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ORDIN nr. 17 din 8 aprilie 2005
privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea garantiilor la
consumatorii captivi de energie electrica rau platnici
EMITENT:
AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL
ENERGIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 14 aprilie 2005

Data intrarii in vigoare:
14 Aprilie 2005

În temeiul art. 9 alin. (6) şi (7), al art. 11 alin. (1) şi alin.
(2) lit. a) şi i) şi al art. 34 alin. (1) şi (3) din Legea energiei
electrice nr. 318/2003 ,
având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul
funcţionare şi dezvoltare piata de energie,
în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al şedinţei
Comitetului de reglementare al Autoritãţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei din data de 8 aprilie 2005,
preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei emite urmãtorul ordin:
ART. 1
Se aproba Metodologia pentru stabilirea garanţiilor la
consumatorii captivi de energie electrica rau platnici, prevãzutã
în anexa*) care face parte integrantã din prezentul ordin.
--------*) Anexa se publica în format electronic pe pagina web a
Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
(www.anre.ro), la secţiunea Metodologii.
ART. 2
Furnizorii consumatorilor captivi vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Departamentele de specialitate din cadrul Autoritãţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmãri respectarea
prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Preşedintele Autoritãţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei,
Nicolae Opris
Bucureşti, 8 aprilie 2005.
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1. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE METODOLOGIEI
1.1. Prezenta metodologie stabileşte cadrul specific de desfăşurare a relaţiilor comerciale
dintre furnizorii de energie electrică şi consumatorii captivi, în vederea minimizării
riscurilor furnizorului în cazul în care consumatorul captiv nu-şi respectă obligaţiile
de a-şi achita factura de energie electrică.
1.2. Metodologia stabileşte condiţiile şi modul de constituire a unor garanţii de către
consumatorii captivi de energie electrică în cadrul relaţiilor contractuale de furnizare
a energiei electrice.
1.3. Metodologia asigură în relaţia furnizor - consumator captiv realizarea următoarelor
obiective:
a) un mediu de afaceri eficient ;
b) prevenirea abuzului de poziţie dominantă a furnizorului;

2. DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta metodologie se aplică la încheierea şi pe parcursul derulării contractelor de
furnizare a energiei electrice cu consumatorii captivi, cu excepţia celor la care se aplică
tarife cu preplată.

3. TERMINOLOGIE
3.1. Termenii din prezenta metodologie au semnificaţiile următoare:
consumator
captiv
consumator
eligibil
consumator rău
platnic

consumatorul care din considerente tehnice, economice sau de reglementare,
nu-şi poate alege furnizorul. Consumatorul eligibil care nu uzează de dreptul
de a-şi alege furnizorul este asimilat consumatorului captiv
consumatorul care poate să aleagă furnizorul şi să contracteze direct cu
acesta energia electrică necesară, având acces la reţelele de transport şi/sau
distribuţie
a) consumator care a fost deconectat sau ajunge în situaţia de a fi
deconectat, datorită neplăţii sau căruia i-a fost reziliat contractul de
furnizare a energiei electrice pentru neplata facturilor;
b) consumatorii exceptaţi de la deconectare, prevăzuţi la art. 200
alin.(3) din Regulamentului de furnizare a energiei electrice la
consumatori, aprobat prin H.G. nr. 1007/2004, în cazul neplăţii
facturilor în aceleaşi intervale de timp ca cele considerate pentru
deconectarea consumatorilor neexceptaţi de la deconectare.
Nu va fi considerat consumator rău platnic acel consumator care anunţă
furnizorul de energie electrică că urmează să lipsească de la domiciliu
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mai mult de 30 de zile şi achită în avans contravaloarea consumului de
energie electrică estimat pe perioada absenţei, citirea pentru factura de
regularizare făcându-se la revenirea consumatorului la domiciliu

4. ACTE NORMATIVE DE REFERINŢĂ
4.1. Legea nr. 318/2003 - legea energiei electrice;
4.2. H.G. nr. 1007/2004
electrice la consumatori;

pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei

4.3. Decizia ANRE nr. 57/1999 pentru aprobarea Contractelor - cadru de furnizare a
energiei electrice la consumatorii finali;
4.5. Ordinul ANRE nr. 5/2003 privind modificarea Contractelor - cadru de furnizare a
energiei electrice la consumatorii finali;
4.6. Licenţele de furnizare a energiei electrice pentru societăţile comerciale care
alimentează consumatorii captivi.
4.7. Legea nr. 469/2002 privind măsurile de întărire a disciplinei contractuale.

