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Director Adjunct Direcția Ofertare Vânzare 

 

Sergiu 

TOMA 

 

 

 

 

 

 

5. ELABORARE 

Funcția Prenume și nume Semnătura Data 

Șef Serviciu Furnizare Energie 

 

Vergil 

SOARE 

 

  

 

  



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ  
VÂNZAREA ENERGIEI ELECTRICE PE PIAȚA CU 

AMĂNUNTUL CATRE CONSUMATORII FINALI 

 

COD: PO-EF-002 

EDIŢIA: 1 
 

REVIZIA: 0 
pag. 3/16 

 

PO-EF-002, ediţia 1, revizia 0 

 

 

LISTA DE CONTROL A ACTUALIZĂRILOR 

 

Autor ediție/revizie: Vergil SOARE 

 

Identificarea modificărilor: 

 

Nr. 

crt. 
Ediție 

Data 

ediție 
Revizie 

Data 

revizie 

Capitol/ 

Paragraf 
Motivul ediției/reviziei 

Elaborator/ 

gestionar 

1 0 
Octombrie 

2014 
0 

toate toate 

Elaborare inițială 
Georgescu  

Victor 

2 0 
Decembrie 

2014 
1   

Schimbare organigramă CEO, 

înființare Direcția Furnizare Energie 

Termică  

Modificare atribuții pentru 

acceptarea la plata a  facturilor de 

distribuție/rețea 

Georgescu  

Victor 

Fincă Marius 

3 1 
Ianuarie 

2021 
0 toate toate 

Extindere de domeniu și 

actualizare datorate apariției ediției 

2015 a standardului ISO 9001 și 

schimbării structurii organizatorice 

Recodificarea procedurii din: PO-

EV-009 în PO-EF-002 și a 

formularelor. 

 

 

Vergil 

SOARE/ 

DOV – 

Serviciul 

Furnizare 

Energie  

 

 

  



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ  
VÂNZAREA ENERGIEI ELECTRICE PE PIAȚA CU 

AMĂNUNTUL CATRE CONSUMATORII FINALI 

 

COD: PO-EF-002 

EDIŢIA: 1 
 

REVIZIA: 0 
pag. 4/16 

 

PO-EF-002, ediţia 1, revizia 0 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 
 

 

 

PAG. 

 

1. SCOP           5 

 

2. DOMENIU DE APLICARE       5 

 

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI      5 

 

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ      6 

 

5. RESPONSABILITĂŢI        7 

 

6. DESCRIERE PROCEDURĂ       9 

 

7. ÎNREGISTRĂRI         11 

 

8. ANEXE          11 

 
  



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ  
VÂNZAREA ENERGIEI ELECTRICE PE PIAȚA CU 

AMĂNUNTUL CATRE CONSUMATORII FINALI 

 

COD: PO-EF-002 

EDIŢIA: 1 
 

REVIZIA: 0 
pag. 5/16 

 

PO-EF-002, ediţia 1, revizia 0 

1. SCOP 

Procedura descrie responsabilitățile și modul de lucru în ceea ce privește încheierea și derularea 

contractelor de vânzare a energiei electrice și a contractelor de rețea, conexe vânzării energiei, pentru 

consumatorii finali în conformitate cu ORDIN nr. 235 din 20 decembrie 2019 emis de ANRE pentru 

aprobarea „Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali“. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura se aplică la încheierea contractelor bilaterale cu consumatorii finali casnici și noncasnici 

din arealul național, la prețuri stabilite de conducerea societății. 

Gestionarul procedurii: Direcția Ofertare Vânzare – Serviciul Furnizare Energie. 

Descrierea activităților din prezenta procedură începe cu stabilirea cantității de energie electrică 

pentru vânzare și se sfârșește cu încasarea contravalorii energiei vândute, cât și cu raportarea datelor 

către ANRE conform legislației în vigoare. 

Procedura descrie subprocesul: „Vânzarea energiei electrice pe piața cu amănuntul și micilor 

consumatori “–FP 23-5 ce face parte din procesul „ Ofertare-vânzare energie electrică și termică, servicii 

tehnologice de sistem“. 

  

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI  
3.1.Prescurtări 

3.1.1. ANRE   - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; 

3.1.2. CEO  - Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A; 

3.1.3. DLGC  - Direcția Legislație și Guvernanță Corporativă; 

3.1.4. DFC  - Direcția Financiar Contabilitate; 

3.1.5. FA   - Furnizor actual; 

3.1.6. FN   - Furnizor nou; 

3.1.7. FUI  - Furnizor de ultimă instanță; 

3.1.8. HD  - Hotărâre de Directorat; 

3.1.9. OPCOM -  - Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale din  

3.1.10. OANRE  - - Ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei; 

3.1.11. OR  - Operator de rețea; 

3.1.12. OTS  - Operator de transport și de sistem; 

3.1.13. PAM  - Piața cu amănuntul a energiei electrice; 

3.1.14. PCSCV  - Piața Centralizată anonimă Spot de Certificate Verzi; 

3.1.15. PRE  - parte responsabilă cu echilibrarea; 

3.1.16. POD   - punct de livrare energie electrică. 

3.1.17. SEN  - sistemul electroenergetic național; 

3.1.18. SMI  - sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice; 

3.1.19. TVA  - taxă pe valoarea adăugată. 

 

 

3.2.Definiţii 
3.2.1 Contract de furnizare a energiei electrice – contractul în baza căruia furnizorul de 

energie electrică furnizează clientului său o cantitate de energie electrică pe o anumită perioadă 

de timp, dar care nu cuprinde un instrument derivat din domeniul energiei electrice [L 123/2015, 

art.3 pct.18]; 

3.2.2.  Client final - orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consum 

propriu; noțiunile de "client final" și "consumator" sunt echivalente [L 123/2015, art.3 

pct.13]; 

3.2.3.  Client final noncasnic - clientul final care cumpără energie electrică pentru uzul propriu, 

altul decât cel casnic; în această categorie intră și producători, furnizori sau operatori de 

rețea care cumpără energie electrică pentru consumul propriu [L 123/2015, art.3 pct.14]; 



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. 

