consider„ c„ acesta
este de acord cu prestarea serviciului de furnizare de c„tre
FUO, conform acceptului anterior dat prin contractul de
furnizare/actul adi˛ional la contractul de furnizare cu
furnizorul curent.
(4) Œn prima s„pt„m‚n„ a lunii a patra a serviciului de
furnizare de ultim„ op˛iune, FUO are obliga˛ia s„ notifice
fiec„rui consumator care a r„mas Ón portofoliul s„u de
clien˛i care este data la care Ónceteaz„ serviciul de FUO,
s„ transmit„ acestuia o ofert„ de contract de furnizare a
energiei electrice ∫i s„ informeze care sunt op˛iunile
consumatorului Ón acel moment:
a) pentru consumatorii casnici ∫i necasnici mici,
Óncheierea cu furnizorul care l-a deservit Ón regim de FUO
a unui contract reglementat Ón conformitate cu contractele
cadru de furnizare de energie electrice aprobate de ANRE
pentru aceste categorii de consumatori;
b) Óncheierea unui contract negociat cu furnizorul care
l-a deservit Ón regim de FUO;
c) Óncheierea unui contract de furnizare cu un alt titular
de licen˛„ de furnizare.
(5) Neexprimarea niciunei op˛iuni de c„tre consumatorii
casnici ∫i necasnici mici p‚n„ Ón prima zi lucr„toare a lunii
a cincea a serviciului de FUO ∫i nici a notific„rii de
schimbare de furnizor constituie accept tacit pentru ca
furnizorul s„ Óncheie, la sf‚r∫itul celor 6 luni, a unui
contract de furnizare la tarife reglementate Ón conformitate
cu contractele cadru emise de ANRE, Ón regim de furnizor
implicit, la un tarif egal cu tariful de referin˛„ pentru fiecare
dintre cele dou„ categorii de consumatori.
(6) Neexprimarea niciunei op˛iuni de c„tre consumatorii
necasnici mari ∫i foarte mari p‚n„ Ón prima zi lucr„toare a
lunii a cincea a serviciului de FUO ∫i nici a notific„rii de
schimbare de furnizor constituie accept tacit pentru ca
furnizorul s„ Óntrerup„ alimentarea cu energie electric„.
(7) P‚n„ la expirarea perioadei serviciului de furnizare
de ultim„ op˛iune, furnizorul are obliga˛ia s„ semneze cu
fiecare consumator casnic sau mic necasnic care a r„mas
Ón portofoliul s„u de clien˛i ∫i care nu ∫i-a manifestat alt„
op˛iune p‚n„ la momentul respectiv un contract de
furnizare conform contractelor-cadru de furnizare la tarife
reglementate.
Art. 22. — Œn decurs de 7 zile de la preluarea par˛ial„
sau integral„ a portofoliului de consumatori, Ón func˛ie de
decizia ANRE, FUO va notifica operatorii de re˛ea din
zonele Ón care se g„sesc locurile de consum preluate c„ a

