Procesul de înregistrare pe site a conturilor

Click pentru a începe
procesul de înregistrare

Procesul de înregistrare al conturilor pe site-ul www.enelenergie.ro (mod de înregistrare).

Se va selecta
persoana fizică

Imaginea 1.0. Acces înregistrare

Conturile pot fi create atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice/furnizori.
1.

Pentru conturile pe persoană fizică se urmeaza pasii de mai jos:

Imaginea 1.1. Cont persoană fizică
După completarea câmpurilor din imaginea 1.1 se vor consulta termenii de utilizare ai site-ului după care
se vor accepta termenii prin bifarea căsuțelor aferente.

2. Pentru conturile pe persoană juridică (Client / Producător / Client cu contract direct) se
urmează pașii de mai jos:
Se va selecta persoană juridică, după care se
va selecta Client/Producator/Client cu contract
direct

Imaginea 1.2. Cont persoană juridică (Client/Producător/Client cu contract direct)
După completarea câmpurilor din imaginea 1.2 se vor consulta termenii de utilizare ai site-ului, după care
acceptarea termenilor se va realiza prin bifarea căsutelor aferente.

3. Pentru conturile de persoană juridică (furnizor) se urmeaza pașii de mai jos:
Se va selecta persoană juridică după care se va
selecta FURNIZOR cu contract direct

Imaginea 1.3. Cont persoană juridică (Furnizor)
După completarea câmpurilor din imaginea 1.3 se vor consulta termenii de utilizare ai site-ului, după care
acceptarea termenilor se va realiza prin bifarea căsuțelor aferente.

4. Logarea pe portal
 pentru persoanele fizice
După logarea pe portal, pentru activarea serviciilor trebuie să intrați în zona de „Servicii Online”, se va
deschide pagina profilului dumneavoastră. Accesand tabul “ SERVICII ONLINE” se va deschide fereastra
de mai jos:

Pentru activarea serviciilor este necesar introducerea CNP-ului si acordul cu procesarea datelor
personale.


persoane juridice

5. Activarea serviciilor
Pentru continuare trebuie sa bifați căsuta „Activați serviciul” pentru serviciul pe care doriți să-l activați,
apoi apăsați butonul
“Activati servicii”.

Pentru a vedea serviciile active apăsati pe butonul „Profilul meu”.

Încarcare autocitiri Punctual (POD cu POD)

Încărcare autocitiri masiv (mai multe POD)
Pentru a încarca masiv indecsi autocititi de clientii finali este necesar să se descarce fisierul tip CSV,
fișier completat de dumneavoastră și apoi încărcat în sistem.

În fisierul descărcat câmpurile obligatorii ce urmează a fi completate sunt: Zona, Județ și Tipul fisierului;
6. Dezactivarea conturilor create
În cazul în care se dorește ștergerea profilului de pe siteul www.eneldistributie.ro, într-o primă fază va
trebui să se dezactiveze aplicațiile.
Intrați pe Modificare profil  Servicii Online  Servicii active, bifați toate servicii  Confirmare
Dezactivare;

După care intrați înapoi pe „Modificare profil” și accesați butonul „Click pentru a șterge utilizatorul”
(Va trebuit să introduceți parola dumneavoastră pentru confirmarea ștergerii profilului);

Activare serviciu „Date de măsurare în vederea
decotării”


Accesați contul de distribuție. Intrați pe zona „Modificare Profil”;



Accesați tab-ul „Servicii Online”. Selectați serviciul „Date de măsură în vederea decontării”, bifați
„Activați serviciul” iar butonul pentru activare va apărea.



Serviciul se va activa pe profilul dumneavoastră.

Odată cu activarea şi accesul serviciului “Date de măsurare în vederea decontării”, portalul E-Distribuţie
pune la dispoziţia Dvs, datele în vederea decontării consumului de energie electrică.

Publicarea datelor se va face conform deciziei ANRE nr.1790/14.08.2015, respectiv acestea vor fi
disponibile într-un format electronic cu posibilitatea de a selecta în funcţie de filtrele aplicate.
În exemplul de mai jos se descarcă decontul pentru luna Iulie 2017:
 Export fişier “TRD-DECO” (Decont lunar)
 Cod Distribuitor (E-Distribuţie Muntenia/E-Distribuţie Banat/ E-Distribuţie Dobrogea) în
funcţie de zona de distribuţie

Pentru descărcarea fişierelor se va accesa adresa din câmpul “Nume fişier”.

