ORDIN 8/2014
Capitolul I - Cadru general
Art.1 - Prezentul document stabileste conditiile generale în care este
valabila licenta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice,
denumita în continuare licenta, si constituie parte integranta din licenta.
Art.2 (1) Obiectul licentei îl reprezinta desfasurarea, în regim
concurential, a activitatii de furnizare a energiei electrice, în
conformitate cu reglementarile în vigoare, prin intermediul
personalului si dotarilor existente la sediile prevazute în Conditiile
specifice asociate licentei.

(2) Complementar fata de activitatea de la alin. (1), obiectul
licentei îl reprezinta desfasurarea activitatii de furnizare în regim
reglementat, daca titularul licentei a fost desemnat de autoritatea
competenta ca furnizor de ultima instanta.
Art.3 - Nu fac obiectul licentei activitatile titularului licentei privind
consultanta, finantarea si executarea anumitor lucrari la clientii sai,
care nu sunt specifice activitatii de furnizare.
Art.4 - Titularul licentei este responsabil pentru respectarea Conditiilor
specifice si a Conditiilor generale asociate licentei, denumite în
continuare Conditiile licentei sau Conditii.
Art.5 - Urmatorii termeni utilizati în textul Conditiilor licentei sunt
definiti dupa cum urmeaza:
1. Lege - Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012,
cu modificarile ulterioare;
2. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licentelor si
autorizatiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul
presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 48/2013;
3. Autoritatea competenta - prin Lege, Autoritatea Nationala de
Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în municipiul
Bucuresti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro,
e-mail: anre@anre.ro
4. Etichetarea energiei electrice - totalitatea activitatilor prin
care se specifica originea energiei electrice furnizate;
5. Loc de consum - incinta sau zona în care se consuma, printr-o
singura instalatie de utilizare, energie electrica furnizata prin una
sau mai multe instalatii de racordare; un consumator poate avea mai
multe locuri de consum, dupa caz, în incinte sau în zone diferite ori

în aceeasi incinta sau zona;
6. Operator de retea - dupa caz, operatorul de transport si de sistem
sau un operator de distributie;
7. Raport anual - document ce cuprinde Situatiile financiare, Raportul
administratorilor si Raportul auditorilor, întocmite conform legii si
reglementarilor contabile stabilite de ministerul de resort si trimis
de conducerea executiva a societatii la directia teritoriala de
administrarea fiscala din cadrul acestui minister, unde societatea
este înregistrata;

8. Responsabilitatea echilibrarii - responsabilitatea fiecarui titular
de licenta, fata de operatorul de transport si de sistem, pentru
mentinerea echilibrului între valorile realizate si contractate ale
productiei, consumului si schimburilor de energie electrica proprii,
dupa caz;

9. Situatiile financiare - documente referitoare la activitatile ce
fac obiectul licentei, precum si la cele pe care titularul licentei le
desfasoara în afara licentei, si care cuprind bilantul, contul de
profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu,
situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele
explicative. Situatiile financiare se depun, conform legii, la
directia teritoriala a ministerului de resort unde este înregistrat
operatorul economic;

10. Standard de performanta - normele tehnice, economice si
operationale cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de
calitate ai serviciului contractat;
11. Subventionare încrucisata - modalitate
vizeaza transferurile de resurse provenite
categorii de produse sau servicii ale unei
sprijini activitatile acelei întreprinderi
produse sau în alta zona.

de subventionare care
din vânzarile unor
întreprinderi pentru a
într-o alta categorie de

Capitolul II - Drepturi ale titularului licentei
Art.6 - Pe durata de valabilitate a licentei, titularul licentei are
dreptul, în conditiile reglementarilor în vigoare:
a) sa vânda energie electrica catre clienti finali, pe piata cu
amanuntul de energie electrica;
b) sa tranzactioneze - sa vânda si sa cumpere - energie electrica, pe
piata angro de energie electrica, inclusiv prin operatiuni de import
si export de energie electrica.
Art.7 - Pentru realizarea activitatii de furnizare a energiei electrice
catre clientii finali, titularul licentei are dreptul de a încheia
contracte cu operatori de retea, conform contractelor-cadru aprobate de
autoritatea competenta.

