AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

INFORMARE
privind preluarea de către furnizorul de ultimă instanţă Enel Energie S.A. începând cu data de
24.02.2017, a locurilor de consum din zona de activitate a operatorului de distribuţie
concesionar E - Distributie Banat S.A. aflate la data de 23.02.2017 în portofoliul
Transenergo Com S.R.L.

I.

Prin adresele:
-

nr. 6394/21.02.2017, înregistrată la ANRE cu nr. 12951/21.02.2017,

-

nr. 7354/02.03.2017, înregistrată la ANRE cu nr. 15939/03.03.2017,

C.N.T.E.E Transelectrica S.A. a informat cu privire la revocarea înregistrării Părţii
Responsabile cu Echilibrarea Transenergo Com S.A., începând cu data de 24.02.2017,
respectiv cu privire la faptul că, în cadrul PRE Photovoltaic Green Project SRL, furnizorul
Transenergo Com S.A. nu are declarate formule de agregare;
II.

Asumarea de către un operator economic a responsabilităţii echilibrării pentru
consumul/producţia din portofoliul propriu este o condiţie obligatorie pentru ca acesta să
desfăşoare activitate pe piaţa de energie electrică din România (inclusiv activitate de
furnizare a energiei electrice la clienţi finali); consecutiv, retragerea/revocarea unui furnizor
din/ca PRE conduce la pierderea de către acesta a dreptului de a furniza energie electrică
clienţilor finali cu care are încheiate contracte de furnizare;

III.

În conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE nr. 35/2014, furnizorul de
ultimă instanţă (FUI) desemnat de către ANRE pentru a presta activitatea de furnizare în
zona de activitate a operatorului de distribuţie E-Distribuţie Banat S.A este societatea
Enel Energie S.A.
În scopul asigurării continuităţii în alimentarea cu energie electrică, prin adresa nr.
18308/10.03.2017, transmisă spre ştiinţă operatorului de distribuţie E-Distribuţie Banat S.A.
şi furnizorului Transenergo Com S.R.L., ANRE a notificat furnizorului de ultimă instanţă Enel
Energie S.A preluarea, începând cu data de 24.02.2017, a locurilor de consum aflate în zona de
activitate a E-Distribuţie Banat S.A. pentru care, până la data de 23.02.2017, furnizarea
energiei electrice era asigurată de către Transenergo Com S.R.L (numite în continuare Locuri
de consum preluate), în baza prevederilor Legii nr. 123/2012 şi în conformitate cu prevederile
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art. 4 alin. (2) si (3) si art. 6 din Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă
a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din
nicio altă sursă, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 17/2015, în vigoare la data
preluării;

În concluzie, ca urmare a faptului că furnizorul Transenergo Com S.R.L nu mai
îndeplineşte condiţia menţionată la punctul II, începând cu data de 24.02.2017 şi până la data
trecerii locurilor de consum preluate, în condiţiile legii şi ale reglementărilor în vigoare, la un
furnizor concurenţial, furnizarea de energie electrică şi facturarea consumului de energie
electrică pentru aceste locuri de consum vor fi asigurate de către societatea Enel Energie S.A.
în calitate de furnizor de ultimă instanţă.
Informaţii suplimentare referitoare la termenele şi condiţiile de preluare se obţin de la
furnizorul de ultimă instanţă menţionat.
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