
LEGISLAŢIE GRADUL 2
Varianta a Varianta b Varianta c

1

Executarea sau folosirea de instalaţii 
clandestine în scopul racordării directe la reţea 
constituie:

contravenţie infracţiune contravenţie sau infracţiune, 
după caz

2

Finanţarea lucrărilor de electrificare a 
localităţilor este obligaţia:

autorităţilor locale  ministerului de resort operatorului de distribuţie în 
executarea contractului de 

concesiune 

3

Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori operatorul de reţea orice proiectant de 
specialitate (societate 

comercială atestată pentru 
activităţi de proiectare)

4

Furnizarea energiei electrice către clientul final 
se realizează:

fără încheierea contractului de 
furnizare, pe bază de negocieri

pe baza prevederilor contractului 
de utilizare a reţelei de 

transport/distribuţie

fără încheierea contractului 
de furnizare în situaţiile 

reglementate în mod distinct 
de către autoritatea 

5

Furnizarea energiei electrice către clientul final 
se realizează:

în temeiul unui contract de furnizare fără încheierea contractului de 
furnizare, pe bază de negocieri

pe baza prevederilor 
contractului de utilizare a 

reţelei de transport/distribuţie

6

Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să 
asigure furnizarea energiei electrice în regim de 
ultimă instanţă: 

clienţilor finali noncasnici care nu şi-
au exercitat dreptul de eligibilitate 

şi care îndeplinesc condiţiile impuse 
de legislaţie pentru serviciu 

universal

clienţilor casnici care nu şi-au 
exercitat dreptul de eligibilitate

clienţilor noncasnici care au 
dreptul la serviciul universal, 

în anumite situaţii



7

Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să 
asigure furnizarea energiei electrice în regim de 
ultimă instanţă: 

clienţilor casnici care nu şi-au 
exercitat dreptul de eligibilitate

clienţilor noncasnici care nu au 
dreptul la serviciul universal, în 

anumite situaţii

clienţilor finali noncasnici 
care nu şi-au exercitat dreptul 

de eligibilitate şi care 
îndeplinesc condiţiile impuse 
de legislaţie pentru serviciu 

universal

8

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit 
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei 
electrice  în caz de:

consumarea unei cantităţi de energie 
mai mare decât cea contractată

sustragerea de energie electrică 
constatată prin hotărâre 

judecătorească definitivă

Consum de energie mai mare 
decât cel aferent puterii 

aprobate prin avizul tehnic de 
racordare

9

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit 
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei 
electrice  în caz de:

sustragerea de energie electrică 
constatată prin hotărâre 

judecătorească definitivă

racordare ilegală la reţeaua de 
distribuţie 

Consum de energie mai mare 
decât cel aferent puterii 

aprobate prin avizul tehnic de 
racordare

10

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit 
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei 
electrice  în caz de:

sustragerea de energie electrică 
constatată prin hotărâre 

judecătorească definitivă, neplata 
facturilor sau alte situaţii prevăzute 

Plata cu întârziere a facturilor Consum de energie mai mare 
decât cel aferent puterii 

aprobate prin avizul tehnic de 
racordare

11

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit 
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei 
electrice în caz de:

constatare a unui consum fraudulos 
de energie

neplata facturilor Neplata abonamentului radio-
tv

12

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit 
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei 
electrice în caz de:

constatare a unui consum fraudulos 
de energie

neplata facturilor Neplata abonamentului radio-
tv

13

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit 
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei 
electrice în caz de:

neplata abonamentului radio-tv Consum de energie mai mare decât 
cel aferent puterii aprobate prin 

avizul tehnic de racordare

neplata facturilor



14

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit 
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei 
electrice numai în caz de:

consum de energie mai mare decât 
cel aferent puterii aprobate prin 

avizul tehnic de racordare

consumarea unei cantităţi de 
energie mai mare decât cea 

contractată

sustragerea de energie 
electrică constatată prin 
hotărâre judecătorească 

definitivă, neplata facturilor 
sau în alte situaţii prevăzute 

de legislaţia în vigoare.

15

Furnizorul de ultimă instanţă este:- furnizorul desemnat de ANRE 
pentru a presta serviciul public de 
distribuţie a energiei electrice, în 

orice condiţii

furnizorul desemnat de ANRE 
pentru a presta serviciul universal 
de furnizare în condiţii specifice 

reglementate;

un operator economic ale 
cărui acţiuni sau părţi sociale 
sunt deţinute în totalitate de 

statul român

16

Grupul de măsurare a energiei electrice: nu face parte din instalaţia de 
racordare;

face parte din instalaţia de 
racordare;

face parte din instalaţia de 
racordare numai în cazurile 
de excepţie, când punctul de 

măsurare este diferit de 
punctul de delimitare;