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

c) facturarea energiei electrice consumate pe baza
tarifelor/pre˛urilor de furnizare de ultim„ op˛iune;
d) afi∫area ∫i punerea la dispozi˛ia oric„rui consumator,
la solicitarea acestuia, a listei furnizorilor activi de energie
electric„ din Rom‚nia;
Art. 17. — Obliga˛iile de plat„ ale consumatorilor pentru
serviciul de FUO se calculeaz„ pe baz„ de tarife/pre˛uri
calculate astfel:
(1) Tariful aplicat de FUO consumatorilor casnici este
egal cu tariful CR.
(2) Tariful aplicat de FUO consumatorilor necasnici mici
este cu 10% mai mare dec‚t tariful reglementat D aferent
nivelului de tensiune al locului de consum.
(3) Tariful aplicat de FUO consumatorilor necasnici mari
este cu 15% mai mare dec‚t tariful reglementat D aferent
nivelului de tensiune al locului de consum.
(4) Pre˛ul aplicat de FUO consumatorilor necasnici
foarte mari este cu 2,5% mai mare dec‚t pre˛ul de
referin˛„ pentru aceast„ categorie de consumatori. La pre˛ul
rezultat se adaug„ ∫i tarifele pentru serviciile de re˛ea,
serviciile de sistem, operare pia˛„ ∫i costurile unitare de
furnizare. Furnizorul va considera acelea∫i costuri unitare
de furnizare a energiei electrice ca ∫i pentru consumatorii
captivi.
(5) Œn situa˛ia men˛ionat„ la alin. (4), Ón vederea
recuper„rii costurilor cu dezechilibrele, FUO va aplica
consumatorilor prelua˛i o procedur„ de penalizare similar„
cu Procedura privind modul Ón care consumatorii cu tarife
reglementate, cu putere maxim„ contractat„ mai mare sau
egal„ cu 3MW, asigur„ furnizorilor datele necesare la
elaborarea prognozei energiei electrice, aprobat„ de ANRE.
(6) Pre˛ul pentru energia electric„ reactiv„ aplicat de
FUO consumatorilor necasnici cu factor de putere mediu
lunar mai mic de 0,92 este cel din ordinul ANRE de
stabilire a tarifelor reglementate pentru consumatorii captivi
de energie electric„.
(7) La tarifele/pre˛urile rezultate dup„ aplicarea regulilor
men˛ionate la alin. (1)—(4) ∫i (6) se vor ad„uga accizele ∫i
taxa pe valoarea ad„ugat„.
Art. 18. — (1) Energia electrica activ„ consumat„,
precum ∫i energia reactiv„, inclusiv eventualele penalit„˛i,
din momentul prelu„rii sale de FUO ∫i p‚n„ Ón momentul
transfer„rii sale la un alt furnizor sau al Óncheierii unui alt
tip de contract de furnizare, se datoreaz„ FUO ∫i se
pl„tesc de c„tre consumator la pre˛urile/tarifele specificate
la art. 17, chiar dac„ contractul de FUO nu este semnat.
(2) Obliga˛iile de plat„ pentru energia reactiv„ se
calculeaz„ pe baza prevederilor Procedurii privind
asigurarea energiei electrice reactive ∫i modul de plat„ a
acesteia, emis„ de ANRE.
Art. 19. — Venitul realizat de FUO din aceast„
activitate acoper„ costurile de achizi˛ie pentru energia
electric„ destinat„ consumatorilor prelua˛i Ón regim de FUO,
inclusiv tarifele pentru servicii de re˛ea, servicii de sistem,
de operare pia˛„, costurile de furnizare ∫i un profit
rezonabil.
CAPITOLUL V
Œncetarea contractului de furnizare de ultim„ op˛iune
Art. 20. — Contractul de furnizare de ultim„ op˛iune de
energie electric„ Ónceteaz„ Ón una dintre urm„toarele
situa˛ii:
a) Ón momentul Ón care intr„ Ón vigoare contractul
semnat cu un alt furnizor, cu respectarea procedurii de
schimbare a furnizorului;
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Art. 30. — (1) Œn cazul Ón care furnizorul curent este un
furnizor care nu este ∫i furnizor implicit, ANRE repartizeaz„
consumatorii casnici, necasnici mici ∫i necasnici mari
furnizorilor implici˛i aferen˛i locurilor de consum respective.
(2) Furnizorul implicit c„ruia i se repartizeaz„
consumatori Ón conformitate cu alin. (1) va deservi ace∫ti
consumatori Ón regim de FUO, la tarifele de FUO
specificate la art. 17.
Art. 31. — Œn situa˛ia Ón care furnizorul curent este un
furnizor implicit, consumatorii casnici, necasnici mici ∫i
necasnici mari vor fi repartiza˛i altui furnizor implicit/altor
furnizori implici˛i pe baza unei proceduri emise de ANRE.
Aceast„ procedur„ va fi realizat„ Ón termen de 6 luni de la
intrarea Ón vigoare a prezentului regulament.
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Etapa 5
Transmiterea deciziei ∫i a coordonatelor consumatorilor
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Art. 32. — Œn decurs de 48 de ore de la primirea listei
consumatorilor de la furnizorul curent, ANRE transmite
fiec„rui furnizor activat ca FUO ∫i furnizorului curent decizia
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Domeniul Energiei de activare, care include:
a) data ∫i ora Ónceperii serviciului de furnizare de ultim„
op˛iune;
b) lista consumatorilor necasnici foarte mari care vor fi
prelua˛i de c„tre fiecare furnizor de ultim„ op˛iune activat,
cu specificarea datelor de identificare a consumatorilor;
c) obliga˛ia furnizorului curent de a transmite, Ón decurs
de maximum 4 ore de la primirea deciziei ANRE, c„tre
furnizorul de ultim„ op˛iune activat/furnizorii de ultim„
op˛iune activa˛i informa˛iile din baza sa de date referitoare
la to˛i consumatorii care vor fi prelua˛i.