 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ  
VÂNZAREA ENERGIEI ELECTRICE PE PIAȚA CU 

AMĂNUNTUL CATRE CONSUMATORII FINALI 

 

COD: PO-EF-002 

EDIŢIA: 1 
 

REVIZIA: 0 
pag. 6/16 

 

PO-EF-002, ediţia 1, revizia 0 

3.2.4. Client casnic - clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, 

excluzând consumul pentru activități comerciale sau profesionale [L 123/2015, art.3 

pct.15]; 

3.2.5. Contract de rețea - contract pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice 

și/sau contract pentru prestarea serviciului de transport [Regulament de furnizare energie 

electrica aprobat de Ordin ANRE nr.235/2019 art.3 lit.b]; 

3.2.6. Data schimbării efective a furnizorului - data de la care produce efecte contractul de 

furnizare a energiei electrice încheiat cu furnizorul nou [Procedura de schimbare a 

furnizorului aprobata prin Ordin ANRE nr.234/2019 art.3 lit.b] 

3.2.7. Entitate organizatorică – mod de organizare internă de sine stătătoare, care nu mai are 

altă subdiviziune în subordine (compartiment, birou, atelier, serviciu, secție, sector, 

departament – după caz). [MSIM-CEO]; 

3.2.8. Furnizare de energie electrică - activitatea de vânzare de energie electrică către clienți, 

precum și alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aflate în proprietatea 

furnizorului [L 123/2015, art.3 pct.25]; 

3.2.9. Furnizor - persoană fizică și/sau juridică ce desfășoară activitatea de furnizare de energie 

[L 123/2015, art.3 pct.26]; 

3.2.10. Furnizor actual - furnizorul care desfășoară activitatea de furnizare a energiei 

electrice/gazelor naturale pentru clientul final până la data schimbării efective a 

furnizorului [Procedura de schimbare a furnizorului aprobata prin Ordin ANRE 

nr.234/2019 art.3 lit.c] 

3.2.11. Furnizor nou - furnizorul care desfășoară activitatea de furnizare a energiei 

electrice/gazelor naturale pentru clientul final de la data schimbării efective a furnizorului 

[Procedura de schimbare a furnizorului aprobata prin Ordin ANRE nr.234/2019 art.3 

lit.d] 

3.2.12.  Interval de citire - intervalul de timp între două citiri consecutive ale indicațiilor 

grupului de măsurare pentru determinarea consumului de energie electrică corespunzător 

acelui interval [Regulament de furnizare energie electrica aprobat de Ordin ANRE 

nr.235/2019 art.3 lit.c];  

3.2.13. Ofertă de vânzare energie electrică - documentație care cuprinde propunere tehnică, 

propunere financiară și documente de calificare, după caz [PAD-AQ-002, e2r0, decembrie 

2018] 

3.2.14. Perioada de facturare - intervalul de timp pentru care se emite factura, pe baza energiei 

electrice furnizate în intervalul de timp respectiv și, după caz, pe baza altor mărimi 

utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice [Regulament de furnizare energie 

electrica aprobat de Ordin ANRE nr.235/2019 art.3 lit.d];   

3.2.15. Procesul de schimbare a furnizorului- totalitatea etapelor prin care, pe parcursul derulării 

unui contract de furnizare a energiei electrice, clientul final decide denunțarea unilaterală 

a contractului încheiat cu furnizorul actual și încheie un contract de furnizare a energiei 

electrice cu un furnizor nou [Procedura de schimbare a furnizorului aprobata prin Ordin 

ANRE nr.234/2019 art.3 lit.f]; 

3.2.16. Raport prețuri medii pentru energia electrica facturată – document transmis la ANRE cu 

preturile medii pentru energia electrică facturată la consumatorii finali [Ordin ANRE 

nr.33/2013 art.6]; 

3.2.17. Responsabilul cu derularea contractului de furnizare/ de rețea – persoana desemnată din 

cadrul Serviciului Furnizare Energie să emită notificări, facturi de energie electrică și acte 

adiționale pentru consumatorii finali [PO-EF-002] 

3.2.18. Satisfacție a clientului - percepție a clientului despre măsura în care cerințele sale au fost 

îndeplinite [SR EN ISO 9000, octombrie 2015] 

3.2.19. Sistarea procesului de schimbare a furnizorului - încetarea procesului de schimbare a 

furnizorului în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de schimbare a 

furnizorului, clientul final anunță furnizorul nou că renunță la contractul încheiat 
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[Procedura de schimbare a furnizorului aprobata prin Ordin ANRE nr.234/2019 art.3 

lit.g]; 

3.2.20. Structură organizatorică – subdiviziune organizatorică ce are în subordine una sau mai 

multe entități organizatorice (sucursală, subunitate, direcție, departament, serviciu). 

[MSIM-CEO] 

3.2.21. Sucursală – structură organizatorică fără personalitate juridică aflată în subordinea 

organizației (sucursală Electrocentrale, sucursală minieră). [MSIM-CEO] 

 

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

4.1. Manualul Sistemului Integrat de Management, cod MSIM-CEO. 

4.2. Procedura administrativă „Elaborarea procedurilor/instrucțiunilor”, cod PAD-AQ-001. 

4.3. Procedura administrativă „Arhivare Documente” cod PAD-ADM-001.  

4.4. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările 

ulterioare. 

4.5. ORDIN nr.235 din 20 decembrie 2019 emis de ANRE pentru aprobarea Regulamentului de 

furnizare a energiei electrice la clienții finali. 

4.6. ORDIN nr.234 din 20 decembrie 2019 emis de ANRE pentru aprobarea Procedurii privind 

schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final. 

4.7. ORDIN nr. 6 din 8 februarie 2017 emis de ANRE privind aprobarea Standardului de performanță 

pentru activitatea de furnizare a energiei electrice. 

4.8. ORDIN nr.117/14.08.2008 emis de ANRE pentru aprobarea  Metodologiei privind raportarea 

informațiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale și a Metodologiei privind 

raportarea informațiilor referitoare la consumatorii de energie electrică. Modificat prin Ordin 

ANRE nr.33/2013. 