5. TIPURI DE GARANŢII
5.1. Principalele tipuri de garanţii care se pot utiliza, în vederea garantării obligaţiilor
comerciale asumate de consumatorii captivi în contractele de furnizare a energiei
electrice, sunt:
a) depozit bancar de tip escrow, deschis în favoarea furnizorului de energie
electrică;
b) scrisoare de garanţie de plată emisă de bancă în favoarea furnizorului de
energie electrică;
c) titluri de stat păstrate la o bancă custode autorizată de Banca Naţională a
României;
d) certificate de depozit păstrate la o bancă custode autorizată de Banca Naţională
a României;
e) poliţă de asigurare pentru acoperirea riscului de neplată, emisă în favoarea
furnizorului de energie electrică;
f) alte forme legale de garanţie propuse de furnizor şi acceptate de consumatorul
captiv.
5.2. Toate tipurile de garanţii pentru care se încheie un contract de servicii financiare
trebuie să cuprindă o clauză potrivit căreia garanţia constituită va fi:
- executată de furnizor dacă sunt îndeplinite condiţiile de la subpct. 8.1;
- restituită consumatorului dacă sunt îndeplinite condiţiile de la subpct. 9.1.

Metodologia pentru stabilirea garantiilor la consumatorii captivi energie electrică rău platnici
5

Cod ANRE: 17.2.434.0.01.08

6. SOLICITAREA GARANŢIILOR
6.1. Reluarea furnizării energiei electrice la consumatorii captivi, care nu au constituite
garanţii sau la care garanţiile constituite nu au fost reactualizate, deconectaţi de la
reţeaua electrică pentru neplata facturilor emise, poate fi condiţionată de furnizorul de
energie electrică, în afară de plata integrală de către aceştia a facturilor emise, a
penalizărilor de întârziere calculate, a tarifelor de deconectare şi respectiv reconectare la
reţeaua electrică, şi de depunerea garanţiei stabilită sau reactualizată, după caz, potrivit
prezentei metodologii.
6.2. Pentru consumatorul captiv rău platnic care solicită furnizarea energiei electrice dar
căruia i-a fost reziliat contractul de furnizare a energiei electrice pentru neplata
facturilor, furnizorul are dreptul să condiţioneze încheierea noului contract de furnizare
a energiei electrice de constituirea de către acesta a unei garanţii stabilită potrivit pct. 5
din prezenta metodologie.
7. STABILIREA VALORII GARANŢIEI
7.1. Valoarea garanţiei, pentru consumatorii captivi, nu va depăşi contravaloarea
consumului de energie electrică pentru o perioadă de timp egală cu 90 de zile de
consum, cu excepţia consumatorilor captivi care plătesc facturi în avans, pentru care
perioada de timp este de 75 de zile.
7.2. Pentru consumatorii temporari perioada maximă pentru care se stabileşte
contravaloarea garanţiei nu poate depăşi perioada de valabilitate a contractului.
7.3. Pentru consumatorii sezonieri perioada maximă pentru care se stabileşte
contravaloarea garanţiei nu poate depăşi perioada activă a respectivului consumator.
7.4. Contravaloarea consumului de energie electrică se va stabili în funcţie de consumul
mediu zilnic al consumatorului captiv şi de tariful de livrare a energiei electrice ales de
acesta, în vigoare la data respectivă.
7.5. Consumul mediu zilnic se calculează în funcţie de consumul realizat pe ultimele 12
luni, sau, când acest lucru nu este posibil, în funcţie de consumul mediu prognozat de
către furnizorul de energie electrică pentru o durată totală de 12 luni.
7.6. Valoarea garanţiei se actualizează anual pe baza consumului mediu al anului
precedent şi a tarifelor valabile în acel an.
8. EXECUTAREA GARANŢIILOR
8.1. Garanţia devine exigibilă în cazul în care consumatorul captiv nu achită factura de
energie electrică în termen de 15 zile de la întreruperea alimentării cu energie electrică
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pentru agenţii economici, respectiv 60 de zile de la întreruperea alimentării cu energie
electrică pentru consumatorii casnici.
8.2. Furnizorul va executa garanţia constituită în limita debitelor existente.