a

Art. 24. — (1) ANRE poate activa unul sau mai mul˛i
furnizori din lista men˛ionat„ la cap. III pentru a presta
serviciul de furnizare de ultim„ op˛iune, Ón condi˛iile
prezentului regulament.
(2) Activarea furnizorului/furnizorilor de ultim„ op˛iune se
face prin decizie a pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei.
Art. 25. — Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei prin care a fost/au fost
activat/activa˛i furnizorul/furnizorii de ultim„ op˛iune de
energie electric„ se transmite de c„tre ANRE:
a) titularului de licen˛„ de furnizare care trebuie Ónlocuit;
b) fiec„rui furnizor de ultim„ op˛iune care va prelua
par˛ial sau integral portofoliul de consumatori.
Art. 26. — FUO activat nu va deservi consumatorii care
la momentul prelu„rii au sistat„ pentru neplat„ alimentarea
cu energie electric„, p‚n„ la achitarea integral„ a
obliga˛iilor de plat„.

Etapa 4
Modul de repartizare a consumatorilor casnici, necasnici mici
∫i necasnici mari

an

CAPITOLUL VII
Activarea furnizorilor de ultim„ op˛iune

relu‚nd lista furnizorilor de c‚te ori este necesar p‚n„ la
terminarea listei de consumatori.

rs
o

fost activat ca FUO ∫i, totodat„, va transmite lista
consumatorilor prelua˛i ∫i datele de identificare ale
acestora.
Art. 23. — FUO public„ prin mijloace proprii ∫i va
transmite la ANRE pentru publicare lista consumatorilor pe
care Ói deserve∫te Ón regim de FUO.
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CAPITOLUL VIII
Repartizarea consumatorilor de c„tre ANRE
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Etapa 1
Recep˛ia listei consumatorilor afecta˛i
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Art. 27. — (1) Œn momentul declan∫„rii procedurii de
retragere/suspendare a licen˛ei de furnizare a energiei
electrice, furnizorul este obligat s„ transmit„ ANRE lista
consumatorilor s„i Ón format electronic prelucrabil, Óntocmit„
conform modelului prev„zut Ón anexa nr. 2 care face parte
integrant„ din prezentul regulament, grupa˛i pe categorii
(consumatori casnici, necasnici mici, necasnici mari ∫i
necasnici foarte mari) ∫i ordona˛i astfel:
a) pentru consumatorii necasnici foarte mari, Ón ordine
descresc„toare a consumurilor Ónregistrate Ón ultimul an
calendaristic;
b) pentru consumatorii casnici, necasnici mici ∫i
necasnici mari, pe operatori de distribu˛ie.
(2) Aceast„ list„ include ∫i consumatorii care Ón
momentul respectiv sunt Ónregistra˛i Ón eviden˛e ca fiind
deconecta˛i pentru neplat„.
Etapa 2
Œntocmirea listei furnizorilor de ultim„ op˛iune activa˛i

Art. 28. — ANRE analizeaz„ volumul ∫i structura
portofoliului de consumatori de la art. 27 ∫i Ón func˛ie de
aceste caracteristici Óntocme∫te lista furnizorilor de ultim„
op˛iune care urmeaz„ a fi activa˛i. Aceasta list„ poate
cuprinde unul, mai mul˛i sau to˛i furnizorii de ultim„ op˛iune
desemna˛i conform listei men˛ionate la art. 8
Etapa 3
Modul de repartizare a consumatorilor necasnici foarte mari

Art. 29. — Œn decurs de 24 de ore de la momentul Ón
care a primit de la furnizorul curent portofoliul s„u de
consumatori, ANRE repartizeaz„ Ón ordinea descresc„toare
a consumurilor c‚te un consumator necasnic foarte mare
din lista consumatorilor fiec„rui furnizor din lista FUO
activa˛i, ordona˛i descresc„tor Ón func˛ie de cota de pia˛„,