4.9. Ordinul nr.26/2018 emis de ANRE pentru aprobarea Regulamentului de selecție concurențială 

în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță și pentru modificarea unor reglementări 

din sectorul energiei electrice. 

4.10. ORDIN nr. 103 din 1 iulie 2015 emis  de ANRE pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei 

electrice. 

4.11. Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare – Legea 227/2015 cu completările si 

modificările ulterioare. 

 

5. RESPONSABILITĂŢI 

5.1.Serviciul Furnizare Energie  

5.1.1. Primește cantitățile estimate spre a fi vândute pe PAM vizate de Directorul DOV. 

5.1.2. Elaborează și supune spre aprobare Directoratului, Nota de Directorat cu prețurile 

minime de vânzare a energiei electrice către consumatorii finali. 

5.1.3. Primește HD cu aprobarea prețurilor de vânzare a energiei electrice. 

5.1.4. Transmite către Biroul Comunicare și Relații Publice spre publicare pe site-ul propriu 

CEO ofertele tip de vânzare energie electrică pe zone de distribuție, rezultate din HD. 

5.1.5. Șeful de serviciu încarcă datele în aplicația „Comparatorul de prețuri” de pe site-ul 

propriu ANRE când se schimbă prețurile/condițiile de contractare;  

5.1.6. Transmite ofertele electronic sau în format letric către potențialii clienți finali. 

5.1.7. Elaborează contractul pentru vânzarea energiei electrice pe PAM. 

5.1.8. Șeful de serviciu acordă viza de certificare în privința realității și legalității pe 

contractele comerciale și pe facturile emise pentru energia electrică furnizată.  

5.1.9. Viza CFP pe contractele și facturile emise de către Serviciul Furnizare Energie pe 

PAM  este acordată de către Biroul CFP de la Executiv CEO. 

5.1.10. Transmite pentru înregistrare în Registrul Unic contractul de vânzare a energiei 

electrice conform procedurii PAD-DA-001. 
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5.1.11. Elaborează și menține „Lista clienților” inclusiv repartizarea pe responsabili de 

contract și o actualizează ori de câte ori intervin modificări. 

5.1.12. In cadrul serviciului se asigură respectarea legislației ANRE în vigoare, a 

reglementărilor în activitatea de facturare a energiei furnizate (reflectare distinct în 

factură a accizelor, contribuției de cogenerare, contravaloare certificate verzi). 

5.1.13. Salariații din cadrul serviciului conform fișei de post răspund de elaborarea facturilor 

cu întreaga cantitate de energie electrică furnizată, răspund de concordanță dintre 

cantitățile furnizate și cantitățile distribuite/transportate, de tarifele specifice de 

transport STS, de tarifele specifice de distribuție pe nivele de tensiune și zone de 

licență a distribuitorilor de energie electrică, de accize, contravaloarea certificatelor 

verzi, contravaloarea cogenerare de înaltă eficiență valabile la momentul facturării. 

5.1.14. Transmite către Serviciul Marketing Tranzacții cantitățile de energia electrică 

cantitatea de energie electrică furnizată pe PAM precum și veniturile/costurile ce 

derivă din activitatea de furnizare: Situația lunară a veniturilor/costurilor“, cod F01-

PO-EV-006. 

5.1.15. Lunar până în data de 20 ale lunii curente pentru luna precedentă întocmește situațiile 

conform anexei 1 la Ordinul ANRE 167/2019 și le transmite la Serviciul Marketing 

Tranzacții în vederea înaintării acestora la ANRE. 

5.1.16. Semestrial până în 10 februarie, respectiv 10 august întocmește și încarcă încarcă pe 

site-ul ANRE machetele prevăzute de Ordin ANRE 33/2013. 

5.1.17. Aplică prețurile medii ponderate de pe site-ul OPCOM pentru facturarea certificatelor 

verzi și pentru regularizarea acestora. 

5.1.18. Are obligația să comunice OR în maximum 3 zile lucrătoare încadrarea unui client 

casnic drept client vulnerabil din motive de sănătate/vârstă, iar OR are obligația să 

țină evidența acestor clienți. 

5.1.19. Realizează schimburile de informații între FN, OR și FA care sunt efectuate în format 

electronic de tip XML sau prin intermediul aplicației web, pusă la dispoziție de OR; 

5.1.20. Atunci când CEO  are calitatea de FN, notifică OR, în numele clientului final, în orice 

zi lucrătoare, inițierea schimbării efective a furnizorului; 

5.1.21. Arhivează contractele comerciale și documentele aferente și le păstrează pentru 

trasabilitate pe format hârtie/electronic pentru cel puțin 5 ani de zile, urmând ca la 

îndeplinirea termenului sa fie arhivate conform procedurii „Arhivare documente” cod 

PAD-ADM-001. 

5.1.22. In conformitate cu Ordinul ANRE nr.6/2017 privind aprobarea standardului de 

performanţă pentru activitatea de furnizare energie, este structura specializată în 

comunicarea cu clientul final (CF), prevăzut cu registratură şi care dispune de 

personal şi dotare corespunzătoare pentru realizarea serviciilor prevăzute în licenţa 

de furnizare (contractare, facturare, informare etc.) 

 

5.2. Serviciul Programe IT- Biroul Programe Financiar-Contabilitate 

5.2.1. Gestionează/întreține aplicația de gestionare a contractelor de furnizare energie electrică la 

clienții finali casnici/noncasnici și a contractelor de distribuție/rețea, în cadrul programului 

ORACLE, necesară emiterii facturilor pentru energia estimată, facturilor de regularizare si 

specificațiilor la acestea, conform datelor transmise de Serviciul Furnizare Energie; 

5.2.2. Realizează extrageri din aplicația ORACLE sub formă de liste privind raportările cu 

referitoare la datele de furnizare existente în baza de date la solicitarea (e-mail) Serviciului 

Furnizare Energie; 

5.2.3. Operează pe statul de plată contravaloarea energiei electrice estimate/consumate de 

consumatorii casnici, salariați ai CE Oltenia, conform datelor primite. 

