
1. În ceea ce priveşte termenul legal de soluţionare a unei cereri de încheiere a 
contractului de prosumator de la momentul primirii actelor necesare 

  
Conform art. 4 din Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei 

electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de 
cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul 
președintelui ANRE nr. 15/2022, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 215 din 4 
martie 2022, cu modificările și completările ulterioare: 
”(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea prosumatorilor, furnizorii de energie 
electrică au obligaţia de a transmite prosumatorilor cu care au încheiate contracte de 
furnizare a energiei electrice şi care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice 
din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum contractele 

de vânzare-cumpărare emise în temeiul prezentului ordin, semnate. 
(2) Prosumatorii au obligaţia de a returna furnizorilor contractele de vânzare-cumpărare 
prevăzute la alin. (1), semnate, în termen de 10 zile calendaristice de la primire, sau de a 

comunica, în scris, în acelaşi termen, cauzele pentru care nu semnează/returnează 
contractul. În cazul nereturnării în termenul de 10 zile calendaristice a contractului semnat 
de către prosumator sau al unei comunicări privind cauzele nesemnării/ nereturnării 
acestuia, contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice transmis iniţial 
prosumatorului se consideră anulat. Procesul se poate relua la iniţiativa prosumatorului, 
care va transmite o nouă solicitare. 
(3) Solicitarea prosumatorilor prevăzută la alin. (1) cuprinde, în anexă, certificatul de 
racordare emis de către operatorul de distribuţie, conform reglementărilor aplicabile, cu 
excepţia cazurilor în care certificatele de racordare completate cu calitatea de prosumator 
au fost transmise la furnizorii de energie electrică anterior intrării în vigoare a prezentului 
ordin şi nu au suportat modificări ulterior emiterii lor de către operatorii de distribuţie. 
(4) Furnizorii au obligaţia de a informa operatorii de distribuţie asupra contractelor de 
vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzute la alin. (1), în termen de 5 zile de la 
primirea acestora semnate de la prosumatori.” 

  
Vă informăm că pentru a veni în sprijinul prosumatorilor ANRE a elaborat materialul 
informativ “Ghidul prosumatorului care comercializează energie electrică la preţ 
reglementat”, precum şi Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei 
electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de 
cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor. Documentele pot fi consultate 
pe pagina oficială de internet a ANRE, www.anre.ro, la link-ul de mai jos: 
https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/prosumatori   
  

2. Referitor la numărul de sesizări privind întârzieri pe această temă primite de 
ANRE în ultimele 3 luni, companiile cu cele mai mari restanţe şi măsurile luate 
de ANRE? 

  
Situaţia reclamaţiilor privind încheierea contractului de prosumator la adresa operatorilor 
economici, aferentă ultimelor 3 luni, se prezintă astfel: 
  

Operator economic reclamat 
Dec 

2022 Ian şi Feb 2023 Total 
SPEEH HIDROELECTRICA 103 116 219 
ENEL ENERGIE MUNTENIA 38 53 91 

http://www.anre.ro/
https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/prosumatori


ENEL ENERGIE 34 41 75 
ELECTRICA FURNIZARE 25 32 57 
E.ON ENERGIE ROMANIA 26 10 36 
CEZ VANZARE 7 8 15 
ENGIE ROMANIA 4   4 
RCS & RDS 1 1 2 
GRENERG 1 1 2 
ENERGIA GAS & POWER 2   2 
RESTART ENERGY ONE   1 1 
Grand Total 241 263 504 
  
În anul 2022, ANRE a aplicat distribuitorilor și furnizorilor de energie electrică un număr de 
464 sancțiuni contravenționale În valoare totală de 2.590.000 lei, pentru nerespectarea 

prevederilor legale aplicabile prosumatorilor. 

  

Facem precizarea că în această perioadă ANRE efectuează un control la S.P.E.E.H. 
Hidroelectrica S.A. cu privire la încheierea contractelor de comercializare a energiei electrice 
produse în centrale electrice din surse regenerabile aparţinând prosumatorilor, urmând ca în 
perioada imediat următoare să declanşăm acţiuni de control pe această tematică la toţi 
furnizorii şi operatorii de distribuţie care au reprezentat obiectul petiţiilor formulate de către 
clienţii finali care doresc să devină şi prosumatori. 
  

  

Cu stimă, 
  
Compartimentul comunicare și relații publice 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul 
 