Art.8 - Titularul licentei are dreptul ca, în cazul nerespectarii de catre
clientul final a contractului de furnizare încheiat, sa aplice penalizari
si sa sisteze temporar furnizarea energiei electrice, în conditiile
contractuale stabilite conform reglementarilor în vigoare.
Art.9 - Titularul licentei are dreptul sa rezilieze contractul de furnizare
numai în situatiile prevazute de legislatia în vigoare.
Art.10 - Titularul licentei are dreptul de a transfera responsabilitatea
echilibrarii catre o parte responsabila cu echilibrarea care a fost
înregistrata la operatorul de transport si de sistem în conformitate cu
prevederile reglementarilor în vigoare.
Art.11 - Titularul licentei are dreptul de acces la datele privind consumul
de energie electrica al clientilor finali de energie electrica detinute de
operatorii de masurare, în conditiile reglementarilor în vigoare.
Art.12 - În conformitate cu reglementarile în vigoare, titularul licentei
are dreptul sa se adreseze autoritatii competente pentru solutionarea:
a) disputelor privind accesul la reteaua electrica de interes public;
b) disputelor pe piata angro si cu amanuntul, cu alti participanti la
piata de energie electrica;
c) neîntelegerilor precontractuale în care este angajat.
Art.13 - Deciziile autoritatii competente cu privire la modificarea,
suspendarea sau retragerea licentei, precum si cele cu privire la aplicarea
sanctiunilor, generate de încalcarea prevederilor Conditiilor licentei sau
ale Legii, pot fi atacate de titularul licentei la instanta judecatoreasca
competenta.

Capitolul III Obligatii ale titularului licentei
Sectiunea 1 Respectarea legilor si reglementarilor
Art.14 (1) Pe toata durata de valabilitate a licentei, titularul
licentei va respecta prevederile:
a) licentei, împreuna cu Conditiile licentei;
b) Legii, inclusiv a modificarilor aduse ulterior acesteia;
c) reglementarilor emise de autoritatea competenta;
d) regulamentelor europene de directa aplicabilitate;
e) normativelor, prescriptiilor, standardelor si altor acte
normative în vigoare în sectorul energiei electrice sau
impuse de cadrul normativ în vigoare.

(2) La cererea scrisa a autoritatii competente, titularul
licentei este obligat sa participe, în conditiile prevazute în
cerere, la elaborarea sau revizuirea reglementarilor aprobate de
autoritatea competenta, ori a altor acte normative din sectorul
energiei electrice.

Sectiunea a 2-a - Obligatia de contractare
Art.15 (1) Titularul licentei are obligatia sa furnizeze energie
electrica unui client final numai dupa încheierea unui contract
de furnizare, cu exceptia situatiilor reglementate în mod
distinct de catre autoritatea competenta, în conditiile Legii.
Contractul de furnizare a energiei electrice va include dreptul
clientului final de a denunta în mod unilateral oricând acest
contract, cu preaviz, în conformitate cu prevederile din Lege.

(2) Titularul licentei are obligatia sa modifice sau sa
completeze, prin acte aditionale, contractele de furnizare sau
anexele acestora, atunci când se modifica cadrul de reglementare
în vigoare ori atunci când se justifica solicitarile clientilor
cu privire la actualizarea unor elemente din contract sau
detalierea/completarea unor clauze contractuale.

Art.16 - Titularul licentei are obligatia sa încheie contractele
prevazute la art. 7, doar în cazul în care: a)clientul final nu
comunica titularului licentei, în scris, optiunea sa de a încheia el
însusi acele contracte; b)nu sunt aplicabile conditiile prevazute de
reglementarile în vigoare, potrivit carora clientul însusi are
obligatia de a încheia contractele respective.