CAPITOLUL IX
Achizi˛ia energiei electrice de c„tre FUO
Art. 33. — Furnizorul curent poate transfera integral sau
par˛ial c„tre FUO activa˛i contractele sale de achizi˛ie a
energiei electrice aflate Ón derulare, cu acceptul celorlalte
p„r˛i contractante ∫i cu notificarea ANRE.
CAPITOLUL X
Monitorizarea activit„˛ii FUO
Art. 34. — Furnizorii de ultim„ op˛iune trebuie s„
actualizeze zilnic cel pu˛in urm„toarele date ∫i eviden˛e:
a) consumatorii prelua˛i Ón regim de FUO ∫i data
prelu„rii acestora;
b) consumatorii care au notificat trecerea la alt furnizor;
c) data rezilierii contractului de prestare a serviciului de
FUO;
d) consumatorii reconecta˛i Ón urma efectu„rii pl„˛ii;
e) consumatorii prelua˛i care se Óncadreaz„ la categoria
consumatorilor vulnerabili;
f) tarifele/pre˛urile aplicate pentru fiecare consumator;
g) modul de achizi˛ie a energiei electrice;
h) gestiunea contabil„ a costurilor ∫i veniturilor rezultate
din activitatea FUO.
Art. 35. — Furnizorii care deruleaz„ contracte de
furnizare de ultim„ op˛iune raporteaz„ lunar c„tre ANRE
urm„toarele informa˛ii:
a) num„rul ∫i consumul de energie electric„ ale
consumatorilor care au trecut c„tre FUO;
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Art. 36. — Prezentul regulament intr„ Ón vigoare la data
de 1 iulie 2007, cu excep˛ia art. 29, 30 ∫i 31, care intr„ Ón
vigoare la data de 1 iulie 2008.
Art. 37. — (1) Pentru perioada 1 iulie 2007—30 iunie
2008, furnizorii implici˛i au obliga˛ia de a Óndeplini ∫i
sarcina de furnizor de ultim„ op˛iune pentru consumatorii
din zona de distribu˛ie a energiei electrice pentru care
Óndeplinesc sarcina de furnizor pentru consumatorii captivi.
(2) Obliga˛ia de la alin. (1) este valabil„ ∫i pentru
succesorii legali care vor prelua activitatea de furnizare a
energiei electrice dup„ separarea legal„ a activit„˛ilor de
distribu˛ie ∫i furnizare.
Art. 38. — Œn perioada 1 iulie 2007—30 iunie 2008
modul de repartizare a consumatorilor foarte mari este

ite

CAPITOLUL XI
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale

identic cu modul de repartizare a consumatorilor casnici,
necasnici mici ∫i necasnici mari, precizat la art. 30 ∫i 31,
respect‚nd criteriul teritorial.
Art. 39. — (1) Operatorii de re˛ea au obliga˛ia s„
Óncheie contracte de distribu˛ie/transport de energie
electric„ cu FUO pentru consumatorii transfera˛i acestuia,
Ón termen de 5 zile de la primirea notific„rii FUO.
(2) Contractele de distribu˛ie/transport de energie
electric„ vor con˛ine clauze de denun˛are unilateral„ prin
care FUO s„ poat„ solicita Óncetarea acestora, Ón cazul Ón
care Ónceteaz„ ∫i contractele de furnizare de ultim„ op˛iune
cu consumatorii s„i.
Art. 40. — Œn cazul Ón care unui FUO i se declan∫eaz„
procedura de suspendare/retragere a licen˛ei sale de
furnizare, ANRE va elimina din lista de FUO respectivul
furnizor.
Art. 41. — Un furnizor de energie electric„ are obliga˛ia
de a notifica ANRE ∫i fiecare operator de distribu˛ie din
zonele Ón care se g„sesc locurile de consum ale clien˛ilor
s„i finali expirarea contractelor de furnizare, cu 7 zile
Ónainte de Óncetarea acestora.
Art. 42. — Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentului regulament, contractele de furnizare a energiei
electrice care se vor Óncheia vor con˛ine clauze privind
acceptul sau refuzul consumatorilor de energie electric„ de
a fi prelua˛i de c„tre furnizorii de ultim„ op˛iune activa˛i de
ANRE Ón condi˛iile prev„zute Ón prezentul regulament.
Art. 43. — Œn contractele de furnizare a energiei
electrice aflate Ón derulare la data intr„rii Ón vigoare a
prezentului ordin, Ón termen de 9 luni de la aceast„ dat„
se vor Óntocmi acte adi˛ionale privind acceptul sau refuzul
consumatorilor de energie electric„ de a fi prelua˛i de
furnizorii de ultim„ op˛iune activa˛i de ANRE Ón condi˛iile
prev„zute Ón prezentul regulament.

tu

b) num„rul ∫i consumul de energie electric„ ale
consumatorilor care au trecut de la FUO c„tre un alt
furnizor;
c) num„rul ∫i consumul de energie electric„ ale
consumatorilor deconecta˛i pentru neplat„;
d) num„rul ∫i consumul de energie electric„ ale
consumatorilor reconecta˛i Ón urma efectu„rii pl„˛ii;
e) valoarea crean˛elor din serviciul de FUO;
f) num„rul consumatorilor care se Óncadreaz„ la
categoria consumatorilor vulnerabili;
g) pre˛urile medii zilnice ∫i lunare aplicate pentru fiecare
tip de consumator mare Ón perioada de asigurare a
serviciului de furnizare de ultim„ op˛iune;
h) machetele de monitorizare privind situa˛ia costurilor ∫i
veniturilor realizate, pe modelul machetelor pentru
consumatorii captivi.

