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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1391/2012, adresată de Christinel Farsch, de cetățenie germană, însoțită 
de 93 de semnături, privind racordarea unui sat din România la rețeaua de energie 
electrică

1. Rezumatul petiției

Petiționarul atrage atenția asupra faptului că localitatea Holbav din România nu este racordată 
la rețeaua de energie electrică. De mulți ani, politicienii români tot promit (îndeosebi în 
perioada alegerilor) racordarea satului la rețeaua de energie electrică. Totuși, în ciuda 
promisiunilor, nu s-a luat nicio măsură în acest sens. Prin urmare, chiar și acum, în 2013, 
aproximativ 300 de persoane din satul respectiv trăiesc fără energie electrică, deși satul se află 
la doar 20 de kilometri de orașul Brașov. Petiționarul este de părere că existența unei astfel de 
situații în UE este scandaloasă pentru toți cetățenii UE, îndeosebi având în vedere faptul că 
lipsa energiei electrice îi împiedică pe agricultorii din satul respectiv să își vândă laptele din 
cauză că acesta nu poate fi răcit în conformitate cu normele în vigoare. Autoritățile române 
susțin că nu există fonduri pentru racordarea satului la rețeaua de energie electrică, în ciuda 
faptului că anul trecut, la doar 8 km de satul respectiv, a fost construită o centrală 
producătoare de energie solară cu subvenții considerabile din partea UE. Petiționarul solicită 
urgent Parlamentului European să intervină pe lângă autoritățile române pentru a le convinge 
să racordeze în cele din urmă satul la rețeaua de energie electrică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013
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În conformitate cu legislația UE1, statele membre trebuie să garanteze că toți clienții casnici 
beneficiază de dreptul de a li se furniza, pe teritoriul lor, energie electrică de o calitate bine 
definită, la prețuri rezonabile, ușor și clar comparabile, transparente și nediscriminatorii 
(„serviciu universal”). De asemenea, statele membre trebuie să impună companiilor de 
distribuție obligația de a conecta clienții la rețelele lor2. În plus, statele membre trebuie să 
asigure protecția clienților finali din zonele îndepărtate3.

Cu toate acestea, legislația UE nu obligă statele membre să asigure racordarea consumatorilor 
casnici în mod gratuit. Autoritățile de reglementare ale statelor membre (Autoritatea 
Națională de Reglementare în Domeniul Energiei-ANRE în România) au responsabilitatea4 de 
a stabili (sau aproba) cel puțin metodologiile folosite pentru calcularea sau stabilirea clauzelor 
și condițiilor privind conectarea și accesul la rețelele naționale.

Chiar dacă, în conformitate cu legislația europeană, România nu este obligată să garanteze că 
acelor consumatori casnici care în prezent nu sunt racordați la rețeaua de energie electrică li se 
va furniza o astfel de racordare în mod gratuit, din temeiul juridic menționat anterior rezultă 
faptul că România trebuie să garanteze că acești consumatori casnici primesc cel puțin o 
ofertă din partea operatorului de distribuție din zonă, cu scopul de a realiza o astfel de 
racordare la un preț rezonabil (cf. dispozițiilor referitoare la, printre altele, prețuri rezonabile 
în legătură cu dreptul de acces la serviciul universal, astfel cum s-a menționat mai sus). Atât 
timp cât nu există nicio definiție juridică sau jurisprudență cu privire la ceea ce reprezintă 
„prețuri rezonabile” în această privință, se poate presupune că un astfel de preț ar trebui să 
reflecte niște costuri justificabile, dar fără a duce la un profit excesiv pentru operatorul de 
distribuție sau la un abuz al acestuia de situația de monopol natural.

Concluzii

Este responsabilitatea autorității naționale de reglementare din România (ANRE) să garanteze 
aplicarea dispozițiilor relevante din legislația corespunzătoare. Prin urmare, petiționarii ar 
trebui să solicite intervenția ANRE, în cazul în care operatorul de distribuție local nu 
acționează în conformitate cu legislația aplicabilă. Dacă ANRE nu ia măsuri pentru a-și 
îndeplini obligațiile, se poate recurge la sistemul judiciar național. În ceea ce privește 
Comisia, aceasta ia act de situația invocată și o va urmări în mod adecvat în cadrul 
procedurilor de verificare a conformității, care sunt în curs de desfășurare. 

                                               
1 Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune 

pentru piața internă a energiei electrice („Directiva privind energia electrică”)
2 Art. 3 alineatul (3) din Directiva privind energia electrică. 
3 Art. 3 alineatul (7) din Directiva privind energia electrică.
4 Art. 37 alineatul (6) din Directiva privind energia electrică.