Art.17 - Anterior exercitarii dreptului prevazut la art. 8 din
licenta, fata de clientii finali debitori, titularul licentei:
a) accepta, la cerere, întâlniri cu acestia, în vederea
clarificarii modului de aplicare a conditiilor contractuale;
b) acorda un preaviz de sistare a furnizarii energiei electrice,
termenele calendaristice fiind stabilite conform reglementarilor
în vigoare;
c) se asigura ca, în cazul sistarii temporare a furnizarii
energiei electrice, sunt deconectati conform reglementarilor în
vigoare numai clientii finali debitori.
Art.18 - Titularului licentei îi este interzis sa faca propuneri si sa
încheie cu vreunul dintre clienti contracte care sa contina prevederi
ce contravin obligatiilor din licenta.
Art.19 - Titularul licentei este obligat sa-si asume responsabilitatea
echilibrarii fata de operatorul de transport si de sistem, în
achizitia si vânzarea, importul si exportul de energie electrica,

conform reglementarilor autoritatii competente.
Sectiunea a 3-a Intermedierea accesului la retelele electrice de
interes public
Art.20 - La cererea unui client final caruia titularul licentei îi
poate furniza energie electrica, titularul licentei este obligat sa
asigure serviciul de intermediere privind accesul la reteaua electrica
de distributie sau, dupa caz, la reteaua electrica de transport, în
conditiile Legii si ale reglementarilor în vigoare.

Art.21 - Pentru clientul final cu care a încheiat contractul de
furnizare, titularul licentei are obligatia sa asigure intermedierea
relatiei acestuia cu operatorul de retea, cu exceptia cazului în care
contractul de distributie sau de transport a fost încheiat direct de
clientul final cu operatorul de retea.

Art.22 - Titularul licentei nu poate furniza energie electrica la un
loc de consum al unui client final daca la acel loc de consum nu
exista instalat un grup de masurare a energiei electrice utilizat
pentru decontare care îndeplineste toate conditiile aplicabile, cu
exceptia situatiilor prevazute în mod distinct în reglementarile
aprobate de autoritatea competenta.

Art.23 (1) La sesizarea scrisa a clientului final, cu privire la un grup
de masurare defect sau suspectat de înregistrare eronata,
titularul licentei are obligatia sa solicite, în cel mai scurt
timp posibil, operatorului de transport si de sistem sau
operatorului de distributie, dupa caz, verificarea grupului de
masurare respectiv si adoptarea masurilor de remediere, daca este
cazul.

(2) În cazul în care titularul licentei este informat de oricare
partener contractual (producator, operator de retea sau client)
cu privire la defectarea unui grup de masurare a energiei
electrice utilizat pentru decontare, acesta este obligat sa
recalculeze si sa factureze contravaloarea consumului de energie
neînregistrat/înregistrat suplimentar de grupul de masurare
defect, procedând conform reglementarilor în vigoare.

Sectiunea a 4-a Transmiterea înregistrarilor privind prognoza
consumului de energie electrica
Art.24 - Titularul licentei are obligatia sa transmita operatorului de
transport si de sistem prognoze de consum al clientilor finali
deserviti, în formatul si la termenele stabilite în reglementarile în
vigoare.
Sectiunea a 5-a Facturarea energiei electrice vândute
Art.25 - Facturile emise clientilor finali de catre titularul licentei

trebuie sa respecte orice prevedere aplicabila, emisa de autoritatile
competente, si sa contina suficiente date pentru identificarea locului
de consum si pentru justificarea valorii totale a acestora.
Art.26 - În facturile emise clientilor finali de catre titularul
licentei este obligatoriu sa fie evidentiate, în mod distinct,
contravaloarea energiei electrice furnizate, a serviciilor de
transport/distributie aferente, contractate de catre titularul
licentei, taxele prevazute de legislatia în vigoare, precum si
contravaloarea altor sume de bani percepute în aplicarea unor
reglementari aprobate de ANRE sau impuse de legislatia în vigoare.

Art.27 - Titularul licentei este obligat sa transfere institutiilor în
drept, conform actelor normative în vigoare, taxele colectate si
impozitele.
Sectiunea a 6-a Etichetarea energiei electrice
Art.28 - Titularul licentei are obligatia sa precizeze anual
provenienta, pe surse de energie primara folosita, a energiei
electrice achizitionate în anul calendaristic anterior, conform
reglementarilor emise de autoritatea competenta. Sectiunea a 7-a
Informarea clientilor

Art.29 (1) Pe toata durata de valabilitate a licentei, titularul
licentei are obligatia de a organiza si a mentine o structura
specializata în relatia cu clientii finali, care dispune de
personal si dotare corespunzatoare pentru îndeplinirea
atributiilor sale, precum si cai de comunicare cunoscute public.
Prin intermediul acestui compartiment, titularul licentei asigura
comunicarea cu clientii finali cu privire la reglementarile ce
privesc piata de energie electrica si modificarile survenite la
actele normative din domeniu.

