
Obligatiile furnizorilor de energie electrica

OBLIGATIILE FURNIZORILOR DE ENERGIE ELECTRICA CONFORM STANDARDULUI DE PERFORMANTA
PENTRU ACTIVITATEA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE LA TARIFE REGLEMENTATE
Prin Ordinul 01/ 07.01.2010 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57/26.01.2010, a fost
aprobat Standardul de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice .
Prin aceasta reglementare se stabilesc nivelurile minime obligatorii de performanta in prestarea
serviciului de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate.

1. Racordarea consumatorilor la retea
Racordarea consumatorilor se face in confomitate cu prevederile Regulamentului de racordare a
utilizatorilor la retelele electrice publice aprobat prin HG nr. 90/2008. La data abrogarii HG nr. 90/2008,
va intra in vigoare Regulamentul de racordare a utilizatorilor la retelele electrice publice aprobat prin
Ordinul ANRE nr. 59/2013.

2. Contractarea puterii si a energiei electrice
Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2013, publicata in M.O. nr. 485/2012, prevede la
art. 58 (1): la cererea scrisa a unui client final, furnizorul este obligat sa comunice, in termen de 15 zile
lucratoare, o oferta privind conditiile de furnizare a energiei electrice, care contine, obligatoriu, pretul
de furnizare, termenii de plata si data-limita de incheiere a contractului de furnizare, elaborat in
conformitate cu reglementarile emise de autoritatea competenta.

3. Masurarea si facturarea contravalorii energiei electrice furnizate
Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin HG nr. 1007/2004 si publicat
in M.O. nr. 673/2004, prevede la art. 111: Operatorul de retea are obligatia sa inlocuiasca, in termen de
cel mult 10 zile de la data inregistrarii sesizarii scrise, grupul de masurare reclamat ca fiind defect sau
suspect de inregistrari eronate. Acesta poate fi verificat si la locul functionarii de catre operatorul de
retea, cu acceptul si in prezenta consumatorului respectiv, iar constatarile se vor inscrie intr-un
document semnat de parti. Grupul de masurare demontat se verifica de catre un laborator metrologic
autorizat. Costul verificarii se suporta de operatorul de retea, cu exceptia cazurilor in care verificarea se
efectueaza la solicitarea consumatorului si reclamatia se dovedeste a fi neintemeiata.

4. Calitatea energiei electrice livrate
Calitatea energiei electrice livrate trebuie sa fie conforma cu prevederile Standardului de performanta
pentru serviciul de distributie a energie electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 28/2007.

5. Continuitatea in alimentarea cu energie electrica
a) Intreruperi accidentale
Operatorul asigura sosirea echipei de interventie in minimum de timp dupa anuntarea, de catre
utilizator, a intreruperii in alimentare, astfel incat restabilirea alimentarii, din momentul anuntarii, dupa
o intrerupere neplanificata, sa se realizeze in maximum:
1. 12 ore pentru mediul urban, in conditii normale de vreme;



2. 24 de ore pentru mediul rural, in conditii normale de vreme;
3. 72 de ore pentru mediul urban sau rural, in conditii meteorologice deosebite.
b) Intreruperi programate
Pentru lucrarile de dezvoltare si mentenanta, OD va cauta, impreuna cu utilizatorii, o programare
convenabila pentru ambele parti. OD informeaza utilizatorii cu privire la data, ora, precum si durata
intreruperilor care sunt necesare, cu minimum 15 zile lucratoare inainte de data de incepere a lucrarilor.
Daca nu se ajunge la o intelegere privind programarea intreruperilor, OD va reprograma intreruperile
planificate, cu un anunt de minimum 5 zile lucratoare inainte de data de incepere a lucrarilor.
La cererea scrisa a utilizatorilor, OD va apela la mijloace speciale (de ex. alimentari provizorii, lucru sub
tensiune, grupuri generatoare mobile) cu scopul limitarii duratei/puterii intrerupte sau chiar a eliminarii
intreruperilor, sau va interveni in afara zilelor lucratoare sau noaptea. Cheltuielile suplimentare vor fi
suportate de utilizatori. Inaintea inceperii lucrarilor in conditiile mentionate mai sus, OD adreseaza o
propunere tehnica si financiara utilizatorilor.
Intr-un an calendaristic, pentru lucrarile de dezvoltare si mentenanta, OD nu va produce unui utilizator
mai mult de:

 4 intreruperi planificate cu durata de maximum 12 ore fiecare, in mediul urban;

 8 intreruperi planificate cu durata de maximum 16 ore fiecare, in mediul rural.