17

Grupurile de măsurare martor instalate de 
clientul final: 

sunt  utilizate, de regulă, la 
decontarea energiei electrice cu 

furnizorul 

 pot fi utilizate la decontarea 
energiei electrice cu furnizorul, în 

anumite situaţii, condiţionat

nu pot fi utilizate la 
decontarea energiei electrice 

cu furnizorul

18

În calitate de persoană fizică autorizată, 
electricianul autorizat gradul I poate executa 
instalaţii electrice interioare 

având o putere electrică instalată de 
maximum 10 kW şi la o tensiune 
nominală mai mică de 1 kV, numai 
dacă deţine un atestat emis de 
ANRE

având o putere electrică instalată 
de maximum 20 kW şi la o 
tensiune nominală mai mică de 1 
kV, numai dacă deţine un atestat 
emis de ANRE

având o putere electrică 
instalată de maximum 10 kW 
şi la o tensiune nominală mai 
mică de        1 kV, fără a 
deţine un atestat emis de 
ANRE

19

În cazul apariţiei unei divergenţe cu privire la 
racordarea la reţelele electrice sau emiterea de 
avize de amplasament, între un solicitant şi o 
subunitate sau unitate a unui operator de reţea, 
soluţionarea neînţelegerii de către ANRE se va 
face numai în cazul:

neconcilierii acesteia la nivelul 
operatorilor de reţea conform 

procedurilor proprii 

înregistrării unei acţiuni în justiţie parcurgerii în prealabil a unei 
procedurii de mediere la 

nivelul Ministerului 
Economiei 



20

În cazul constatării, conform prevederilor legale 
în vigoare, a unor acţiuni menite să sustragă 
energia electrică prin ocolirea echipamentelor 
de măsurare: 

clientul final va fi sancţionat 
contravenţional

clientului final i se va rezilia 
contractul de furnizare

 furnizorul este îndreptăţit să 
solicite unui client final 
constituirea de garanţii 

financiare pentru o perioadă 
de consum echivalent de 

21

În cazul existenţei mai multor puncte de 
delimitare, se consideră un singur loc de 
consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:

instalaţiile din aval aferente fiecărui 
punct de delimitare sunt legate 
electric între ele prin reţele ale 

operatorului de distribuţie;

dacă există un singur proprietar  instalaţiile din aval aferente 
fiecărui punct de delimitare 
sunt legate electric între ele 
prin reţele ale utilizatorului.

22

În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde 
Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, 
la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, 
dacă: 

Legitimaţia/Adeverinţa de 
electrician autorizat este declarată 
nulă, într-un ziar local şi titularul 

achită tariful de autorizare aprobat

Legitimaţia/Adeverinţa de 
electrician autorizat este declarată 
nulă, într-un ziar local şi titularul 
achită o penalitate în cuantum de 
200 RON indiferent de gradul şi 

tipul de autorizare

Legitimaţia/Adeverinţa de 
electrician autorizat este 

declarată nulă, într-un ziar 
local şi titularul achită un 

tarif de emitere a 
duplicatului, conform 

prevederilor din regulamentul 
de autorizare

23

În cazul în care, într-un loc de consum, energia 
electrică este utilizată atât pentru activităţi 
economice, cât şi pentru consum casnic  

se poate încheia, în anumite cazuri, 
un singur contract de furnizare

trebuie să se încheie întotdeauna 
două contracte de furnizare

este obligatorie separarea 
instalaţiilor de utilizare

24

În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza 
unui contract-cadru aprobat de ANRE, 
întreruperea alimentării cu energie electrică 
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de 
către beneficiar se face: 

cu un preaviz de cel puţin10 zile cu un preaviz de cel puţin 5 zile 
lucrătoare, în cazul clienţilor 

noncasnici

fără preaviz

25

În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza 
unui contract-cadru aprobat de ANRE, 
întreruperea alimentării cu energie electrică 
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de 
către beneficiar se face: 

cu un preaviz de cel puţin 15 zile, în 
cazul clienţilor casnici

fără preaviz cu un preaviz de cel puţin10 
zile



26

În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, 
grupurile de măsurare individuale se 
poziţionează 

pe tablourile din apartamente centralizat, la limita zonei de 
proprietate asupra terenului, in 

exteriorul construcţiei

centralizat, la parter sau pe 
palier

27

În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor 
conform Regulamentului de furnizare a energiei 
electrice la clienţii finali  şi a procedurilor 
specifice  

se reziliază contractul de furnizare a 
energiei electrice

operatorul de reţea are dreptul să 
întrerupă alimentarea cu energie 

electrică a locului de consum

clientul final poate fi 
deconectat numai după o 

decizie a ANRE pentru cazul 
respectiv

28

În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor 
conform Regulamentului de furnizare a energiei 
electrice la clienţii finali  şi a procedurilor 
specifice  

furnizorul are dreptul să solicite 
operatorului de distribuţie 

deconectarea clientului final de la 
reţea

clientul final poate fi deconectat 
numai după o decizie a ANRE 

pentru cazul respectiv

se reziliază contractul de 
furnizare a energiei electrice

29

În conformitate cu prevederile legii nr. 
123/2012, sunt considerate surse regenerabile 
de energie:

Energia electrică obţinută prin 
arderea gazelor naturale

 energia eoliană Energia electrică obţinută 
prin arderea combustibililor 

fosili

30

În conformitate cu prevederile legii nr.123/2012  
sunt considerate surse regenerabile de energie:

energia solară Energia electrică obţinută prin 
arderea gazelor naturale

Energia electrică obţinută 
prin arderea combustibililor 

fosili