(2) Sistemul de comunicare prevazut la alin. (1) va fi functional
înainte ca titularul licentei sa înceapa activitatea ce face
obiectul licentei.
(3) Titularul licentei e obligat sa informeze anual autoritatea
competenta, pâna la data de 15 februarie, despre adresele si
datele de contact ale centrelor de relatii cu clientii ce fac
parte din sistemul instituit potrivit prevederilor alin. (1) si
care deservesc clientii finali casnici.

Art.30 - Sistemul instituit conform art. 29 permite ca, prin structura
specializata în relatia cu clientii finali, titularul licentei:
a) sa aduca la cunostinta clientilor obligatiile sale, ce decurg
din licenta;
b) sa notifice oricarui client, în scris, aparitia unor

modificari cu privire la drepturile, obligatiile sau alte sarcini
din contractul de furnizare, determinate de modificarea cadrului
de reglementare. Titularul licentei transmite clientului
notificarea, la termenele prevazute de reglementarile în vigoare;
c) sa notifice clientilor sai finali, conform prevederilor
contractuale sau ale reglementarilor in vigoare, intentia de a
înceta desfasurarea activitatilor contractate pe baza licentei;
d )sa asigure orice alte obligatii de informare a clientilor
finali dispuse de reglementarile în vigoare.
Sectiunea a 8-a Raspunsuri la reclamatiile adresate titularului
licentei
Art.31 - Prin intermediul structurii specializate în relatia cu
clientii, titularul licentei înregistreaza cererile, sesizarile si
reclamatiile adresate de clientii sai în legatura cu calitatea
serviciilor, calcularea si/sau facturarea consumului de energie
electrica si alte aspecte legate de activitatea sau practicile
titularului licentei în sectorul energiei electrice. Acest serviciu
întocmeste si mentine registrul de evidenta a cererilor, sesizarilor
si reclamatiilor adresate de catre clientii sai, precum si a modului
de solutionare a acestora.

Sectiunea a 9-a Constatarea si prevenirea furturilor de energie
electrica, deteriorarilor si interventiilor asupra echipamentelor de
masurare
Art.32 - În cel mai scurt timp posibil de la
titularul licentei este obligat sa informeze
asupra oricarui incident care, în opinia sa,
deteriorare a instalatiilor electrice aflate

luarea la cunostinta,
operatorul de retea
a putut produce o
în exploatarea acestuia.

Art.33 - În cel mai scurt timp posibil, titularul licentei este
obligat sa transmita operatorului de retea datele/informatiile,
primite prin sesizari/petitii, despre defectarea grupurilor de
masurare, sustragerea de energie electrica sau pericole de
electrocutare.

Sectiunea a 10-a Asigurarea mediului concurential normal si a
tratarii nediscriminatorii a clientilor
Art.34 - Titularului licentei îi este interzis sa se angajeze în
practici anticoncurentiale pe piata de energie electrica si sa
împiedice sau sa încerce sa împiedice, în mod ilicit, alti titulari de
licente sau potentiali competitori sa se angajeze în activitatea de
furnizare de energie electrica, si trebuie sa respecte prevederile
legale referitoare la concurenta.

Art.35 - Titularul licentei nu poate detine, simultan, mai mult de o
licenta de furnizare de energie electrica.

Art.36 - În conformitate cu prevederile reglementarilor autoritatii
competente, pentru a putea efectua operatiuni pe pietele centralizate
de energie electrica, titularul licentei este obligat sa întreprinda
demersurile necesare înregistrarii sale ca participant pe aceste
piete. Sectiunea a 11-a Separarea situatiilor contabile

Art.37 (1) În conformitate cu cerintele legale, pentru activitatile ce
fac obiectul licentei, titularul licentei are obligatia sa
întocmeasca situatii contabile distincte (defalcate/detaliate
separat), asa cum ar trebui sa se procedeze în cazul în care
activitatile respective ar fi efectuate de catre operatori
economici separati. Totodata, situatiile contabile pentru
activitatile ce fac obiectul licentei trebuie sa fie prezentate
separat de acelea asociate altor activitati comerciale incluse în
obiectul sau de activitate, aprobat prin actul constitutiv.