 

5.3. Direcția Legislație și Guvernanță Corporativă 
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5.3.1. Semnează contractele contractele vânzare energie electrică consumatorilor finali, contractele 

de asigurare a serviciilor rețea, precum și a actelor adiționale; 

5.3.2. Elaborează și transmite solicitantului opinii juridice și puncte de vedere privind prevederile 

cuprinse în contractele încheiate sau în curs de încheiere în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de 

la data primirii solicitării. 

5.3.3. Analizează nota internă referitoare la rezilierea contractului, emite punct de vedere juridic 

în maxim 3 zile lucrătoare de la primire. 

 

5.4. Departament Financiar Contabilitate 

5.4.1. Răspunde de activitatea de operare, evidentă, urmărire și recuperare a sumelor datorate 

societății de terți, reține pe statul de plată contravaloarea facturilor aferente energiei electrice 

consumate de consumatorii casnici salariați ai CEO ; 

5.4.2. Operează în sistemul Oracle, plățile, în vederea urmăririi plăților în Fișa Clientului; 

5.4.3. Transmite trimestrial, pe e-mail, la Serviciul Furnizare Energie, situația încasărilor în vederea 

calculului penalităților de întârziere, conform clauzelor contractuale convenite. 

 

5.5. Directorul Adjunct Direcție Ofertare Vânzare 

5.5.1. Coordonează activitatea de furnizare energiei electrică contractată pe PAM; 

5.5.2. Estimează cantitățile solicitate de potențiali clienți, în concordanţă cu funcţionarea grupurilor 

şi vânzarea pe celelalte pieţe; 

5.5.3. Comunică programele cu opririle planificate pe zone de distribuție la Serviciul Furnizare 

Energie; 

5.5.4. Verifică îndeplinirea indicatorilor din procesul de contractare energie electrică din PAM. 

 

5.6. Directorul Direcție Ofertare Vânzare  

5.6.1. Coordonează activitatea de vânzare a energiei electrice; 

5.6.2. Analizează și vizează cantitățile estimate vis-a-vis de încărcarea blocurilor energetice pentru 

energia electrică oferită spre vânzare și contractul utilizat în relația cu consumatorii finali; 

5.6.3. Semnează anexele de preț ale contractului, precum și anexele tehnice ale acestuia; 

5.6.4. Semnează raportările transmise către ANRE la termenele prevăzute de legislația în vigoare. 

 

5.7. Membrii Directorat 

5.7.1. Semnează contractele și ofertele.  

 

5.8. Directorat  

5.8.1. Aprobă prețurile de vânzare a energiei pe PAM 

 

6. DESCRIERE PROCEDURĂ 

 

6.1. Generalități 
Pe piața cu amănuntul de energie electrică, clienții finali cumpără energie electrică pentru 

consumul propriu și, dacă este cazul, pentru consumul clienților finali racordați la locurile lor de consum. 

În funcție de domeniul de utilizare a energiei electrice consumate, clienții finali se împart în două 

categorii: 

 clienți casnici; 

 clienți finali noncasnici. 

În funcție de numărul locurilor de consum, un client final poate avea: 

 un singur contract de furnizare a energiei electrice cu unul sau mai multe locuri de consum; 

 mai multe contracte de furnizare a energiei electrice. 

În funcție de puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin 

certificatul de racordare, locurile de consum ale clienților finali noncasnici pot fi: 
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a) locuri de consum cu consum mic, în cazul în care puterea aprobată cumulată este mai 

mică sau egală cu 100 kW. Corespunzător, clientul final care încheie contract de furnizare și/sau 

rețea pentru un loc de consum cu consum mic se numește client noncasnic mic; 

b) locuri de consum cu consum mare, în cazul în care puterea aprobată cumulată 

depășește 100 kW. Corespunzător, clientul final care încheie contract de furnizare și/sau rețea 

pentru un loc de consum cu consum mare se numește client noncasnic mare. 

Complexul Energetic Oltenia S.A, pentru a diversifica și pentru a obține venituri este prezent și pe 

Piață cu amănuntul de energie electrică din România. Ofertele tip de energie electrică aprobate de 

Directoratul CEO sunt publice, sunt afișate pe site-ul propriu și sunt încărcate și pe platforma 

„Comparatorul de prețuri” de pe site-ul ANRE. De asemenea sunt contactați și sunt transmise oferte 

personalizate potențialilor consumatorii finali. 

 

 

6.2. Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică 
Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică este un proces integral reglementat.  

CEO în procesul de vânzare a energiei pe PAM în calitate de FA sau de FN, la schimbarea 

furnizorului de energie electrică respectă reglementările actuale, toate activitățile fiind desfășurate de 

către Serviciul Furnizare Energie.  

În procesul de schimbare a furnizorului de către un client final sunt implicați: clientul final, FA, 

FN, OR și PRE, după caz, care au obligația de a acționa, astfel încât schimbarea efectivă a furnizorului 

să se producă în termen de maximum 21 de zile calendaristice de la data notificării de către clientul 

final, cu respectarea condițiilor contractuale. 

Schimburile de informații între FN, OR și FA sunt efectuate în format electronic de tip XML sau 

prin intermediul aplicației web, pusă la dispoziție de OR. 

În vederea schimbării efective a furnizorului, odată cu încheierea contractului de furnizare cu FN 

clientul final completează și depune la FN notificarea privind schimbarea furnizorului, conform 

modelului prevăzut în Anexa nr. 2. 

Prin notificarea prevăzută la aliniatul precedent, clientul final împuternicește FN să notifice OR 

schimbarea furnizorului la locul său de consum și să notifice FA denunțarea unilaterală a contractului 

de furnizare încheiat de clientul final cu FA, cu respectarea condițiilor contractuale. 

După primirea notificării, FN este responsabil cu informarea clientului final cu privire la derularea 

procesului de schimbare a furnizorului. La solicitarea clientului final, FN are obligația de a-i transmite 

datele și informațiile primite de la OR și FA, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data 

la care a intrat în posesia acestora. 

