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Ce este ANRE şi cu ce se ocupă?   

ANRE este o instituţie publică independentă, care 
reglementează pieţele de energie electrică şi de gaze 
naturale. 

ANRE nu este �nanţată de la bugetul de stat. 

ANRE stabileşte regulile necesare funcţionării pieţei de 
energie electrică şi de gaze naturale şi se asigură că  
aceste reguli sunt respectate de toţi participanţii la 
piaţă.

ANRE acordă licenţe şi autorizaţii care dau posibilitatea 
companiilor să opereze pe piaţa de enrgie electrică. 

Companiile au obligaţia de a respecta termenii licenţei, 
iar în cazul în care nu realizează acest lucru, ANRE poate 
lua măsuri împotriva lor.

Cum pot negocia contractul cu un 
furnizor nou?

În momentul în care sunteţi contactaţi de către furnizor, 
este posibil să vi se ceară următoarele informaţii:

• Care este necesarul de energie electrică al companiei 
dumneavoastră (prognoza de consum orară, zilnică, 
lunară)

• Adresele locurilor de consum deţinute de �rma 
dumneavoastră, la care doriţi un nou furnizor, precum şi 
datele de identificare ale acestora (zonă operator de 
distribuţie, nivel de tensiune, cod unic identificare, tip 
contor). Dacă nu cunoaşteţi toate aceste date, pe baza 
acceptului dvs., furnizorul le poate obţine de la 
operatorul de distribuţie.

După ce furnizorul de energie electrică intră în posesia 
acestor informaţii, acesta este în măsură să stabilească şi 
să vă comunice oferta sa de preţ. În momentul în care 
obţineţi o ofertă de preţ din partea mai multor furnizori, 
veţi putea decide şi selecta cea mai bună ofertă.

Liberalizarea pieţei de energie electrică 
din România a început în primul trimestru 

al anului 2000 şi s-a realizat gradual, astfel 
încât, începând cu 1 iulie 2007, toţi 
consumatorii de energie electrică, 

indiferent de modul de utilizare a energiei 
electrice, tipul de consum sau cantitatea 

de energie electrică consumată, au 
posibilitatea să îşi aleagă furnizorul de 

energie electrică.
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Scopul acestui pliant este de a informa consumatorii 
necasnici în legătură cu oportunităţile oferite de 
liberalizarea pieţei de energie electrică, astfel încât să poată 
lua decizii în cunoştinţă de cauză în legătură cu furnizarea 
energiei electrice.

Cum lucrează piaţa de energie electrică?

După ce energia electrică este produsă,  aceasta este 
transportată de la locul de producere către firma 
dumneavoastră prin reţelele electrice de transport, 
proprietate a companiei naţionale de transport electric - 
Transelectrica, precum şi prin reţelele electrice de distribuţie 
ale companiilor de distribuţie. Aceste companii poartă 
întreaga responsabilitate pentru continuitatea alimentării 
cu energie electrică  şi pentru calitatea acesteia.

Energia electrică este cumpărată de la producători, de la un 
alt furnizor sau din import şi vândută consumatorilor de 
către Furnizorii de Energie Electrică. Această activitate de 
comercializare/vânzare a energiei electrice se numeşte 
furnizare a energiei electrice şi trebuie să includă o serie de 
servicii precum: citire, facturare, încasare, intermediere 
relaţie client-operator de reţea, încheiere contract de 
furnizare şi derulare contract conform prevederilor legale, 
investigare şi soluţionare în termen a sesizărilor şi 
reclamaţiilor primite de la clienţi, informarea acestora în 
cazul unor modificări ale cadrului legislativ aplicabil, 
consultanţă ş.a. 

În situaţia neplăcută în care furnizorul tău nu are 
posibilitatea să-şi mai îndeplinească serviciile, acest fapt nu 
va afecta alimentarea ta cu energie electrică. ANRE a emis 
reglementările în baza cărora furnizarea de energie electrică 
este asigurată în continuare de către alt furnizor, dar, într-o 
primă etapă, posibil la un preţ mai mare.

Atât piaţa de energie electrică din România, cât şi din 
celelalte ţări membre ale Uniunii Europene este liberalizată 
în totalitate, consumatorii putând opta pentru selectarea 
unui furnizor agreat. În acest moment, sunt peste 55 de 
furnizori care vând consumatorilor energie electrică.

