
Pagina consumatorului 
 

Orice persoana fizica sau juridica din Romania are in prezent posibilitatea de a 
alege furnizorul de energie electrica, beneficiand astfel de avantajele unui 
contract de furnizare negociat (preturi si conditii de plata avantajoase, 
flexibilitatea cantitatilor consumate). 
 
Societatea noastra asigura serviciul de furnizare indiferent de zona de consum.  

 

Pentru consumatorii care doresc schimbarea furnizorului societatea 

noastra asigura un suport total, gratuit, singurul lucru pe care trebuie sa-l 

faca clientul este semnarea unei notificari de reziliere pe care o punem la 

dispozitia clientului. 
 
Dintre avantajele oferite consumatorilor de catre societatea noastra sunt in 
principal: 

- posibilitatea de a incheia un contract de furnizare atractiv  pentru energia 
electrica;  

- facturarea lunara a consumurilor realizate (si nu a celor estimate urmate apoi 
de factura de regularizare); 
- posibilitatea consumatorului de a negocia contractul cu furnizorul si clauzele 
contractuale; 

- cresterea rentabilitatii consumatorului prin reducerea costurilor cu energia 
electrica; 

- servicii suplimentare oferite prin contract consumatorului; 

- schimbarea mentalitatii specifice mediului concurential; 

-cresterea eficientei energetice. 
- informare permanenta cu privire la oportunitatile pietei de energie electrica  

  
Link la pagina ANRE - Schimbarea furnizorului de energie electrica 
 
  
 
Link la pagina ANRE - Drepturi si obligatii consumatori de energie electrica si 
gaze naturale 
 
Link la pagina ANRE - Standardul de performanta energie electrica 



 
 

Drepturile si obligatiile 
consumatorilor 
 
 

1. Drepturile consumatorului de energie electrica 
si gaze naturale: 

a)      Dreptul de acces la retelele de energie electrica si gaze naturale; 
b)      Dreptul de a consuma energie electrica si gaze naturale; 
c)      Dreptul de a-si alege furnizorul de energie electrica si gaze naturale 
fara plata vreunei taxe  pentru schimbarea acestuia; 
d)      Dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de 
contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate în 
furnizarea gazelor naturale, etc.; 
e)      Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea 
contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente 
noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze 
contractuale; 
f)        Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare; 
g)      Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea 
defectiunilor si a  
       deranjamentelor survenite in retelele de energie electrica si gaze 
naturale; 
h)      Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor. 
   

2. Obligatiile consumatorului de energie electrica 
si gaze naturale 

    
a)      Obligatia de achita contravaloarea energiei electrice si a gazelor 
naturale consumate; 
b)      Obligatia de a achita penalizari, în cazul nerespectarii contractului de 
furnizare, sanctiunile ulterioare putând consta în sistarea temporara a 
furnizarii ori rezilierea contractului de furnizare;  
c)      Obligatia de a nu vinde energia electrica si gazele naturale 
achizitionate; 
d)      Obligatia de a raspunde pentru daunele cauzate furnizorului; 
e)      Obligatia de a obtine toate aprobarile legale prealabil efectuarii 
oricaror modificari a  instalatiei  de utilizare a energiei electrice sau a 



gazelor naturale; 
f)        Obligatia de a informa, de îndata, furnizorul, la constatarea oricarei 
defectiuni în  functionarea  aparatului/sistemului de masurare sau a 
instalatiei de utilizare a energiei  electrice   ori a gazelor  naturale; 
g)      Obligatia consumatorului de energie electrica cu o putere instalata de 
cel putin   1.000 kVA de  a prezenta prognoze orare de consum furnizorului 
cu care are relatii contractuale. 
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