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Intrebari frecvente si raspunsuri,  

utile pentru consumatorii de energie electrica 
 
 
LA SCHIMBAREA FURNIZORULUI SE INTRERUPE ALIMENTAREA CU ENERGIE 
ELECTRICA? 
Alegerea unui nou furnizor de energie electrica nu presupune intreruperea alimentarii cu energie 
electrica. 
  
LA SCHIMBAREA FURNIZORULUI SE MODIFICA INSTALATIA ELECTRICA 
EXISTENTA? 
Alegerea unui nou furnizor de energie electrica nu implica nicio modificare a instalatiei electrice, 
operatorul de masura si distributie ramane cel existent. 
  
CE COSTURI PRESUPUNE SCHIMBAREA FURNIZORULUI? 
 Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisa perceperea oricaror taxe sau 
tarife legate de parcurgerea procedurilor specific. 
 
CE SUNT CERTIFICATE VERZI SI DE CE APAR PE FACTURA? 
Certificatul verde este un titlul care atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile 
de energie. Certificatul se poate tranzacționa, distinct de cantitatea de energie electrică pe care 
acesta o reprezintă, pe o piață organizată, în condițiile legii și reprezintă schema suport de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile. 
Statul român sprijină investitorii în energie verde (regenerabilă) prin intermediul certificatelor 
verzi și prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora. În prezent, fiecare MWh de 
energie verde produs din surse regenerabile este recompensat cu un număr de certificate verzi. 
Aceste certificate verzi sunt cumpărate de furnizorii de energie electrică, companiile de profil 
fiind obligate să aibă o anumită cota de energie regenerabilă în coșul de energie electrică livrată 
consumatorilor. 
 
CE REPREZINTĂ CONTRIBUȚIA PENTRU COGENERAREA DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ? 
Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență reprezintă o sumă datorată lunar de fiecare 
consumator de energie electrică, pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în 
sistem de cogenerare de înaltă eficiență, în scopul creșterii eficienței energetice și al îmbunătățirii 
securității alimentării cu energie, pe piața de energie din România. 
Valoarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență se determină de către ANRE, în baza 
Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență 
aprobate prin Ordin ANRE. Se poate ajusta la începutul semestrului I și II al fiecărui an, precum 
și pentru perioada noiembrie-decembrie a fiecărui an. 
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CE ESTE ACCIZA DE PE FACTURA DE ELECTRICITATE? 
Acciza este o taxă percepută de stat pentru anumite bunuri de consum, printre care și 
electricitatea. Plata taxei de către consumatori se face prin factura de consum, odată cu plata 
contravalorii energiei electrice consumate, iar virarea accizelor la bugetul de stat se face de către 
furnizor. 
 
CE ÎNSEAMNĂ CLIENT VULNERABIL? 
Conform legii 226/2021 clientul vulnerabil este definit ca: persoană singură/familie, client final 
aparținând unei categorii de clienti casnici care, din motive de sănătate, vârstă, venituri 
insuficiente sau izolare față de sursele de energie, se află în risc de marginalizare socială și care, 
pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de măsuri de protecție socială, inclusiv de natură 
financiară și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale. 
 
CARE SUNT MODALITĂŢILE DE MĂSURARE A ENERGIEI ELECTRICE? 
Energia electrică furnizată clienţilor finali (consumul) se măsoară de către operatorii de 
distribuție, prin grupuri de măsurare, conform codului de măsurare elaborat de ANRE. 
Intervalul de citire a contoarelor în vederea emiterii facturii pentru clienţii casnici poate fi mai 
mare de o lună, dar fără a depăşi 6 luni. 
În cazul citirii grupurilor de măsurare la intervale mai mari decât intervalul de facturare, conform 
prevederilor contractuale, în cazul nostru > o lună, cantitatea de energie electrică facturată între 
citiri se determină prin autocitire. În situaţia în care nu transmiți indexul autocitit în perioada 
activă menționată pe factură, cantitatea de electricitate facturată se stabileşte prin una dintre 
următoarele metode: 
-pe baza unui consum lunar estimat, stabilit de comun acord cu clientul final printr-o convenţie 
de consum; aceasta poate fi modificată la iniţiativa clientului final sau la iniţiativa furnizorului, 
în situaţia în care furnizorul constată diferenţe semnificative între consumul lunar estimat şi 
consumul realizat; 
-pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul determinat pe baza 
celor mai recente citiri; 
-pe baza unui consum estimat de către furnizor, având în vedere consumul din perioada similară 
a anului precedent (istoric consum). 
 
 
 
 