D

ANEXA Nr. 1
la regulament

DATE MINIMALE

pe care furnizorul de ultim„ op˛iune activat le va include Ón scrisoarea de notificare
pe care o va transmite consumatorilor prelua˛i
1. Informa˛ii privind schimbarea furnizorului (data
Ónceperii contractului de furnizare de ultim„ op˛iune, datele
de identificare ale FUO activat, perioada maxim„ a
contractului de FUO, informa˛ii privind tarifele/pre˛urile de
FUO aplicabile consumatorului preluat).
2. Num„rul ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei de aprobare a
regulamentului de furnizare de ultim„ op˛iune, num„rul
ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Energiei de desemnare a FUO ∫i num„rul
deciziei pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare
Ón Domeniul Energiei de activare a furnizorului de ultim„
op˛iune.

3. Adresa centrului de rela˛ii cu clien˛ii (pentru
consumatorii f„r„ acces la internet) unde sunt afi∫ate lista
furnizorilor de energie electric„ activi din Rom‚nia ∫i
contractul-cadru de furnizare de ultim„ op˛iune, precum ∫i
modul de accesare a acestor informa˛ii pentru consumatorii
cu acces la internet.
4. Men˛iunea c„ FUO activat a intrat Ón posesia
informa˛iilor referitoare la consumatorul preluat din baza de
date a furnizorului precedent.
5. Informa˛ii privind drepturile consumatorului preluat de
a Óncheia alte tipuri de contracte de furnizare a energiei
electrice Ónainte ∫i dup„ expirarea perioadei maxime a
contractului de FUO.
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ANEXA Nr. 2
la regulament

MODEL

de Óntocmire a listelor de transfer pentru consumatorii care ∫i-au dat acceptul pentru a fi transfera˛i la FUO
Denumirea furnizorului...............................................
Lista nr. .................
Operator de distribu˛ie..............................................
Categoria consumatorilor..........................................
Nr.
crt.

Denumire
consumator

Adresa
loc de consum

Cod de identificare
loc de consum

Cod de identificare
punct de m„surare

Nr. de facturi
restante

Stare
(D = Deconectat
pentru neplat„)

Observa˛ii

N O T √:
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1. Listele se completeaz„ Ón format electronic.
2. Listele se completeaz„ pe operatori de distribu˛ie, complet‚ndu-se tabele separate pentru fiecare categorie de consumatori.
3. Pentru consumatorii necasnici foarte mari, tabelul se completeaz„ Ón ordinea descresc„toare a consumului
lunar Ónregistrat Ón ultimul an calendaristic.
4. Fiecare furnizor va avea Ón orice moment disponibile informa˛iile con˛inute Ón aceast„ anex„.

pe

AUTORITATEA NAﬁIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI
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ORDIN
pentru desemnarea furnizorilor de ultim„ op˛iune de energie electric„
pentru perioada 1 iulie 2007—30 iunie 2008
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Œn temeiul prevederilor art. 9 alin. (8), (9) ∫i (10), ale art. 11 alin. (1) ∫i alin. (2) lit. a), ale art. 50 alin. (1) din
Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 3 alin. (3) din Regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare al Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 410/2007, precum ∫i ale Ordinului pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 14/2007
pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultim„ op˛iune a energiei electrice,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare prezentat de Departamentul pia˛„ de energie electric„,
Ón conformitate cu prevederile procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei din data de 22 iunie 2007,

at

ex

pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
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Art. 1. — Se desemneaz„ Ón calitate de furnizor de
ultim„ op˛iune de energie electric„, pentru perioada 1 iulie
2007—30 iunie 2008, urm„torii titulari de licen˛„ de
furnizare a energiei electrice:
Nr.
crt.

Furnizori de ultim„ op˛iune de energie electric„ (FUO)

1. Societatea Comercial„ FDFEE Electrica Muntenia Sud —
S.A.
2. Societatea Comercial„ FDFEE Electrica Transilvania
Sud — S.A.
3. Societatea Comercial„ FDFEE Electrica Muntenia
Nord — S.A.
4. Societatea Comercial„ CEZ V‚nzare — S.A.
5. Societatea Comercial„ FDFEE Transilvania Nord — S.A.
6. Societatea Comercial„ E.ON Moldova Furnizare — S.A.
7. Societatea Comercial„ DFEE ENEL Electrica Banat — S.A.
8. Societatea Comercial„ DFEE ENEL Electrica
Dobrogea — S.A.