La depunerea notificării, FN transmite FA notificarea de denunțare unilaterală a contractului 

încheiat între clientul final și FA, cu respectarea condițiilor contractuale. 

FA are obligația să permită clientului final schimbarea efectivă a furnizorului în termen de 21 de 

zile de la primirea notificării. 

În termen de maximum o zi lucrătoare de la înregistrarea notificării, FN are obligația să transmită 

la OR, în format electronic, notificarea de schimbare a furnizorului pentru locul de consum al clientului 

final. OR are obligația să confirme FN în maximum o zi lucrătoare primirea notificării și să transmită 

numărul cu care a fost înregistrată aceasta. 

Notificarea de schimbare a furnizorului transmisă de FN către OR trebuie să conțină cel puțin 

următoarele informații corecte și complete: 

a) datele de identificare ale clientului final; 

b) adresa locului de consum și POD/CLC; 

c) denumirea FN; 

d) perioada de valabilitate a contractului încheiat cu FN; 

e) tipul contractului de furnizare încheiat cu FN, respectiv cu servicii sau fără servicii 

reglementate incluse; 

f) data propusă pentru schimbarea efectivă a furnizorului. 
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OR verifică și validează corectitudinea datelor și transmite FN și FA, în format electronic, în termen 

de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea notificării de schimbare a furnizorului, o notificare cu 

privire la efectuarea schimbării furnizorului prin care confirmă data schimbării efective a furnizorului. 

Această notificare constituie pentru FA notificare pentru încetarea contractului de rețea/acces la sistem 

pentru acel loc de consum de la data schimbării efective a furnizorului și pentru FN notificare pentru 

încheierea contractului de rețea/acces la sistem pentru acel loc de consum de la data schimbării efective 

a furnizorului. 

 Pentru clienții finali - clienții casnici și clienții noncasnici mici de energie electrică, OR are 

obligația să pună la dispoziția FA și FN indexul echipamentului de măsurare stabilit prin citire, 

autocitire de către clientul final sau estimat de către OR, valabil la data schimbării efective a 

furnizorului. 

 Indexul echipamentului de măsurare este transmis de către OR la FA și FN, în termen de 

maximum 8 zile lucrătoare; acest index stă la baza regularizării obligațiilor de plată după data 

schimbării efective a furnizorului. 

Pe baza datelor de consum: 

a). CEO prin DOV-SFE, când are calitatea de FA emite factura cu decontul final de lichidare și o 

transmite clientului final în termen de maximum 42 de zile de la data schimbării efective a 

furnizorului; 

b). CEO prin DOV-SFE, când are calitatea de FN primește de la OR cantitatea de energie electrică pe 

care o facturează clientului final de la data schimbării efective a furnizorului, în conformitate cu 

prevederile contractului de furnizare încheiat cu acesta; 

 Documentele aferente ca: oferte acceptate, contractul de furnizare cu anexele sale semnat de 

ambele părți, împuternicirea clientului final către FN (CEO ), notificările către FA (CEO ) și societatea 

de distribuție, procesele verbale privind consumul de energie electrică, precum și eventualele 

regularizări se păstrează la dosarul clientului final (fost sau viitor) la Serviciul Furnizare Energie. 

 

6.3. Vânzarea și contractarea 

Estimarea cantităților de energie electrică destinată vânzărilor pe PAM se realizează în cadrul 

Direcției Ofertare Vânzare de către Serviciul Ofertare Dispecerizare și Reglementări ținând seama de 

asigurarea cantităților de energie electrică pentru contractele deja încheiate, asigurarea serviciilor de 

sistem, de cantitățile dedicate pieței angro și disponibilitatea turboagregatelor energetice. 

In funcție de prețurile din piața energiei electrice și de disponibilul de vânzare Serviciul Furnizare 

Energie elaborează și supune spre aprobare Directoratului prețurile aferente energiei electrice ce se va 

valorifica pe PAM. 

Oferta tip de vânzare energie electrică (Anexa nr.4) și contractul de furnizare se publică pe site-ul 

propriu al CEO și se încarcă în aplicația „Comparatorul de prețuri” de pe site-ul ANRE. 

In cazul acceptării a acestei oferte tip de către client, se încheie contractul de furnizare și se 

declanșează procesul de schimbare de furnizor. 

In cazul solicitări de oferte pentru anumite proceduri de selecție, atât cererea, cât și oferta se 

înregistrează în registrul de evidentă al documentelor ținut la punctul de lucru ce asigura structura 

specializată de comunicare cu CF conform Ordin ANRE nr.6 / 2017 privind aprobarea Standardul de 

performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv Serviciul Furnizare Energie. 

Cererile de oferte se primesc atât în format letric, cât și electronic, modul răspuns la acestea 

făcându-se în funcție de solicitarea clientului final. 

La solicitarea (telefonic,  fax, email sau adresă) de către clientului final a unei oferte de furnizare, 

CEO prin DOV- SFE este obligat să comunice, în scris, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la 

data primirii cererii, o ofertă privind condițiile de furnizare a energiei electrice pe piața concurențială, 

care conține cel puțin: prețul de furnizare, condițiile și termenii de plată, perioada de valabilitate a ofertei 

de furnizare și data-limită de încheiere a contractului de furnizare. 

Solicitările primite indiferent de forma de transmitere se înregistrează în registru evidenţă 

documentelor intrate-transmise. 
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În situația acceptării de către clientul final a ofertei de furnizare, clientul final comunică acest lucru 

furnizorului cel târziu cu 5 zile înainte de data-limită de încheiere a contractului prevăzută în oferta 

de furnizare, iar furnizorul are obligația să includă în contractul de furnizare a energiei electrice toate 

informațiile din respectiva ofertă, fără a se limita la acestea. 

Clientul final transmite notificarea/împuternicirea din Anexa nr.2. către FN (CEO). Prin această 

notificare clientul final împuternicește FN(CEO) să notifice OR schimbarea furnizorului la locul său de 

consum și să notifice FA denunțarea unilaterală a contractului de furnizare încheiat de clientul final cu 

FA, cu respectarea condițiilor contractuale. 

