AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

………..

INFORMARE
privind îndeplinirea condițiilor de preluare de către furnizorul de ultimă instanţă obligat CEZ
Vânzare S.A. a locului de consum aparținând FORESTCOV S.A. Păușești
Având în vedere:
-

adresa Distribuție Energie Oltenia S.A. nr. RO10-24219/02.05.2019, înregistrată la ANRE
cu nr. 38935/03.05.2019, prin care am fost informați despre solicitarea societății CEZ Vânzare
S.A. de reziliere din contractul de distribuție a locului de consum aparținând clientului SC
FORESTCOV SA Păușești, acesta aflându-se în situația de a nu mai avea asigurată furnizarea
energiei electrice din nicio sursă;

-

adresa ANRE nr. 41021/08.05.2019, prin care au fost solicitate societății CEZ Vânzare S.A.
informații suplimentare necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor necesare preluării
locurilor de consum de către FUI;

-

adresa CEZ Vânzare S.A. nr. RO20/8546/15.05.2019, înregistrată la ANRE cu nr.
43363/14.05.2019, prin care s-a comunicat faptul că încetarea contractului de furnizare este
urmare a expirării duratei de valabilitate a acestuia;

-

Decizia președintelui ANRE nr. 656/2018, conform căreia furnizorul de ultimă instanţă obligat
desemnat pentru zona de rețea Oltenia este societatea CEZ Vânzare S.A.;

în scopul asigurării continuității în alimentarea cu energie electrică, prin adresa nr. 44044/16.05.2019
ANRE a notificat furnizorul de ultimă instanţă obligat CEZ Vânzare S.A. și operatorul de distribuţie
Distribuție Energie Oltenia S.A. preluarea, începând cu data de 01.05.2019, a locului de consum
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 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 președintelui ANRE nr. 12/2017.
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Lista locurilor de consum preluate conform notificării ANRE nr. 44044/16.05.2019, a fost
transmisă de operatorul de distribuție concesionar Distribuție Energie Oltenia S.A. prin adresa nr.
45216/21.05.2019 și este prezentată în anexa nr. 1.
În concluzie, începând cu data de 01.05.2019 şi până la data trecerii locurilor de consum
preluate, în condiţiile legii şi ale reglementărilor în vigoare, la un furnizor concurențial, furnizarea de
energie electrică şi facturarea consumului de energie electrică pentru aceste locuri de consum, va fi
asigurată de către societatea CEZ Vânzare S.A. în calitate de furnizor de ultimă instanţă.
Informaţii suplimentare referitoare la termenele şi condiţiile de preluare se obțin de la
furnizorul de ultimă instanţă menționat.

2

Anexa nr. 1

Lista locurilor de consum preluate de furnizorul de ultimă instanță obligat CEZ Vânzare S.A.

Nr.
crt.

Denumire client

1

SC FORESTCOV SA Păușești

Cod
identificare
loc de
consum
50218605

3

Data de la care nu mai
este asigurata
furnizarea en.el.
01.05.2019