Art. 2. — Fiecare dintre furnizorii prev„zu˛i la art. 1 are
obliga˛ia de a Óndeplini sarcina de furnizor de ultim„
op˛iune pentru consumatorii din zona de distribu˛ie a
energiei electrice Ón care Óndepline∫te ∫i sarcina de furnizor
al consumatorilor captivi.
Art. 3. — Titularii de licen˛„ de furnizare a energiei
electrice prev„zu˛i la art. 1 ∫i succesorii lor legali, care vor
desf„∫ura activitatea de furnizare dup„ separarea legal„ a
activit„˛ilor de distribu˛ie ∫i furnizare, vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Departamentele ∫i direc˛iile de specialitate din
cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul
Energiei vor urm„ri respectarea prevederilor prezentului
ordin.
Art. 5. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la data de 1 iulie
2007.

p. Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Carmen Filipescu
Bucure∫ti, 22 iunie 2007.
Nr. 15.
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MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR

ORDIN
privind delegarea unor atribu˛ii ale ministrului economiei ∫i finan˛elor secretarului de stat
coordonator na˛ional al asisten˛ei financiare externe nerambursabile
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor,
Ón conformitate cu dispozi˛iile art. 5 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii
nr. 490/2004 privind stimularea financiar„ a personalului care gestioneaz„ fonduri comunitare,
ministrul economiei ∫i finan˛elor emite urm„torul ordin:
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salariale prev„zute de art. 2 din Legea nr. 490/2004 privind
stimularea financiar„ a personalului care gestioneaz„
fonduri comunitare, cu modific„rile ulterioare, se deleag„
domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu, secretar
de stat Ón cadrul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor,
coordonator na˛ional al asisten˛ei financiare externe
nerambursabile.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

pe

Art. 1. — De la data public„rii prezentului ordin,
exercitarea atribu˛iilor prev„zute la art. 5 alin. (1) din
Hot„r‚rea Guvernului nr. 170/2005 pentru aplicarea Legii
nr. 490/2004 privind stimularea financiar„ a personalului
care gestioneaz„ fonduri comunitare, referitoare la
eliberarea avizului favorabil pentru structurile ∫i/sau
persoanele din cadrul ministerelor ∫i institu˛iilor, care au ca
obiect de activitate gestionarea asisten˛ei financiare
nerambursabile comunitare, Ón vederea acord„rii cre∫terilor
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Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 14 iunie 2007.
Nr. 464.

iv

in

MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR

tin

at

ex

cl

us

ORDIN
pentru aprobarea m„surilor tranzitorii, a etapelor ∫i termenelor de realizare a transferului
competen˛elor ∫i atribu˛iilor privind administrarea accizei c„tre Autoritatea Na˛ional„ a V„milor

D
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Œn temeiul dispozi˛iilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Economiei
∫i Finan˛elor, ale Hot„r‚rii Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„,
Ón concordan˛„ cu prevederile art. 163 pct. 2(3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 44/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón vederea punerii Ón aplicare a dispozi˛iilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 532/2007 privind reorganizarea ∫i func˛ionarea
Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor, respectiv Ón vederea aprob„rii m„surilor tranzitorii, a etapelor ∫i termenelor de realizare a
transferului competen˛elor ∫i atribu˛iilor privind administrarea accizei c„tre Autoritatea Na˛ional„ a V„milor,
ministrul economiei ∫i finan˛elor emite urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Œncep‚nd cu data de 1 iulie 2007,
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor va realiza activitatea de
supraveghere a produc˛iei, importului ∫i circula˛iei produselor
accizabile, denumit„ Ón continuare supraveghere special„, Ón
conformitate cu titlul VIII, cu respectarea prevederilor
titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

(2) Preluarea atribu˛iilor de c„tre Autoritatea Na˛ional„ a
V„milor, etapele ∫i termenele de preluare sunt cele
prev„zute Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — M„surile tranzitorii pentru preluarea activit„˛ii
de supraveghere special„ se vor realiza Óntr-o perioad„ de
60 de zile de la data transferului competen˛elor privind
activitatea de supraveghere special„ ∫i sunt prev„zute Ón
anexa nr. 2.
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Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 4. — Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, prin
Direc˛ia general„ management al domeniilor reglementate
specific ∫i Direc˛ia general„ a tehnologiei informa˛iei,
Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„, prin Direc˛ia
general„ de organizare ∫i resurse umane, Direc˛ia de
inspec˛ie fiscal„ ∫i Direc˛ia general„ proceduri pentru
administrarea veniturilor, precum ∫i direc˛iile generale ale
finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti,
Direc˛ia general„ de administrare a marilor contribuabili ∫i
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, prin Direc˛ia autoriz„ri ∫i

supraveghere produse accizate la nivel central ∫i structurile
subordonate, Direc˛ia de tehnologia informa˛iei, comunica˛ii
∫i statistic„ vamal„ ∫i Direc˛ia resurse umane, organizare
general„ ∫i perfec˛ionare, vor lua m„suri pentru ducerea la
Óndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. — Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale de
Administrare Fiscal„ va coordona toate activit„˛ile necesare
Ón vederea transferului de competen˛e conform prevederilor
prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 15 iunie 2007.
Nr. 487.