După primirea notificării prevăzute la alin. (1), CEO prin DOV-SFE este responsabil cu 

informarea clientului final cu privire la derularea procesului de schimbare a furnizorului. La solicitarea 

clientului final, CEO are obligația de a-i transmite datele și informațiile primite de la OR și FA, în termen 

de maximum două zile lucrătoare de la data la care a intrat în posesia acestora. 

In cazul în care are neclarități și are nevoie de detalii suplimentare privind schimbarea furnizorului, 

respectiv clauzele din contract, Serviciul Furnizare Energie asigură suportul necesar și oferă informațiile 

detaliate solicitate. 

Regulile comunicare cu clientul sunt: email-uri, note telefonice sau pe suport de hârtie. 

Totodată Serviciul Furnizare Energie asigură păstrarea în format electronic și letric sau electronic 

a acestor documente indexate corespunzător și protejate împotriva pierderii/deteriorări sau ștergerii. 

 

6.4.Încheierea contractului 

Pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, solicitantul după ce a acceptat 

oferta și se stabilesc condițiile contractuale, trebuie să prezinte la CEO  cel puțin următoarele documente: 

a) cererea de încheiere a contractului; în cazul solicitantului care alege o ofertă-tip, în cerere 

trebuie să se precizeze opțiunea acestuia privind oferta aleasă; 

b) copia actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului 

Comerțului al solicitantului; 

c) copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosință al solicitantului 

asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv, din care, la solicitarea și pentru protecția 

clientului final, se pot șterge/anonimiza părți nerelevante pentru activitatea de furnizare a energiei 

electrice; în cazul în care documentul atestă un drept de folosință temporară asupra acestui spațiu printr-

un act încheiat cu proprietarul, solicitantul trebuie să prezinte acordul scris al proprietarului de drept 

pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această mențiune nu se regăsește 

înscrisă în actul doveditor al dreptului de folosință; 

d) certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare, dacă OR nu a emis certificatul de 

racordare, și convenția de exploatare, în situația în care OR consideră că este necesară. Acestea pot fi 

anexate contractului de furnizare după încheierea acestuia, dar înainte de data începerii furnizării 

energiei electrice. 

Furnizorul poate renunța la solicitarea prezentării actelor în original, caz în care solicitantul trebuie 

să dea o declarație pe propria răspundere că documentele prezentate sunt conforme cu originalele. 

Transmiterea documentelor prevăzute se poate realiza și pe cale electronică, cu respectarea 

legislației în vigoare pe adresa Șefului Serviciu Furnizare Energie sau furnizare.energie@ceoltenia.ro 

sau office@ceoltenia.ro  

După depunerea documentelor de mai sus, acestea se înregistrează de către persoana desemnată 

din cadrul serviciului, în Registrul dedicat, în vederea păstrării documentelor originale la dosarul 

clientului și transmiterii notificării la OR și FA conform Ordin ANRE nr.234/2019. 

De la data schimbării efective a furnizorului încetează contractul de rețea pentru FA și pentru FN 

încheierea contractului de rețea/acces la sistem pentru acel loc de consum. Serviciul Furnizare Energie 

va asigura corespondența și va transmite la OR notificarea de schimbare furnizor cât și solicitarea pentru 

încheierea contractului de rețea (Anexa nr.6). 

Serviciul Furnizare emite contractul de furnizare a energiei electrice, conform contractului 

aprobat, utilizat în relația cu persoanele fizice pentru consumul casnic si prevederilor Regulamentului 
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de furnizare a energiei electrice la clienți finali, în vederea semnării de persoanele abilitate din CEO  și 

de către consumator. 

Serviciul Furnizare emite contractul de furnizare a energiei electrice, conform modelului de 

contract utilizat în relația cu persoanele juridice pentru consumul noncasnic și prevederilor 

Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienți finali, în vederea semnării de funcțiile abilitate 

din CEO și de către client (consumator). 

Contractul de furnizare se încheie, de regulă, pentru un loc de consum. În cazul în care clientul 

final are mai multe locuri de consum pentru care furnizorul este același, se poate încheia un singur 

contract de furnizare pentru toate sau o parte dintre locurile de consum, conform înțelegerii părților 

contractante. Contractul de furnizare conține în anexe datele specifice fiecărui loc de consum, iar 

includerea/excluderea în contract a unui loc de consum, se face prin act adițional. 

După semnare, contractul este înregistrat în Registrul Unic de evidentă a contractelor, gestionat în 

cadrul, Serviciul SEP, conform proceduri cod PAD-DA-001 un exemplar original este predat/transmis 

clientului în mod direct sau  prin serviciile poștale, iar celălalt se păstrează în dosarul clientului 

gestionat de către Serviciului Furnizare Energie. 

Codurile de client, se atribuie de salariatul din cadrul Serviciului Furnizare Energie cu sarcini în 

acest sens. La elaborarea codului de client se are în vedere un câmp numeric format din 4 cifre unde 

prima cifră este atribuita tipului de consumator (1=consumator noncasnic , 2=consumator casnic), a doua 

cifră este reprezentată de puterea din ATR (1=putere instalată mai mică sau egală cu 100 kW, 2= putere 

instalată mai mare de 100kW) , următoarele 3 cifre (de la 001 la 999) fiind numărul de ordine și se 

transmite la Biroul Programe Financiar-Contabilitate. 

CEO încheie contractul de rețea în 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de furnizare 

a energiei electrice, Serviciul Furnizare Energie realizând succesiv următoarele: 

a) transmite OR la care este racordat locul de consum datele contractului de furnizare a energiei 

electrice încheiat, respectiv durata de valabilitate, cantitatea de energie electrică contractată, 

condițiile de furnizare, PRE-lu care preia responsabilitatea echilibrării; 

b) în maximum 5 zile de la primirea de către OR a datelor contractului de furnizare a energiei 

electrice acesta încheie contractul de rețea cu furnizorul de energie electrică. 