(2) Situatiile contabile vor fi întocmite astfel încât veniturile
si cheltuielile asociate activitatilor autorizate prin licenta sa
fie identificabile în documentele contabile ale titularului
licentei, separat de cele asociate altor activitati pe care le
desfasoara.

(3) Titularul licentei indica în scris care sunt regulile
adoptate la alocarea veniturilor si cheltuielilor avute în vedere
la separarea situatiilor contabile.
(4) Titularul licentei se asigura ca tinerea situatiilor
contabile în conformitate cu cerintele prezentului articol este
efectiva pe durata de valabilitate a licentei.
(5) În cazul în care exista cheltuieli comune între activitatile
ce fac obiectul licentei si alte activitati ale titularului
licentei, acesta va prezenta, la cererea autoritatii competente,
documentele ce stabilesc baza lor de repartizare si rezultatele
obtinute dupa aceasta repartizare.

Sectiunea a 12-a Mentinerea activelor
Art.38 (1) Titularul licentei notifica autoritatii competente, cu 60 de
zile înainte, intentia de a efectua operatiuni (inclusiv fuziuni
sau divizari), în urma carora:a)activele corporale destinate
activitatilor autorizate prin licenta se vor transmite sau vor
apartine altei/altor persoane; b)valoarea capitalului social
existent se reduce, într-o transa sau pe ansamblu, cu cel putin
25%. Prin capital social existent al titularului licentei se
întelege capitalul social initial, la data emiterii licentei sau
capitalul social existent la un moment dat, obtinut prin cresteri
sau scaderi ale capitalului social initial, facute ulterior

emiterii Licentei, cu respectarea prevederilor Conditiilor
asociate licentei.
(2) Efectuarea operatiunilor mentionate la alin. (1) va conduce,
dupa caz, la modificarea, retragerea sau transferul licentei.
Autoritatea competenta va comunica titularului licentei
modalitatea prin care va fi solutionata situatia creata ca urmare
a punerii în aplicare a intentiei notificate de titularul
licentei.

Sectiunea a 13-a Eliminarea subventionarilor încrucisate
Art.39 - În conformitate cu dispozitiile Legii, titularului licentei
îi este interzisa subventia încrucisata între activitatile
reglementate, precum si între activitatile reglementate si cele
nereglementate pe care acesta le desfasoara. Sectiunea a 14aConstituirea si mentinerea garantiilor financiare

Art.40 (1) Conform cerintelor din Lege, titularul licentei este obligat
sa constituie si sa mentina garantiile financiare necesare
participarii la piata angro de energie electrica si asigurarii
continuitatii în desfasurarea activitatii de furnizare a energiei
electrice pe piata cu amanuntul de energie electrica.

(2) Titularul licentei va constitui garantiile financiare înainte
de a începe activitatea de furnizare de energie electrica.
(3) Garantiile financiare prevazute la alin. (1) se constituie în
conformitate cu reglementarile în vigoare, aplicabile
participantilor la piata de energie electrica.
(4) Indiferent de forma în care s-au constituit garantiile
financiare, valoarea acestora nu va putea fi, în niciun moment,
mai mica decât suma fondurilor necesare pentru executarea pe timp
de 30 de zile calendaristice a contractelor aflate în derulare,
cu exceptia garantiilor financiare constituite de furnizorii de
ultima optiune a caror valoare nu poate fi mai mica de 10% din
media lunara a cifrei de afaceri înregistrate în anul anterior în
desfasurarea activitatilor care fac obiectul licentei.