ANEXA Nr. 1
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4. La data de 1 aprilie 2008 se va realiza transferul
competen˛elor privind inspec˛ia fiscal„ pentru accize c„tre
autoritatea desemnat„ din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale a
V„milor, cu condi˛ia modific„rii Ón acest sens a Ordonan˛ei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
5. Œn vederea respect„rii termenelor prev„zute la
pct. 1—4, reprezentan˛ii Ministerului Economiei ∫i
Finan˛elor, Agen˛ia Na˛ional„ de Administrare Fiscal„ ∫i
Autoritatea Na˛ional„ a V„milor vor stabili pe baz„ de
protocol m„surile necesare transferului de competen˛e.
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1. La data de 1 iulie 2007 se va realiza transferul
competen˛elor privind aplicarea m„surilor speciale de
supraveghere a produselor accizabile Ón regim suspensiv.
2. La data de 1 octombrie 2007 se va realiza transferul
competen˛elor privind schimbul interna˛ional de informa˛ii Ón
domeniul accizelor, precum ∫i cea referitoare la gestionarea
documentelor administrative de Ónso˛ire la nivel na˛ional.
3. La data de 1 noiembrie 2007 se va realiza transferul
competen˛elor privind activitatea de verificare, investiga˛ii ∫i
control necesar„ certific„rii Ómplinirii condi˛iilor de autorizare
ca antrepozitar/antrepozit fiscal c„tre autoritatea desemnat„
din cadrul Autorit„˛ii Na˛ionale a V„milor.
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ETAPELE ™I TERMENELE DE PRELUARE

ANEXA Nr. 2

M√SURILE TRANZITORII

pentru preluarea activit„˛ii de supraveghere special„
1. Supravegherea special„ se asigur„ Ón comun de
c„tre personalul desemnat Ón acest sens de administra˛iile
fiscale competente, precum ∫i de c„tre personalul vamal
desemnat de Autoritatea Na˛ional„ a V„milor, pe o perioad„
de 60 de zile de la data transfer„rii competen˛elor.
2. Personalul desemnat de direc˛iile generale ale
finan˛elor publice jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti ∫i
Direc˛ia general„ de administrare a marilor contribuabili s„
Ó∫i desf„∫oare activitatea al„turi de personalul vamal va fi
deta∫at pentru 60 de zile la Autoritatea Na˛ional„ a
V„milor.

3. Autoritatea Na˛ional„ a V„milor va emite Ón termen
de 60 de zile de la data public„rii prezentului ordin un ghid
ce va cuprinde preciz„ri privind prevederile referitoare la
m„surile de supraveghere special„, Ón vederea aplic„rii
unitare de c„tre supraveghetorii fiscali, la nivel na˛ional.
4. Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, Agen˛ia Na˛ional„
de Administrare Fiscal„ Ómpreun„ cu Autoritatea Na˛ional„
a V„milor vor Óntreprinde m„suri de informare a mediului
de afaceri ∫i opiniei publice cu privire la noile prevederi
privind supravegherea special„.
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REGULAMENT
pentru modificarea Regulamentului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 5/2002 privind clasificarea
creditelor ∫i plasamentelor, precum ∫i constituirea, regularizarea ∫i utilizarea provizioanelor
specifice de risc de credit
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 99/2006 privind
institu˛iile de credit ∫i adecvarea capitalului, precum ∫i ale art. 19 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2006 privind
reglementarea unor m„suri financiar-fiscale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 266/2006,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, precum ∫i ale
art. 72 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor m„suri financiar-fiscale, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 266/2006,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite prezentul regulament.
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specifice de risc de credit aferente creditelor ∫i/sau
plasamentelor pentru care este Óndeplinit„ una dintre
urm„toarele condi˛ii:
— au fost epuizate posibilit„˛ile legale de recuperare
sau s-a Ómplinit termenul de prescrip˛ie;
— au fost transferate drepturile contractuale aferente
respectivului credit/plasament.“
3. Articolele 16 ∫i 17 se abrog„.
Art. II. — Sumele aferente creditelor ∫i plasamentelor
scoase Ón afara bilan˛ului p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a
prezentului regulament r„m‚n eviden˛iate Ón continuare Ón
afara bilan˛ului p‚n„ la recuperarea integral„ a acestora,
p‚n„ la epuizarea posibilit„˛ilor legale de recuperare sau
p‚n„ la Ómplinirea termenului de prescrip˛ie.
Art. III. — Prezentul regulament intr„ Ón vigoare la data
de 30 iunie 2007.
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Art. I. — Regulamentul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor ∫i plasamentelor,
precum ∫i constituirea, regularizarea ∫i utilizarea
provizioanelor specifice de risc de credit, publicat Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 626 din
23 august 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 1 litera a), a doua liniu˛„ se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
î— clasificarea creditelor acordate altor institu˛ii de credit
∫i a plasamentelor constituite la acestea;“.
2. Articolul 13 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 13. — Utilizarea provizioanelor specifice de risc de
credit se refer„ la anularea provizioanelor specifice de risc
de credit ∫i se va realiza prin reluarea pe venituri a sumei
reprezent‚nd nivelul existent Ón sold al provizioanelor
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Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
Mugur Constantin Is„rescu
Bucure∫ti, 25 iunie 2007.
Nr. 5.
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D