9. RESTITUIREA GARANŢIILOR
9.1. Garanţia se va restitui consumatorului captiv:
a) în cazul rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice;
b) în cazul în care timp de 2 ani consecutivi acesta nu a ajuns în situaţia de consumator
rău platnic.
9.2. Înainte de restituirea garanţiei pentru situaţiile menţionate la pct. 9.1 lit.a),
furnizorul de energie electrică este îndreptăţit să execute garanţia în limita valorii
facturilor emise şi neachitate de consumatorul captiv.
9.3. Pentru situaţiile prezentate la pct. 9.1 lit. a) furnizorul are obligaţia să restituie
garanţia din proprie iniţiativă în termen de 5 zile de la reziliere. Neîndeplinirea acestei
obligaţii, sesizată de consumator, poate conduce la sancţionarea furnizorului de către
autoritatea competentă.
9.4. Pentru situaţiile prezentate la pct. 9.1 lit. b) furnizorul are obligaţia să restituie
garanţia din proprie iniţiativă sau în termen de 5 zile de la sesizarea consumatorului.
10. DISPOZIŢII FINALE
10.1. Perioada de timp maximă pentru care se calculează cuantumul garanţiei va fi
stabilită în funcţie de solvabilitatea consumatorului, astfel:
a) 30 de zile respectiv 15 zile pentru consumatorul captiv care plăteşte facturi în
avans dacă ajunge o singură dată în situaţia de consumator rău platnic in
ultimele 12 luni calendaristice,
b) 60 de zile respectiv 45 zile pentru consumatorul captiv care plăteşte facturi în
avans dacă ajunge de două ori în situaţia de consumator rău platnic in ultimele
12 luni calendaristice,
c) 90 de zile respectiv 75 de zile pentru consumatorul captiv care plăteşte facturi
în avans dacă ajunge de mai multe ori în situaţia de consumator rău platnic în
ultimele 12 luni calendaristice.
10.2. Perioadele pentru care se calculează contravaloarea consumului se vor modifica în
funcţie de legislaţia referitoare la termenele şi condiţiile de facturare şi de plată, astfel
încât valoarea garanţiei să acopere perioada în care un consumator captiv poate să
consume energie electrică fără a fi acţionat pentru neplată, conform reglementărilor în
vigoare.
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10.3. Valoarea şi forma garanţiei se vor înscrie în contractul de furnizare a energiei
electrice, în cazul contractelor care se vor încheia după data intrării în vigoare a
prezentei metodologii sau într-un act adiţional la contractele încheiate înainte de data
intrării în vigoare a prezentei metodologii şi care îşi produce efectele de la această dată.
10.4. Consumatorul are dreptul să opteze asupra formei în care este constituită garanţia
din tipurile de garanţii prevăzute la pct. 5 din prezenta metodologie.
10.5. Constituirea şi modul de executare a garanţiilor se vor realiza în acord cu legislaţia
în vigoare.
10.6. În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei metodologii, fiecare furnizor al
consumatorilor captivi va elabora o procedură referitoare la modul de constituire, de
administrare şi de restituire a tipurilor de garanţii constituite de consumatorii captivi.
Procedura se va publica pe site-ul furnizorului.
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