 Contractul de distribuie a energiei electrice intră în vigoare la data prevăzută în cuprinsul 

acestuia, iar alimentarea cu energie electrică de către OR a locului de consum respectiv este asigurată 

pentru perioada coexistenței contractului de furnizare, încheiat în condițiile prezentului regulament, cu 

cel de rețea. 

 În cazul în care clientul final are încheiat contractul de rețea cu OR la care este racordat locul de 

consum, OR (prin SFE) întocmește o convenție tripartită, asumată prin semnătură de acesta, de clientul 

final și de furnizor. 

Alimentarea cu energie electrică a unui loc de consum se face pe baza unui singur contract de 

furnizare, cu excepția locului de consum cu o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul 

de racordare mai mare de 1 MW, care poate fi alimentat simultan pe baza mai multor contracte de 

furnizare a energiei electrice încheiate pe piața concurențială cu furnizori diferiți. În situația alimentării 

unui loc de consum prin mai multe contracte de furnizare a energiei electrice, doar unul dintre furnizori, 

denumit furnizorul principal, își asumă responsabilitatea echilibrării pentru locul de consum respectiv. 

În acest caz, între clientul final, OR și toți furnizorii se încheie o convenție multipartită. 

 

6.5.Încetarea contractului de furnizare 

Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în oricare dintre următoarele situații: 

  a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului; 

  b) prin acordul de voință al ambelor părți contractante; 

  c) prin denunțarea unilaterală de către clientul final; 

  d) prin reziliere. 
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 În situația prevăzută la lit. a) Serviciul Furnizare Energie notifică clientul final cu privire la 

încetarea contractului de furnizare, cu cel puțin 30 de zile înainte de data efectivă de la care contractul 

de furnizare încetează. Notificarea poate fi comunicată clientului final în anexa la factură. 

 Furnizorul sau, după caz, clientul final are obligația să notifice OR cu privire la încetarea 

contractului de furnizare, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data efectivă de la care contractul 

de furnizare încetează. 

 

6.6.Procesul de derulare contractului 

6.6.1. Stabilirea cantităților de facturat 

 Conform ORDIN nr. 103 din 1 iulie 2015 emis de ANRE pentru aprobarea Codului de măsurare 

a energiei electrice, în vederea decontării, energia electrică tranzitată în punctele de delimitare dintre 

rețelele electrice aparținând operatorilor de rețea și instalațiile de utilizare aparținând utilizatorilor 

rețelelor se măsoară în punctele de măsurare. Operatorii de măsurare sunt responsabili cu măsurarea 

energiei electrice în punctele de măsurare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 Conform Ordin ANRE nr.90/2015, pe întreaga durată a derulării contractului, în primele 10 zile 

lucrătoare ale lunii următoare fiecărei luni contractuale, operatorul de distribuție emite către CEO  o 

factură cu suma de plată pentru luna contractuală încheiată. 

 Datele privind consumul de energie electrică, estimat si regularizare, primite de la OR în format 

electronic (fișier Excel) pe fiecare loc de consum stau la baza întocmirii facturilor de către Serviciul 

Furnizare Energie. 

 

6.6.2. Facturarea energiei electrice furnizate consumatorului 

Serviciul Furnizare Energie, procedează la: 

- Emiterea specificației (detaliilor) la factura de energie electrică, conform Anexei nr.7, ce conține 

distinct contravaloarea energiei electrice furnizate, a serviciilor de transport, serviciului de distribuție și 

celelalte taxe aferente vânzării energiei electrice, precum si codul de client,codul locului de consum, 

denumirea locului de consum, adresa locului de consum, codul punctului de măsură, seria contorului, 

nivel tensiune, index vechi citit, index estimat, index nou citit, constanta și tipul contorului; 

- Emiterea facturii de energie electrică, cu consumul lunar estimat, conform legislației în vigoare și 

normelor interne aprobate de conducerea CEO. 

- Emiterea facturii de energie electrică, cu consumul regularizat pe o perioada de 3 sau 6 luni, în 

baza indexului înregistrat de contor, transmis de OR, conform legislației în vigoare și normelor interne 

aprobate de conducerea CE Oltenia; 

- Emiterea situației facturilor de energie electrică, până la data de 25 ale lunii ce urmează 

- după luna de consum pentru consumatorii casnici salariați ai CEO , în format Excel (fără celule 

îmbinate), care conține nr. crt., cod client, nr. factură, nume si prenume consumator, cantitate energie 

electrică, valoare factură inclusiv TVA, CNP-ul consumatorului, codul locului de consum, structura 

organizatorică din care face parte consumatorul si o transmite către: 

 Serviciul Salarizare din cadrul Direcției Financiare-Contabilitate, pentru reținerea pe ștatul de plată 

a contravalorii energiei electrice (pentru consumatorii salariați ai CEO ; 

6.6.3. Transmiterea facturilor către clienții finali 

  Facturile întocmite se transmit, împreună cu situațiile centralizatoare, la consumatori în vederea 

achitării lor, în plic prin serviciul poștal. 

6.6.4. Urmărirea plății si încasării facturilor 

 Serviciul Furnizare Energie, urmărește efectuarea plăților prin aplicația ORACLE lista „Situație 

încasări clienți” pe fiecare client în contul CEO specificat pe factură sau prin plată la casieriile societății, 

în baza Fisei Clientului (Anexa nr.9), la termenul scadent înscris pe facturi. 

6.6.5. Acceptarea la plată a facturilor emise de operatorii de distribuție 

a) OR, transmit facturile în fiecare lună în curs pentru luna precedentă (de consum) pentru 

serviciile de distribuție pentru energia electrică autoconsumată la locurile de consum 

proprii CEO și pentru energia consumată de clienții finali, la Direcția Ofertare Vânzare, 
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Serviciul Furnizare Energie, în vederea verificării și acceptării la plată, conform normelor 

interne și tarifelor de distribuție, aprobate de ANRE. 

b) Facturile emise de Operatorul de Distribuție se înregistrează în Registrul de Facturi 

acceptate și se predă la Direcția Financiar Contabilitate- Serviciul Contabilitate Producție 

Energie IFRS, o copie a facturii se va îndosariat la Serviciul Furnizare Energie. 

c) Serviciul Furnizare Energie urmărește efectuarea plăților în vederea verificării calculelor 

pentru eventualele penalități facturate de Operatorii de Distribuție. 

