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PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR 

Domnului Cristian BUICAN,  

Secretar al Camerei Deputaților 

 

 

Stimate domnule Secretar, 

 

 

Urmare adresei dvs. adresa nr. 3b-8/18.11.2020 a PARLAMENTULUI ROMÂNIEI – 

CAMERA DEPUTAŢILOR, înregistrată la ANRE cu nr. 95010/25.11.2020, referitoare la întrebarea 

formulată de domnul deputat Nicolae Miroslav PETREŢCHI, vă comunicăm că nu au fost identificate 

petiţii referitoare la continuitatea în alimentarea cu energie electrică din partea unor consumatori din 

comuna Târnova, judeţul Arad, zona văii Ruscova, judeţul Maramureş şi respectiv zonele montane din 

judeţul Suceava. 

 

Precizăm că orice reclamație transmisă la ANRE este analizată şi este formulat răspuns în 

termen legal, în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare. 

Totodată, menţionăm că în urma reclamaţiilor transmise de utilizatorii din zona Moşniţa, 

judeţul Timiş, ANRE a iniţiat o acţiune de control în vederea verificării aspectelor privind respectarea 

indicatorilor de performanţă referitori la continuitatea în alimentarea cu energie electrică în zona 

respectivă. 

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice”, aprobat prin 

Ordinul preşedintelui ANRE nr. 11/2016 cu modificările şi completările ulterioare și denumit ȋn 

continuare „Standard”, impune operatorilor de distribuţie a energiei electrice, ȋn cazul ȋntreruperilor 

neplanificate, restabilirea alimentării cu energie electrică ȋn punctul de delimitare a instalaţiilor ȋn 12 

ore ȋn mediul rural. Limita instituită este de 24 ȋntreruperi de lungă durată / an ȋn mediul rural, ȋn 

condiţii normale de vreme, cu precizarea că este vorba de locuri de consum racordate la reţeaua de 

distribuţie a energiei electrice de joasă tensiune. 

De asemenea, menţionăm că ȋn cazul unor condiţii meteorologice deosebite (a căror existenţă 

trebuie vizată de Autorităţile locale), care cauzează avarii ȋn instalaţiile electrice situate ȋn intravilan, 

termenul maxim de restabilire a alimentării cu energie electrică este de 48 ore, respectiv de 72 ore ȋn 

cazul ȋn care avariile se produc ȋn instalaţiile electrice situate ȋn extravilan. 
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În ceea ce priveşte întreruperile planificate ale alimentării cu energie electrică, Legea energiei 

electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevede, la art. 

47 alin. (1), faptul că Operatorul de distribuţie este îndreptăţit să întrerupă alimentarea cu energie 

electrică în următoarele situaţii: 

a) când se periclitează viaţa, sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale; 

b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în echipamentele energetice, în zone de reţea 

electrică sau la nivelul întregului SEN; 

c) pentru executarea unor manevre sau lucrări ce nu se pot efectua fără întreruperi. 

 Indicatorii de performanţă specificaţi de Standard impun OD, ȋn mediul rural, limita de 8 

ȋntreruperi planificate/an, cu durate de maxim 8 ore fiecare. Aceste ȋntreruperi trebuie anunţate 

consumatorilor alimentaţi din reţeaua de distribuţie a energiei electrice de joasă tensiune prin mass-

media și pagina proprie de internet a OD, cu minim 2 zile lucrătoare ȋnainte de producerea acestora. 

Precizăm că, prin intermediul compartimentelor specializate, ANRE urmăreşte punerea în 

aplicare a prevederilor legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte soluţionarea aspectelor care ţin de 

obligaţiile operatorilor de distribuţie a energiei electrice și ia măsuri privind sancţionarea acestora, 

ȋnsă numai dacă se constată încălcarea, de către aceștia, a legislaţiei din domeniul energiei electrice. 

Prin urmare, recomandăm utilizatorilor respectivi ca, în cazul producerii de întreruperi în 

alimentarea cu energie electrică, să se adreseze operatorului economic concesionar al serviciului de 

distribuţie a energiei electrice în zona respectivă şi/sau ANRE (în eventualitatea în care aceştia 

consideră că s-au produs încălcări ale prevederilor legale), specificând locul de consum afectat. 

Precizăm totodată, că ori de câte ori sunt sesizate ANRE situații punctuale, acestea sunt analizate în 

cadrul instituției din punctul de vedere al respectării prevederilor legale, dispunând-se măsurile ce se 

impun, în funcție de specificul situației analizate. 

 

Cu deosebită consideraţie, 

 

Dumitru Chiriță, 

 

Președinte  
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