Calitatea tehnica a energiei electrice
Caracteristicile tensiunii, pentru care prevederile SR EN 50160 reprezinta cerinte minimale, sunt
prezentate in tabelul urmator:

Fenomen Limite admisibile

Limite pentru tensiunea contractuala la
MT si IT

Tensiunea contractuala U situata in plaja
± 5 % fata de tensiunea nominala

Flicker Plt£ 1, pentru 95% din saptamana

Variatii rapide de tensiune in regim
normal

± 5 % fata de tensiunea nominala Unla JT
± 4 % fata de Uc la MT si IT

Nesimetrie (componenta negativa) - Kn
La JT si MT, Kn£ 2 %, pentru 95% din saptamana; in unele zone se
poate atinge 3 %;
La IT, Kn£ 1 %, pentru 95% din saptamana

Frecventa*
50 Hz ± 1 % (retea interconectata)
50 Hz + 4/- 6 % (retea izolata)



* intra in responsabilitatea OTS
Frecventa nominala a SEN este de 50 Hz.
Limitele normate de variatie a frecventei in functionare sunt:

 47,00 – 52,00 Hz timp de 100 % pe an;

 49,50 – 50, 50 Hz timp de 99,5 % pe an.

In conditii normale de exploatare, valoarea medie efectiva pentru 10 minute a tensiunii furnizate – in 95
% din timpul oricarei perioade a unei saptamani – nu trebuie sa aiba o abatere mai mare de ± 10 % din
tensiunea contractuala la MT si IT, respectiv de ± 10 % din tensiunea nominala la JT.
Factorul de distorsiune a tensiunii la JT si MT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 8 %.
Factorul de distorsiune a tensiunii la IT trebuie sa fie mai mic sau egal cu 3 %.
La reclamatia scrisa privind calitatea curbei de tensiune, operatorul va efectua verificari in punctul de
delimitare, va analiza si va informa utilizatorul de rezultatele analizei efectuate si masurile luate.
Termenul standard de raspuns la reclamatii privind nivelul tensiunii este de 15 zile calendaristice, iar
pentru alti parametri ai curbei de tensiune este de 30 de zile calendaristice.
Daca reclamatiile nu se confirma sau calitatea curbei de tensiune este scazuta din cauza utilizatorului,
acesta va plati pentru contravaloarea costurilor de investigare efectuate de operator. Utilizatorul va fi
informat de acest fapt de operator inainte de inceperea verificarilor.

Calitatea comerciala a serviciului de distributie
Racordarea la retea
La solicitarea scrisa a oricarui utilizator al RED, existent sau potential (neracordat la retea), OD care
detine licenta pentru distributie in zona respectiva este obligat sa emita un aviz tehnic de racordare,
daca racordarea nu afecteaza siguranta SEN prin nerespectarea normelor si reglementarilor tehnice in
vigoare.
Termenul pentru emiterea avizului tehnic de racordare este de maximum 30 de zile calendaristice de la
inregistrarea cererii (insotita de documentatia completa) pentru racordare la 110 kV, MT sau JT.
Termenul pentru transmiterea ofertei de contract de racordare este de maximum 10 zile calendaristice
de la inregistrarea cererii (insotita de documentatia completa).
In cazul in care utilizatorul are receptoare care pot introduce perturbatii in retea, documentatia
completa presupune si prezentarea masurilor luate de utilizator pentru limitarea perturbatiilor. Limitele
admisibile pentru perturbatii vor fi indicate de operator.
Contractarea serviciului de distributie
Termenul standard pentru transmiterea contractului de distributie (oferta OD) este de maximum 15 zile
lucratoare de la inregistrarea cererii de incheiere a contractului (insotita de documentatia completa)
Compensatii acordate de OD pentru nerespectarea termenelor impuse de standard
Pentru nerespectarea obligatiilor care ii revin prin standardul de performanta, operatorul plateste
utilizatorilor compensatii. Compensatiile se acorda la cererea utilizatorilor, formulata in scris, in termen
de 10 zile lucratoare, si sunt prezentate in anexa la standard.
OD este obligat sa plateasca aceste compensatii in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea
cererii.



6. Solutionarea reclamatiilor consumatorilor referitoare la serviciul de furnizare
Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin HG nr. 1007/2004 si publicat
in M.O. nr. 673/2004, prevede la art. 156:
(1) In cazul in care un consumator contesta valoarea unei facturi si comunica acest fapt furnizorului in
termen de 15 zile de la primirea ei, furnizorul este obligat sa analizeze corectitudinea contestatiei si in
termen de 10 zile de la primirea contestatiei sa comunice consumatorului rezultatul analizei.
(2) Daca furnizorul considera ca factura initiala este corecta, comunica aceasta constatare
consumatorului, iar factura, precum si termenul de plata initial raman valabile.
(3) Daca furnizorul constata ca factura initiala a fost gresita, emite o noua factura consumatorului, cu
decalarea corespunzatoare a termenului de plata.
(4) Daca in situatia prevazuta la alin. (2) se dovedeste ca suma contestata a fost mai mare decat cea
datorata de consumator la data respectiva (deci contestatia a fost justificata), furnizorul trebuie sa
plateasca consumatorului diferenta dintre suma incasata si cea corect calculata, majorata cu penalitati
de intarziere egale cu nivelul dobanzii pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare.
(5) Penalitatile prevazute la alin. (4) se percep pentru perioada dintre data platii facute de consumator si
data la care furnizorul restituie diferenta de plata si penalitatea


