
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul	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
În vigoare de la 03 februarie 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 03 februarie 2022. Formă aplicabilă la zi, 11 februarie 2022 .

Având în vedere prevederile art. 76, art. 45 alin. (11) şi (12), art. 62 alin. (1) lit. h), h8, h10 şi l), alin. (2), (3) şi (5),

art. 632 alin. (1), art. 1021 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.

Se aprobă Regulamentul 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, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

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.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării şi
se aplică de la data de 28 august 2022.

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.

La data aplicării prezentului ordin, 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.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

Dumitru Chiriţă

Bucureşti, 26 ianuarie 2022.
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ANEXĂ
REGULAMENT 

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
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