 

6.6.6. Raportări/Transmitere date către autoritate si alte entități  

Serviciul Furnizare Energie, asigura, după caz, efectuarea de raportări și transmiterea de date 

după cum urmează: 

a. Permanent  – actualizează datele privind ofertele de pe site-ul propriu, precum și cele din aplicația 

‚Comparator de prețuri” de pe site-ul ANRE 

b. Lunar:  

 până în data de 12 ale lunii în curs pentru luna anterioara transmite la Serv.Marketing 

Tranzacţii şi Compartimentul Achiziţii Certificate centralizatoarele cu cantităţile de energie 

facturate care pentru determinarea/achiziţia cotei de certificate verzi, a contribuţiei pentru 

cogenerarea de înaltă eficienţă şi a altor taxe şi accize conform legislaţiei în vigoare; 

 până în data de 20 ale lunii în curs pentru luna precedentă transmite la Serv.Marketing 

Tranzacţii machetele de monitorizare a PAM prevăzute de Ordin ANRE nr.167/2019, respectiv 

situaţiile cu preţurile medii de revenire pentru consumatorii casnici care şi-au exercitat dreptul 

de eligibilitate, macheta cu preţuri de revenire pentru clienţii noncasnici care şi-au exercitate 

dreptul de eligibilitate şi date privind contractele negociate cumpărare energie electrică de la 

producători nedispecerizabili. 

 până în data de 25 ale lunii în curs pentru luna precedentă, transmite la ANRE situația cu 

„Număr locuri de consum alimentate în regim concurențial” prevăzută de Ordin ANRE 

nr.26/2018. 

c. Trimestrial – până la data de 15 ale celei de-a doua luni după încheierea trimestrului pentru care 

se face raportarea, întocmește și transmite machetele pentru afișarea pe site-ul propriu și către 

ANRE, „Valorile indicatorilor de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei 

electrice “prevăzuți de Anexa nr.2 la Ordinul ANRE nr. 6/08.02.2017. 

d. Semestrial – până în 10 februarie, respectiv 10 august întocmește și încarcă încarcă pe site-ul 

ANRE machetele prevăzute de Ordinele ANRE 33/2013 și nr.117/208 și se transmit și în format 

letric la ANRE.  

e. Anual: – în prima parte a anului în vederea calculării indicatorilor specifici privind rata anuală de 

schimbare a furnizorului în anul precedent de către ANRE. 

 

Completează și transmite către Direcția Ofertare-Vânzare – Compartimentul Achiziții Certificate 

formularele prevăzute în anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3 atașate la prezenta procedură cu cel puțin 10 

zile înaintea termenelor prevăzute în Ord. ANRE 187/2018, art. 15, lit a) și b). 

 

6.7. Aspecte de mediu şi SSM  

Pentru activitățile descrise în procedură nu au fost identificate aspecte de mediu relevante și 

semnificative. 

Aspectele SSM sunt date de riscurile SSM identificate în desfășurarea activităților descrise în 

prezenta procedură, acestea fiind documentate în fișele de evaluare riscuri pentru locurile de 

muncă/meserii implicate în activitățile descrise în procedură. 

Măsurile SSM ce trebuie respectate când se desfășoară activitățile sunt menționate în fișele de 

măsuri propuse, planul de prevenire și protecție, precum și instrucțiuni proprii de SSM. 
 

7. Diagrama de flux 
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Întreaga succesiune a activităților desfășurate pentru vânzarea de energie electrică pe piaţa cu amănuntul 

către consumatorii finali, este prezentată schematic în Diagrama de flux din anexa nr. 1. 

 

8. ÎNREGISTRĂRI 

8.1.Ofertele de vânzare; 

8.2.Cererea tip de furnizare a energiei electrice, pentru consumatorii casnici; 

8.3.Notificarea pentru schimbarea furnizorului; 

8.4.Notificare sistare proces schimbare furnizor; 

8.5. Solicitarea pentru încheierea contractului de distribuţie; 

8.6.Contractele de furnizare emise si actele adiţionale la acestea; 

8.7. Contractele de asigurare a serviciilor de reţea si actele adiţionale la acestea; 

8.8.Lista clienţilor; 

8.9.Facturi emise pentru contractele de furnizare energie electrică încheiate; 

8.10. .Facturi acceptate la plată pe contractele de asigurare a serviciilor de reţea; 

8.11. Situaţia lunară a facturilor de energie electrică. 

    

 

9. ANEXE 

Anexa nr.1  Diagrama de flux. 

Anexa nr.2 Notificare pentru schimbare furnizor („Notificare privind schimbarea furnizorului“, anexa nr.2 la 

procedura „Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final“ aprobată 

prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 234/2019.) 
Anexa nr.3   Notificare sistare proces schimbare furnizor(„Notificare sistare process de schimbare furnizor“, 

anexa 3 la procedura Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final 

aprobată prin aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 234/2019) 
Anexa nr.4 Oferta tip de furnizare energie electrică (Cod F0X-PO-EF-002, revizia 0) 

Anexa nr.5 Cerere tip de furnizare a energiei electrice, pentru consumatorii casnici (Cod F0X-PO-EF-002, 

revizia 0) 
Anexa nr. 6 Notificare pentru emiterea contractului de distribuţie/reţea („Notificare privind schimbarea 

furnizorului“, anexa nr.1 la procedura „Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de 

către clientul final“ aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 234/2019.) 
Anexa nr. 7   Specificaţia (detalii) la factura de energie electrică; 

Anexa nr. 8  Formular calcul penalităţi (Cod F0X-PO-EF-002, revizia 0) 

Anexa nr. 9    Fisa clientului (Cod: F01-PO-EF-002, revizia 0) 
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