
ORDIN nr. 109 din 24 august 2022 
privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2022 

 pentru aprobarea Regulamentului 

 privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie 

electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale 

EMITENT:  
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 

PUBLICAT ÎN:  
Monitorul Oficial nr. 833 din 24 august 2022 

 

Data Intrarii in vigoare: 24 August 2022 

------------------------------------------------------------------------- 

, art. 45 alin. (11) 

 şi (12) 

, art. 62 alin. (1) lit. h) 

, h^8) 

, h^10) 

 şi l) 

, alin. (2) 

, (3) 

 şi (5) 

, art. 63^2 alin. (1) 

, art. 102^1 alin. (10) 

, art. 143 alin. (1) lit. g) 

, precum şi ale art. 145 alin. (4) lit. h) 

 şi i) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 

, cu modificările şi completările ulterioare, 

  în considerarea proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului 

de energie electrică şi de gaze naturale“, cod SIPOCA/SMIS 705/129990, 

  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) 

, art. 9 alin. (1) lit. h) 

 şi ale art. 10 alin. (1) lit. q) 

 şi ac) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 

 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012 

, cu modificările şi completările ulterioare, 

  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul 

ordin. 

  ART. I 

  Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

3/2022 



 pentru aprobarea Regulamentului 

 privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie 

electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 3 februarie 2022, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 

  1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  " 

ART. 3 

  (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la 

data publicării şi se aplică de la data de 10 octombrie 2022. 

  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), prevederile art. 24, art. 25 lit. a)-c), g)-l), art. 

26, art. 27 lit. a)-c), e), k)-n), precum şi ale art. 28 din anexă se aplică de la data de 28 august 

2022." 

  2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  " 

ART. 4 

  (1) În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare şi data aplicării prezentului ordin 

operatorii economici din domeniul energiei electrice/gazelor naturale au obligaţia de a se 

conforma tuturor solicitărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în 

legătură cu realizarea şi implementarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie 

electrică şi gaze naturale. 

  (2) Solicitările privind schimbarea furnizorului de energie electrică şi gaze naturale 

înregistrate până la data de 9 octombrie 2022 inclusiv se soluţionează conform prevederilor 

Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

234/2019 

 pentru aprobarea Procedurii 

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

  3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  " 

ART. 5 

  Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

234/2019 

 pentru aprobarea Procedurii 

 privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 13 ianuarie 2020, se abrogă la data 

de 10 octombrie 2022." 

  4. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează: 

  a) La articolul 25, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins: 

  "l) să transmită operatorului POSF modelul contractului de acces al terţilor la conductele de 

alimentare din amonte, după caz." 

  b) La articolul 34 alineatul (4) litera b), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  "(i) dacă CF a optat pentru încheierea acestuia direct cu OR:  



  1. în situaţia în care CF are cont de utilizator al POSF, contractul se transmite la OR; CF şi 

apoi OR semnează contractul în POSF în termen de 24 de ore; convenţia tripartită/multipartită se 

generează de către POSF şi se transmite CF, furnizor/furnizori şi OR în interiorul aceluiaşi 

termen de 24 de ore; convenţia tripartită/multipartită şi contractul semnat de părţi pot fi 

descărcate din POSF de către CF/OR/furnizor/furnizori; 

  2. în situaţia în care CF nu are cont de utilizator al POSF, contractul se semnează de către 

CF cu OR în afara POSF; OR încarcă în POSF contractul în termen de 24 de ore de la semnarea 

de către ambele părţi; convenţia tripartită/multipartită se generează de către POSF şi se transmite 

CF, furnizor/furnizori şi OR în interiorul aceluiaşi termen de 24 de ore; convenţia 

tripartită/multipartită şi contractul semnat de părţi pot fi descărcate din POSF de 

CF/OR/furnizor/furnizori." 

 

 

 

  ART. II 

  Operatorii economici din domeniul energiei electrice/gazelor naturale şi clienţii finali de 

energie electrică/gaze naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile 

organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc 

respectarea prevederilor prezentului ordin. 

  ART. III 

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

 

          Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei, 

          Dumitru Chiriţă 

  Bucureşti, 24 august 2022. 

  Nr. 109. 

  ---- 

 
 