Care este motivul pentru instaurarea 
concurenţei pe piaţă?

Concurenţa ar trebui să conducă la scăderea preţului de 
furnizare a energiei electrice,  la găsirea unor soluţii pentru 
ca furnizorii să �e mai e�cienţi, la practicarea unor  servicii 
mai bune faţă de client etc. Prin urmare, liberalizarea pieţei 
de energie electrică va aduce numeroase bene�cii pentru 
afacerea dumneavoastră. 
Se estimează că tot mai multe companii se vor putea 
bucura de bene�ciile procesului de liberalizare, prin 
înlocuirea furnizorului curent de energie electrică ori 
prin renegocierea contractului de furnizare a curentului 
electric.

Se schimbă calitatea şi continuitatea 
alimentării cu energie electrică?

Indiferent cine ar � furnizorul şi care este tipul de ofertă, nu 
se schimbă:
• operatorul de distribuţie din zona în care se găseşte 
consumatorul;
• continuitatea în alimentare şi calitatea tehnică a energiei 
electrice.  Aceastea sunt dependente de reţeaua electrică la 
care este racordat consumatorul;
• serviciul de remediere în cazul întreruperilor în alimentarea 
cu energie electrică sau al calităţii necorespunzătoare.

Doresc să schimb furnizorul – ce trebuie să 
fac? 

Pasul 1 – trebuie să contactezi furnizori diferiţi şi să obţii 
oferte de la ei sau poţi organiza o licitaţie. O listă  a furnizorilor 
este disponibilă pe pagina de internet a ANRE  – www.anre.ro. 
Furnizorul este obligat să îţi transmită o ofertă de furnizare în 
maxim 30 de zile. Poţi evalua ofertele primite comparând 
preţul energiei, durata contractului, condiţiile de încetare a 
contractului, termenele şi modalităţile de plată.
 
Pasul 2 – după alegerea noului tău furnizor şi după semnarea 
unui contract cu acesta, va trebui să trimiţi vechiului furnizor o 
notificare cu 30 de zile înainte de încetarea contractului, prin 
care îi vei aduce la cunoştinţă că vei „pleca” la alt furnizor. Va 
trebui, de asemenea, să discuţi cu noul tău furnizor dacă este 
potrivit sau nu contorul de energie electrică pentru piaţa 
concurenţială. Dacă nu este potrivit, va trebui să-l schimbi, iar 
această operaţiune va  presupune suportarea costurilor 
aferente. Noul tău furnizor te va consilia în vederea demer-
surilor necesare schimbării contorului. Va trebui să achiţi la zi 
toate facturile de energie electrică.

Pasul 3 – odată început procesul, noul tău furnizor va contacta 
toate părţile implicate în vederea citirii indexului contorului 
aferent datei efectuării schimbării furnizorului. Această citire 
are drept scop stabilirea indexului pentru decontarea finală 
(indexul de reziliere contract) cu vechiul furnizor, index ce 
constituie totodată şi indexul de la care decurg obligaţiile de 
plată a consumului de energie electrică către noul furnizor.  

Pasul 4 – vei primi o factură pentru decontarea finală, pe care 
va trebui să o plăteşti în termenul de scadenţă. Verifică dacă 
această factură este corectă şi nu uita să compari indexul final 
facturat cu ultimul index citit şi indexul iniţial din această 
factură cu indexul final din factura anterioară.

„Evoluţia pieţei de energie electrică din România în 
perioada ianuarie 2004 – mai 2008”

Evoluţia numărului de consumatori alimentaţi cu energie 
electrică şi cantitatea de energie electrică în cadrul unei 

pieţe competitive

Sursă: Raportul ANRE privind piaţa de energie electrică, mai 2008

Gradul de deschidere a pieţei, reglementat prin Hotărâri de Guvern în 
perioada 2004-2008
Consumul aferent consumatorilor care au înlocuit furnizorul de energie 
electrică sau şi-au renegociat contractul (%)
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Numărul de consumatori alimentaţi cu curent electric în cadrul unei 
pieţe competitive
Cantitatea de energie electrică livrată în cadrul unei pieţe competitive

Sursă: Raportul ANRE privind piaţa de energie electrică, mai 2008
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