AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Direcția Generală Piaţă Energie și Prețuri

Notă de prezentare
a proiectului de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul și a
condițiilor de avizare a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali

1. Cadrul național de reglementare
Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
prevede:
- La art. 22 alin. (2): „Pe piața reglementată, autoritatea competentă are dreptul:
(...)
b) să impună furnizorilor de ultimă instanţă proceduri transparente de achiziţie a energiei
electrice de pe piaţa concurenţială destinată clienţilor prevăzuţi la art. 55 alin. (1)
(...)
f) să avizeze și să publice prețurile propuse de furnizorii de ultimă instanță pentru energia
electrică furnizată clienților prevăzuți la art. 55 alin. (1), după eliminarea tarifelor
reglementate.”
- La art. 53 alin. (1) „Furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia de a asigura serviciul universal
clienţilor prevăzuţi la art. 55 alin. (1) lit. b);
(2) Furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia de a furniza energie electrică clienţilor finali al
căror furnizor se află în situaţia de a i se retrage licenţa de furnizare în cursul desfăşurării
activităţii sau în orice altă situaţie identificată de autoritatea competentă în care clienţii finali nu
au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, cu excepţia clienţilor deconectaţi
pentru sustragere de energie electrică ori neplată, conform reglementărilor emise de autoritatea
competentă.”
- Art. 55 alin. (1) „Furnizorii de ultimă instanţă sunt obligaţi să asigure furnizarea de energie
electrică, în condiţii de calitate şi la preţuri rezonabile, transparente, uşor comparabile şi
nediscriminatorii, conform reglementărilor ANRE, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1),
următoarelor categorii de clienţi:
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a) clienţii finali care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu şi-au exercitat dreptul de
eligibilitate;
b) clienţii casnici şi clienţii noncasnici cu un număr mediu scriptic de salariaţi mai mic de 50 şi
o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanţul contabil, conform
raportărilor fiscale anuale, care nu depăşeşte 10 milioane euro.”
- Art. 75 alin. (1) „Pentru activităţile desfăşurate în sectorul energiei electrice se aplică
următoarele preţuri şi tarife:
(...)
d) preţuri/tarife practicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor aflaţi în situaţia prevăzută
la art. 53 alin. (2);
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,
prevede:
-

La art. 5 alin. (1): „Ordinele, deciziile sau avizele ANRE cu privire la activitatea de
reglementare se referă la:
(...)
c) aprobarea reglementărilor tehnice și comerciale pentru funcționarea sigură și eficientă a
sectorului energiei electrice, termice și al gazelor naturale;”

- La art. 9 alin. (1): ANRE este abilitată cu următoarele atribuții și competențe în sectorul energiei
electrice și energiei termice produse în cogenerare:
(...)
d) stabilește, în condițiile legii, prețurile reglementate, cu respectarea calendarului de eliminare
treptată a prețurilor reglementate la energia electrică, precum și criteriile și regulile pentru
stabilirea tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță (...)
(...)
h) aprobă reglementări tehnice și comerciale pentru operatorii economici din sector (...)
(...)
ac) stabilește periodic (...) criteriile și regulile pentru stabilirea tarifelor aplicate de furnizorii de
ultimă instanță (...)
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Calendarul de eliminare a tarifelor reglementate, cuprins în Memorandumul de Înțelegere semnat de
Guvernul României cu Comisia Europeană în data de 13 martie 2012, transmis la ANRE cu scrisoarea
nr. 4876 din 14 martie 2012, înregistrată la ANRE cu nr.13277 din 15 martie 2012, prevede că ultima
etapă de eliminare a tarifelor reglementate la clienții finali se încheie la 31.12.2017.
2. Scopul reglementării
Proiectul de ordin are drept scop stabilirea etapelor, termenelor și condițiilor de determinare a prețurilor
finale aplicate de furnizorii de ultimă instanță ȋn facturile de energie electrică emise clienților finali.
3. Schimbările preconizate/ măsurile propuse prin proiectul de reglementare
Proiectul de ordin conține în principal următoarele elemente:
-

Se utilizează noțiunea de furnizor de ultimă instanță obligat și cea de furnizor de ultimă
instanță opțional, introdusă prin proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului de
selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă;

-

Prețurile avizate de către ANRE nu includ tarifele pentru servicii, acestea urmând a fi incluse
de către FUI în prețurile finale aplicate clienților finali;

-

ANRE stabilește pentru fiecare FUI obligat pe zonă de rețea prețul maxim pentru serviciul
universal, calculat ca sumă între costul unitar mediu al energiei electrice achiziționate din
piețele centralizate de către operatorii economici care au și calitatea de FUI și costul unitar de
furnizare determinat pe baza valorilor realizate într-o perioadă de timp definită;

-

Prețul pentru serviciul universal aplicat clienților finali care beneficiază de serviciul universal
din portofoliul FUI obligat se stabilește de către acesta prin raportare la prețul maxim pentru
serviciul universal;

-

Prețul pentru serviciul universal aplicat clienților finali care beneficiază de serviciul universal
din portofoliul FUI opțional se stabilește de către acesta prin aplicarea unei reduceri față de
prețul pentru serviciul universal aplicat de FUI obligat;

-

Prețul aplicat de furnizorii de ultimă instanță obligați clienților finali care nu beneficiază de
serviciu universal și care nu și-au ales un furnizor concurențial se stabilește prin aplicarea unui
procent de majorare prețului aplicat de FUI obligat clienților care beneficiază de serviciul
universal;

-

Prețul aplicat de furnizorii de ultimă instanță obligați clienților finali preluați pentru că au
rămas fără furnizor se stabilește în baza prețului de achiziție realizat de către FUI în perioada
de facturare.
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4. Impactul macroeconomic
a) impactul asupra pieței de energie în ansamblul ei – nu este cazul
b) impactul asupra operatorilor economici

- creșterea gradului de responsabilizare a

furnizorilor de ultimă instanță atât în ceea ce privește achiziția energiei electrice cât și în
ceea ce privește costurile specifice activității de furnizare, ca urmare a stabilirii de către
ANRE a unui preț plafon.
c) impactul asupra consumatorilor/clienților finali – menținerea prețurilor de furnizare a
energiei electrice la un nivel corelat cu piața de energie electrică.
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