(5) Autoritatea competenta poate sa solicite titularului
licentei, în orice moment, pe durata de valabilitate a licentei,
documente care sa dovedeasca constituirea si mentinerea garantiei
financiare prevazute la alin. (1).
(6) Autoritatea competenta poate sa solicite titularului licentei
revizuirea formei si valorii garantiilor financiare, daca se
modifica conditiile avute în vedere la emiterea licentei.
Sectiunea a 15-aAsigurarea confidentialitatii
Art.41 -

(1) Titularul licentei are obligatia sa asigure ca informatiile
sensibile comercial, obtinute de acesta în cursul operatiunilor
comerciale, nu pot fi transmise unor persoane neautorizate sa
primeasca astfel de informatii. Fac exceptie cazurile când:a)se
dispune de consimtamântul scris al persoanei ale carei interese
pot fi afectate de diseminarea informatiei; b)informatia este
deja publica; c)titularul licentei este obligat sau are
permisiunea autoritatii competente de a divulga informatia în
scopul respectarii Conditiilor licentei, a unei decizii/a unui
ordin al autoritatii competente sau a unei legi în vigoare;
d)informatia trebuie transmisa în cursul îndeplinirii normale a
activitatilor autorizate prin licenta.

(2) Titularul licentei va transmite autoritatii competente
informatiile a caror divulgare solicita sa fie autorizata de
autoritatea competenta.(3) Prevederile alin. (1) se aplica si în
raport cu întreprinderile afiliate sau asociate titularului
licentei care îsi desfasoara activitatea în sectorul energiei
electrice.

Sectiunea a 16-a Furnizarea de informatii autoritatii competente
Art.42 - În conformitate cu cerintele Legii si ale reglementarilor în
vigoare, titularul licentei este obligat sa furnizeze autoritatii
competente datele si informatiile care îi sunt necesare în exercitarea
atributiilor sale.
Art.43 (1) Pe baza situatiilor contabile tinute în conformitate cu
obligatiile prevazute în Conditiile licentei, titularul licentei
întocmeste si transmite anual autoritatii competente un raport
financiar cu referire la activitatile ce fac obiectul licentei,
având formatul si continutul în concordanta cu metodologia emisa
de autoritatea competenta.

(2) Titularul licentei asigura auditarea evidentelor contabile de
catre o persoana autorizata în conformitate cu legea nationala
privind auditul financiar. Raportul auditorului, întocmit în urma
verificarilor privind conformitatea cu legislatia aplicabila si
cu cerintele conditiilor licentei privind separarea situatiilor
contabile, se va transmite autoritatii competente odata cu
raportul financiar.

(3) Titularul licentei întocmeste si transmite autoritatii
competente pentru fiecare exercitiu financiar anual, în copie,
situatiile financiare ale societatii întocmite conform
reglementarilor contabile în vigoare, care se depun, conform
legii, la autoritatea de administrare fiscala.

(4) Titularul licentei întocmeste si transmite autoritatii
competente, în copie, situatiile financiare ale societatii pentru

primele 6 luni ale fiecarui exercitiu financiar, care se depun
conform legii la autoritatea de administrare fiscala. Termenul de
transmitere a documentelor este de maximum 30 de zile de la datalimita prevazuta de lege pentru depunerea lor la autoritatea de
administrare fiscala.

(5) Titularul licentei întocmeste si transmite anual autoritatii
competente un raport de activitate anual, având formatul si
continutul în concordanta cu procedura aprobata de catre
autoritatea competenta.
(6) Documentele prevazute la alin. (1), (3) si (5) se transmit
autoritatii competente în termen de 30 de zile lucratoare de la
data-limita prevazuta de lege pentru depunerea situatiilor
financiare ale societatii la autoritatea de administrare fiscala.
(7) Titularul licentei transmite periodic autoritatii competente
date necesare acesteia pentru evaluarea modului de functionare a
pietei de energie electrica din România, a nivelului de
eficienta, concurenta si transparenta; datele vor fi transmise în
formatul si cu periodicitatea stabilite prin reglementarile emise
de autoritatea competenta.

