AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

INFORMARE
privind îndeplinirea condițiilor de preluare de către furnizorul de ultimă instanţă Enel Energie
Muntenia S.A. a locurilor de consum aparținând Universității Naţionale de Apărare Carol I din
zona de activitate a operatorului de distribuţie concesionar E-Distribuție Muntenia S.A.
Având în vedere:
-

adresa nr. A-5180/20.12.2017 transmisă de Universitatea Naţională de Apărare Carol I
(UNAp), înregistrată la ANRE cu nr. 86537/20.12.2017, prin care aceasta solicită preluarea
de către furnizorul de ultimă instanță a locurilor de consum proprii, aflate în zona de
activitate a operatorului de distribuţie E-Distribuție Muntenia S.A, ca urmare a:


încetării la termen a acordului cadru de furnizare a energiei electrice încheiat cu
furnizorul RCS&RDS SA şi imposibilității de a încheia un nou contract până la data
de 31.12.2017;



faptului că la procedura de licitație deschisă privind achiziția de energie electrică
iniţiată în SEAP nu a fost depusă nico ofertă,

-

documentele suplimentare solicitate de ANRE pentru verificarea îndeplinirii condițiilor
necesare preluării locurilor de consum de către FUI, transmise de către UNAp în data de
29.12.2017 şi înregistrate la ANRE cu nr.88215/29.12.2017;

-

prevederile Ordinului preşedintelui ANRE nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de
ultimă instanță, conform căruia furnizorul de ultimă instanţă (FUI) desemnat de către
ANRE pentru a presta activitatea de furnizare în zona de activitate a operatorului de
distribuţie E-Distribuție Muntenia S.A. este societatea Enel Energie Muntenia S.A.,

în scopul asigurării continuităţii în alimentarea cu energie electrică, prin adresa nr.
88228/29.12.2017, ANRE a notificat furnizorul de ultimă instanţă Enel Energie Muntenia S.A.
și operatorul de distribuţie E-Distribuție Muntenia S.A. preluarea, începând cu data de
01.01.2018, a locurilor de consum aparținând Universității Naţionale de Apărare Carol I (UNAp),
pentru care nu era asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă (numite în continuare
Locuri de consum preluate), în baza prevederilor Legii nr. 123/2012 şi în conformitate cu
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prevederile art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) și (2) lit. e) şi art. 6 alin.(1) 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.
12/2017.
În concluzie, începând cu data de 01.01.2018 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 Muntenia 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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