
LEGISLAŢIE GRADUL 2
Varianta a Varianta b Varianta c

1

Certificatul de racordare emis de către 
operatorul de reţea 

se eliberează pe bază de tarif 
reglementat.

conţine condiţiile tehnico-
economice de racordare la reţea a 

unui loc de consum şi/ sau de 
producere

stabileşte condiţii tehnice de 
utilizare a reţelei după 
punerea sub tensiune a 
instalaţiei de utilizare.

2

Certificatul de racordare emis de către 
operatorul de reţea 

conţine condiţiile tehnico-
economice de racordare la reţea a 

unui loc de consum şi/ sau de 
producere

certifică îndeplinirea condiţiilor de 
racordare la reţea prevăzute într-un 

aviz tehnic de racordare valabil

se eliberează pe bază de tarif 
reglementat.

3

Cine analizează si avizează îndeplinirea 
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor 
electrice de distribuţie?

ANRE Operatorul de Transport si de 
Sistem

Operatorul de distribuţie

4

Cine analizează si avizează îndeplinirea 
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor 
electrice de transport?

Operatorul de Transport si de 
Sistem

ANRE Operatorul de distribuţie 
local

5

Client eligibil - este clientul care:  este liber să îşi aleagă furnizorul de 
energie electrică de la care cumpără 

energie electrică

 poate achiziţiona energie electrică 
doar de pe piaţa reglementata

este obligat să achiziţioneze 
energia electrică la preturi de 

achiziţie reglementate

6

Client eligibil  este clientul care: : este obligat a cumpăra energie 
electrica la tarife reglementate

cumpăra energie electrica pentru 
consumul propriu si are dreptul de 

a revinde surplusul pe piaţa de 
energie electrica

este liber să îşi aleagă 
furnizorul de energie 

electrică de la care cumpără 
energie electrică

7

Client final este: orice client ce cumpără energie 
electrică de la un producător

orice client ce cumpără energie 
electrică de la un trader de energie 

electrică 

orice persoană fizică sau 
juridică ce cumpără energie 

electrică pentru consum 
propriu

8

Client final este: orice client ce cumpără energie 
electrică de la un producător

orice client casnic orice client ce cumpără 
energie electrică de la un 
trader de energie electrică 



9

Clienţii finali de energie electrică: pot impune furnizorului orice 
modalitate de plată, chiar dacă nu 

este pusă la dispoziţie de către 
acesta

pot să opteze pentru orice 
modalitate de plată pe care 

furnizorul o pune la dispoziţie

sunt obligaţi să achite 
facturile pentru energia 

electrică la una din casieriile 
furnizorului 

10

Clientul casnic este clientul care: Utilizează energie electrică în 
exclusivitate pentru iluminatul 

artificial din propria locuinţă şi din 
afara acesteia, fiind racordat la o 

reţea electrică monofazată de joasă 
tensiune

Utilizează energie electrică pentru 
funcţionarea receptoarelor 

electrocasnice din propria locuinţa, 
precum si pentru realizarea de 

activităţi comerciale sau prestarea 
de servicii

cumpără energie electrică 
pentru propriul consum 

casnic, excluzând consumul 
pentru activităţi comerciale 

sau profesionale 

11

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie 
(Codul RED) este administrat de:

SC ELECTRICA SA, în calitate de 
elaborator

ANRE - Autoritatea Naţională de 
Reglementare în domeniul 

Energiei

CN TRANSELECTRICA SA

12

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie 
(Codul RED), reglementare ce este parte 
constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat 
de către:

Guvernul României Ministerul Economiei şi Finanţelor ANRE

13

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie 
reglementează activitatea operatorilor de 
distribuţie:

la care acţionar principal este statul 
român

la care acţionar majoritar nu este 
statul român

tuturor operatorilor de 
distribuţie, indiferent de 

acţionarul majoritar

14

Conform atribuţiilor principale prevăzute în 
Cod tehnic al reţelelor electrice de distribuţie 
(Codul RED), operatorii de distribuţie: 

 prestează serviciul public pentru 
toţi utilizatorii reţelelor electrice de 
distribuţie, permiţând accesul 
nediscriminatoriu la reţelele 
electrice de distribuţie oricărui 

 prestează serviciul de distribuţie 
doar pentru utilizatorii reţelelor 

electrice de distribuţie cu care au 
încheiat un contract de furnizare a 

energiei electrice

 asigură serviciul public de 
distribuţie a energiei electrice 

doar consumatorilor de 
energie electrică vulnerabili

15

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, 
ANRE:

aprobă regulamentul privind 
realizarea reţelei de iluminat public

elaborează normele de securitatea 
şi sănătate în muncă pentru 

operatorii economici din sectorul 
energiei electrice 

aprobă regulamentul privind 
racordarea utilizatorilor la 
reţelele electrice de interes 

public



16

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, 
ANRE:

 desemnează furnizorul de ultimă 
instanţă pentru a presta serviciul 
universal de furnizare în condiţii 

specifice reglementate

elaborează normele de securitate şi 
sănătate în muncă pentru operatorii 

economici din sectorul energiei 
electrice 

aprobă regulamentul privind 
realizarea reţelei de iluminat 

public

17

Conform prevederilor referitoare la energia 
electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de 
"client final" şi "consumator" sunt:

diferite  echivalente;  echivalente numai în cazul 
consumatorilor casnici

18

Conform principalelor activităţi desfăşurate de 
Operatorul de transport şi de sistem  prevăzute 
în Legea nr.123/2012, acesta:

exploatează, întreţine, reabilitează şi 
dezvoltă în condiţii economice 

reţeaua de transport 

exploatează, retehnologizează, 
reabilitează si dezvolta instalaţiile 
din reţelele electrice de distribuţie

exploatează, 
retehnologizează, reabilitează 

si dezvolta instalaţiile de 
măsurare si contorizare a 

transferului de energie spre 
consumatorii casnici

19

Conform Regulamentului privind racordarea 
utilizatorilor la reţelele electrice de interes 
public, operator de reţea este:

un furnizor orice deţinător de reţea  un operator de distribuţie  

20

Conform Regulamentului privind racordarea 
utilizatorilor la reţelele electrice de interes 
public, operator de reţea este:

operatorul de transport şi de sistem un furnizor orice deţinător de reţea 

21

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în 
sectorul energiei electrice, conform Legii nr. 
123/2012 se fac, după caz, de:

reprezentanţii operatorilor de reţea reprezentanţii împuterniciţi ai 
autorităţii competente

poliţişti, jandarmi sau 
poliţişti locali, împreună cu 

sau fără  reprezentanţii 
împuterniciţi ai operatorilor 

de reţea

22

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în 
sectorul energiei electrice, conform Legii nr. 
123/2012 se fac, după caz, de:

reprezentanţii împuterniciţi ai 
consiliilor locale

reprezentanţii operatorilor de reţea poliţişti, jandarmi sau 
poliţişti locali, împreună cu 

sau fără  reprezentanţii 
împuterniciţi ai operatorilor 

de reţea

23

Constituie contravenţie: refuzul clienţilor finali de a permite 
accesul la grupurile de măsurare

executarea sau folosirea de 
instalaţii clandestine în scopul 

racordării directe la reţea 

sustragerea de energie 
electrica



24

Constituie contravenţie: executarea sau folosirea de instalaţii 
clandestine în scopul racordării 

directe la reţea 

nerespectarea de către producători 
a obligaţiilor de producere şi/sau 
de ofertare conform prevederilor 

legale

sustragerea de energie 
electrica

25

Constituie infracţiune: Executarea de săpături sau lucrări 
de orice fel in zonele de protecţie a 
instalaţiilor, fara consimţământul 

prealabil al proprietarului acestora

modificarea fără drept a 
componentelor instalaţiilor 

energetice

Nerespectarea 
reglementărilor emise de 

ANRE

26

Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea 
temporara a energiei electrice, fără denunţarea 
contractului, pentru o perioadă de:

minimum o luna si maximum 12 
luni

minimum 3 luni si maximum 6 luni minimum 6 luni

27

Contractul de reţea se încheie pentru o durată limitată, în cazurile 
în care operatorul de reţea solicită 

acest lucru

între clientul final şi producător pentru o perioadă 
nedeterminată

28

Contractul de reţea se încheie pentru o durată limitată, în cazurile 
în care clientul solicită acest lucru

între clientul final şi producător pentru o perioadă 
nedeterminată, dar numai în 

cazul reţelei de transport

29

Contractul dintre furnizorul de energie electrică 
şi un client final trebuie elaborat în conformitate 
cu reglementările emise de: 

Ministerul Economiei si Mediului 
de Afaceri

autoritatea competentă CN Transelectrica SA

30

Convenţia de exploatare este un act juridic prin 
care sunt precizate aspecte legate de:

contractarea energiei electrice manevrele ce se executa si 
eventualele despăgubiri ce se pot 

acorda in cazul unui incident

realizarea conducerii 
operaţionale prin dispecer