Art.44 (1) Titularul licentei este obligat sa informeze autoritatea
competenta despre:
a) orice fapt care constituie o încalcare a Conditiilor
licentei în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de
catre titularul licentei;
b) schimbarea reprezentantului legal al titularului
licentei, în termen de 10 zile lucratoare de la
înregistrarea acesteia la Oficiul National al Registrului
Comertului;
c) modificari ale statutului titularului de licenta
determinate de fuziunea, divizarea, transformarea,
schimbarea denumirii, a sediului social, a structurii
actionariatului, a capitalului social sau a patrimoniului,
în termen de 30 de zile de la producerea acestora si
înregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului;
în cazul divizarii sau fuziunii, se va respecta si conditia
de informare prealabila prevazuta în Conditiile licentei la
sectiunea „Mentinerea activelor“;

d) modificarea adresei de corespondenta care, potrivit
Conditiilor licentei, a fost notificata ca fiind o cale de
comunicare cu autoritatea competenta, în termen de 10 zile
înainte ca modificarea sa devina efectiva;
e) modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în

termen de 10 zile de la producerea modificarii;
f) cazul decaderii, incapacitatii sau al falimentului
titularului licentei, în termen de 8 zile de la aparitia
situatiei respective;
g) anularea de catre emitent sau expirarea valabilitatii
unuia dintre actele (autorizatie, acord, aviz, permis sau
aprobare) care au stat la baza acordarii licentei, care
conduce la imposibilitatea desfasurarii activitatilor
permise de licenta sau la respectarea Conditiilor licentei,
în termen de 8 zile de la aparitia situatiei respective;
h)pierderea titlului legal privind detinerea de bunuri
imobile folosite de titularul licentei pentru activitatea de
furnizare, în termen de 8 zile de la aparitia situatiei
respective.

(2) La schimbarea sediilor secundare sau la
deschiderea/închiderea de puncte de lucru, titularul licentei
este obligat sa solicite modificarea licentei.
(3) Odata cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform
prevederilor regulamentului, titularul licentei va transmite
autoritatii competente si cererea de modificare a licentei.
(4) Titularul licentei care deserveste cel putin 5000 de clienti
finali casnici are obligatia sa informeze autoritatea competenta
asupra intentiei de a desfiinta centre pentru relatia cu clientii
ce fac parte din structura specializata în relatia cu clientii
prevazuta la art. 29. Titularul licentei poate proceda la
desfiintarea unor asemenea centre pentru relatii cu clientii
numai cu acordul prealabil al autoritatii competente.

Art.45 - Pentru a se asigura de îndeplinirea Conditiilor licentei si a
tuturor legilor aplicabile, autoritatea competenta poate cere, examina
si copia, în conditiile si cu respectarea prevederilor legale, orice
informatii, înregistrari si documente ale titularului licentei, pe
care le considera legate în vreun fel de afacerile si activitatile
acestuia în sectorul energiei electrice. Informatiile solicitate pot
contine informatii clasificate sau informatii sensibile comercial. La
solicitarea autoritatii competente, titularul licentei este obligat sa
furnizeze, la termenele indicate, informatiile, înregistrarile si
documentele solicitate.

Sectiunea a 17-a Personalul titularului licentei
Art.46 - Titularul licentei se va asigura ca, pe toata durata de
valabilitate a licentei, dispune de personal calificat pentru
îndeplinirea tuturor activitatilor legate de furnizarea energiei
electrice, în conformitate cu cerintele licentei.
Capitolul IV - Transferul licentei

Art.47 (1) Licenta poate fi transferata unei alte persoane fizice sau
juridice, în conditiile Regulamentului si ale prezentului articol.
(2) Intentia de transfer al licentei se notifica de catre titularul
licentei autoritatii competente cu 60 de zile înainte de data la care
acesta devine efectiv, împreuna cu documentele care probeaza
operatiunea de transfer, precum si cu certificatul constatator emis de
registrul oficiului comertului cu privire la operatorul economic care
preia licenta. Capitolul VControl si sanctiuni

Art.48 - Autoritatea competenta controleaza îndeplinirea de catre titularul
licentei a Conditiilor licentei, scop în care poate:
a) analiza documentele transmise de titularul licentei conform
Conditiilor licentei;
b) controla, atunci când considera oportun, documentele contabile ale
titularului licentei, inclusiv raportul de audit contabil realizat în
conditiile legii;
c) verifica, la solicitarea argumentata a unei terte persoane sau din
proprie initiativa, comportamentul titularului licentei pe piata de
energie electrica;
d) exercita alte atributiile de control, conform Legii.
Art.49 - Daca autoritatea competenta constata ca titularul licentei nu a
respectat Legea sau una sau mai multe dintre Conditiile licentei,
autoritatea competenta poate aplica sanctiuni, în temeiul si conform
dispozitiilor Legii si ale reglementarilor aplicabile, inclusiv poate
suspenda/retrage licenta. Capitolul VISuspendarea/Retragerea licentei