NORM√
privind modificarea ∫i completarea Normelor metodologice nr. 12/2002 pentru aplicarea
Regulamentului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor
∫i plasamentelor, precum ∫i constituirea, regularizarea ∫i utilizarea provizioanelor
specifice de risc de credit
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 101 alin. (1) ∫i ale art. 150 alin. (1) lit. d) din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 99/2006 privind institu˛iile de credit ∫i adecvarea capitalului, ale art. 19 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 28/2006 privind reglementarea unor m„suri financiar-fiscale, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 266/2006, ∫i ale pct. 202 din anexa la Ordinul guvernatorului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei nr. 5/2005 pentru aprobarea
Reglement„rilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institu˛iilor de credit, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul dispozi˛iilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei, precum ∫i ale
art. 72 din Ordonan˛a Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor m„suri financiar-fiscale, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 266/2006,
Banca Na˛ional„ a Rom‚niei emite prezenta norm„.
Art. I. — Normele metodologice nr. 12/2002 pentru
aplicarea Regulamentului B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei
nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor ∫i plasamentelor,
precum ∫i constituirea, regularizarea ∫i utilizarea

provizioanelor specifice de risc de credit, publicate Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 626 din
23 august 2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
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4. Litera h) a articolului 1 se completeaz„ cu punctul 4,
care va avea urm„torul cuprins:
î4. alte provizioane
399 — Provizioane pentru crean˛e restante ∫i
Óndoielnice (extras)
493 — Provizioane pentru opera˛iuni de leasing
financiar“
5. La articolul 7 primul alineat, ultima liniu˛„ se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î— utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
se realizeaz„ numai Ón cazul Ón care sumele pe care le
rectific„ sunt aferente unui credit/plasament pentru care
este Óndeplinit„ una dintre urm„toarele condi˛ii: (i) au fost
epuizate posibilit„˛ile legale de recuperare sau s-a Ómplinit
termenul de prescrip˛ie; (ii) au fost transferate drepturile
contractuale aferente respectivului credit/plasament.“
Art. II. — Prezenta norm„ intr„ Ón vigoare la data de
30 iunie 2007.

ce

1. Lista de conturi de la punctul 2.1.1 al literei e) a
articolului 1 se completeaz„ cu urm„toarele conturi:
î3811 — Crean˛e restante (extras)
3821 — Crean˛e Óndoielnice (extras)
4811 — Crean˛e restante (extras)
4821 — Crean˛e Óndoielnice (extras)“
2. Lista de conturi de la punctul 2.1.2 al literei e) a
articolului 1 se completeaz„ cu urm„toarele conturi:
î3812 — Dob‚nzi restante (extras)
3817 — Crean˛e ata∫ate (extras)
3822 — Dob‚nzi Óndoielnice (extras)
3827 — Crean˛e ata∫ate (extras)
4812 — Dob‚nzi restante (extras)
4817 — Crean˛e ata∫ate (extras)
4822 — Dob‚nzi Óndoielnice (extras)
4827 — Crean˛e ata∫ate (extras)“
3. Din Lista de conturi de la punctele 2.1.1 ∫i 2.2.1 ale
literei e) a articolului 1 se elimin„ contul 20113 — Forfetare.
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Pre∫edintele Consiliului de administra˛ie al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei,
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Mugur Constantin Is„rescu
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Bucure∫ti, 25 iunie 2007.
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