Art.50 (1) Autoritatea competenta poate suspenda/retrage licenta în cazurile
prevazute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
(2) Autoritatea competenta comunica titularului licentei
suspendarea/retragerea licentei, motivele de suspendare/ retragere,
precum si conditiile pe care titularul licentei trebuie sa le
îndeplineasca pentru încetarea suspendarii.
(3) Autoritatea competenta poate dispune încetarea suspendarii
licentei în termen de 5 zile lucratoare de la data la care titularul
licentei face dovada cu privire la îndeplinirea conditiilor de
încetare a suspendarii.
Art.51 (1) Autoritatea competenta notifica în scris titularului licentei, cu
cel putin 10 zile lucratoare înainte, data la care intentioneaza sa

emita o decizie cu privire la suspendarea/retragerea licentei, precum
si motivul care determina aceasta masura.
(2) În termen de 5 zile lucratoare de la primirea unei comunicari
privind suspendarea/retragerea licentei, titularul licentei poate
transmite autoritatii competente o explicatie referitoare la
conditiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea
licentei, precum si orice dovezi pe care le considera adecvate pentru
a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licentei.

(3) Notificarea prealabila din partea autoritatii competente nu este
necesara daca suspendarea/retragerea licentei se face ca urmare a
solicitarii titularului licentei sau în cazul falimentului acestuia.
Capitolul VII - Modificarea licentei
Art.52 (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului licentei sau din
proprie initiativa, autoritatea competenta poate modifica licenta
procedând conform prevederilor Regulamentului.
(2) În cazul unor modificari ale statutului titularului licentei,
determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea
denumirii, autoritatea competenta examineaza cererea de modificare si
documentatia anexata acesteia si dispune, daca solicitarea este
întemeiata, dupa caz:

a) retragerea licentei si acordarea unei licente noi;
b) modificarea licentei.
Art.53 - Modificarile licentei initiate de autoritatea competenta ca urmare
a modificarii conditiilor existente la data acordarii acesteia (legislatia
primara si secundara si hotarâri judecatoresti) sau ca urmare a unor
evenimente care afecteaza substantial piata energiei electrice vor fi
notificate titularului licentei conform prevederilor Regulamentului.

Art.54 - Titularul licentei poate cere autoritatii competente prelungirea
perioadei de valabilitate a licentei. În acest caz autoritatea competenta
va proceda conform prevederilor Regulamentului.
Capitolul VIII Cai de comunicare
Art.55 (1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau alta informatie
ceruta ori a carei transmitere este permisa în Conditiile licentei se
va face în scris, în limba româna, si se va putea depune la
registratura autoritatii competente prin reprezentant împuternicit,
prin serviciile postale sau de curierat ori se poate transmite prin
fax ori la adresele electronice de corespondenta indicate de
autoritatea competenta, cu conditia ca, în toate cazurile, originalul

sa se depuna prin curier sau prin serviciile postale.
(2) Titularul licentei poate solicita autoritatii competente
utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenta diferite
de cea a sediului social, cu conditia ca respectiva adresa sa fie
înregistrata ca punct de lucru al societatii.
Capitolul IX Tarife si contributii
Art.56 (1) Pe toata durata de valabilitate a licentei, titularul licentei va
plati autoritatii competente contributiile si tarifele stabilite prin
ordin al presedintelui autoritatii competente, în conditiile legii.
Neplata acestora pâna la termenele stabilite prin reglementarile în
vigoare poate atrage suspendarea licentei, cu o notificare prealabila.

(2) În cazul în care titularul licentei nu plateste sumele datorate
autoritatii competente conform alin. (1) în termen de un an de la data
emiterii facturii, autoritatea competenta poate retrage licenta fara
preaviz sau notificare prealabila.

