AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

INFORMARE
PRIVIND DESEMNAREA FURNIZORILOR DE ULTIMĂ INSTANȚĂ DE ENERGIE
ELECTRICĂ

În ședința Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei (ANRE) din data de 21.10.2020, prin Ordinul președintelui ANRE nr. 188/2020, a fost
aprobat noul Regulament de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță de energie electrică
(„regulament”) care stabileşte procedura de desemnare de către ANRE a furnizorilor de ultimă
instanță de energie electrică, care vor activa începând cu data de 01 ianuarie 2021.

 Categorii de clienți ai FUI
Calitatea de FUI dă dreptul furnizorului de energie electrică respectiv, pentru oricare zonă de
rețea, de a:
a) asigura serviciul universal clienților casnici și noncasnici beneficiari de serviciu universal;
b) asigura furnizarea energiei electrice clienţilor finali noncasnici din portofoliul propriu care nu au
uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciu
universal;
c) prelua în regim de ultimă instanță clienții noncasnici pentru care nu mai este asigurată furnizarea
energiei electrice din nicio altă sursă.
 Prețuri aplicate de către FUI
Furnizorii desemnați FUI au obligația să publice, în secţiunea dedicată de pe pagina
proprie de internet, prețurile aplicate pentru furnizarea energiei electrice în regim de ultimă
instanță/serviciu universal, pentru fiecare zonă de rețea.
 Prețul aplicat clienților beneficiari de serviciu universal se stabilește de către fiecare furnizor de
ultimă instanță, pe criterii concurențiale, având în vedere ca acesta să fie rezonabil, competitiv, ușor
comparabil, transparent și nediscriminatoriu.
 Prețul de ultimă instanță (PUI), aplicat clienților noncasnici care nu beneficiază de serviciul universal
preluați pentru că nu aveau asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, de către
furnizorii de ultimă instanță pentru consumul de energie electrică înregistrat începând cu data de 1
ianuarie 2021, se determină de către furnizorii de ultimă instanță, cu următoarea formulă:
𝑃𝑃𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑝𝑝𝑓𝑓𝑁𝑁𝑁𝑁 [lei/MWh]
unde:

Pa ≤ 1,3 × 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 [lei/MWh]

Pa – prețul mediu de achiziție stabilit de către FUI [lei/MWh];
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 - prețul mediu ponderat de achiziție din piața pentru ziua următoare aferent lunii
calendaristice, calculat pentru zilele de luni până vineri, luând în considerare prețul de închidere
a pieței pentru ziua următoare și volumul tranzacționat în această piață, publicate de către
operatorul pieței de energie electrică și gaze naturale din România OPCOM S.A. pe pagina
proprie de internet [lei/MWh];
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𝑝𝑝𝑓𝑓𝑁𝑁𝑁𝑁 – componenta de furnizare stabilită de către furnizorul de ultimă instanță, (include costul
activității de furnizare, costul participării în piețele centralizate administrate de către operatorul
pieței de energie electrică și gaze naturale din România OPCOM SA și profitul) [lei/MWh].
 Contracte încheiate de FUI cu clienții finali
Furnizarea energiei electrice la clienții casnici se realizează de către FUI în baza
contractelor încheiate în conformitate cu prevederile Contractului cadru de furnizare a energiei electrice
la clienții casnici ai furnizorilor de ultimă instanță aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei.
Furnizarea energiei electrice la clienții noncasnici beneficiari de serviciu universal și la
cei preluați pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă se
realizează de către FUI în baza contractelor încheiate în conformitate cu prevederile Contractului cadru
de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță aprobat prin ordin
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
Contractele menționate mai sus se încheie pe perioadă nedeterminată şi încetează de drept,
fără îndeplinirea altor formalități, la data la care furnizorul care activa ca FUI este revocat.

 Procesul de desemnare în calitate de FUI
ANRE va desemna, la nivel național, un număr de cel puţin 5 furnizori de ultimă instanță
de energie electrică (FUI), fie la solicitarea de desemnare transmisă de către un furnizor, fie prin
organizarea unui proces de selecție, în cazul în care în urma solicitărilor de desemnare primite din
partea furnizorilor de energie electrică, numărul FUI desemnați este mai mic de 5.

•

•

Procesul de desemnare se declanșează după cum urmează:
prin transmiterea documentelor de desemnare în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a
regulamentului, în cazul furnizorilor care, la data intrării în vigoare a regulamentului, sunt
desemnați în calitate de FUI, și care doresc sa fie desemnați în continuare în această calitate;
prin transmiterea documentelor de desemnare cu cel puțin 30 de zile anterior datei de la care
solicită desemnarea în calitate de FUI, în cazul celorlalți furnizori.

Toți furnizorii de energie electrică, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite prin
regulament, au posibilitatea de a desfăşura activitatea de furnizare a energiei electrice în regim de
ultimă instanţă.
Conform prevederilor art. 6 din regulament, pentru desemnarea în calitate de FUI, un furnizor
de energie electrică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate și să transmită
către ANRE, în termenele precizate mai sus, următoarele documente:
Criterii de eligibilitate

Documente necesare pentru desemnare
solicitarea de desemnare în calitate de FUI

să nu se afle în procedură de insolvență

certificat constatator emis de ONRC, din care sa
rezulte că nu se află în procedura de insolvență
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Criterii de eligibilitate

Documente necesare pentru desemnare

să nu fi avut dreptul de furnizare suspendat
de către ANRE în ultimele 24 luni anterior
datei de transmitere a documentației de
desemnare;
să desfășoare, la data transmiterii
documentației de desemnare, precum și în
ultimele 12 luni anterior transmiterii acesteia, declarație pe propria răspundere
activitatea de furnizare a energiei electrice la
clienţii finali;
raport de risc/rating financiar, aferent anului
financiar
anterior
datei
de
transmitere
ratingul financiar să fie minimum 5 sau
a documentației de desemnare şi pentru care
echivalent;
raportul se elaborează în conformitate cu legislația
specifică
să aibă implementat un Sistem de
management al calității, în conformitate cu certificat sistem de management al calității valabil
standardul ISO 9001;
certificat de atestare fiscală emis de ANAF, din care
să aibă îndeplinite obligațiile de plată a
să reiasă că operatorul economic respectiv nu are
impozitelor, taxelor şi contribuțiilor de
datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în
asigurări sociale către bugetul de stat;
care este transmisă documentația de desemnare
să nu aibă în cazierul fiscal al contribuabililor
fapte înscrise în ultimele 24 luni anterioare certificat de cazier fiscal
datei emiterii certificatului de cazier fiscal.

Solicitarea de desemnare şi documentația necesară desemnării se redactează în limba română
și se pot depune/transmite la ANRE astfel:
a) în format hârtie, în oricare dintre formele: original, copie legalizată, copie lizibilă
certificată pentru conformitate cu originalul;
b) în format electronic, certificat fiecare în parte prin semnătura electronică a
reprezentantului legal al furnizorului.
În cazul documentelor eliberate de către autorități ale statului în format digital, acestea vor fi
transmise prin e-mail, astfel încât să poată fi verificată validitatea semnăturii.
În cazul documentelor transmise pe hârtie, acestea vor fi certificate pentru conformitate cu
originalul de către reprezentantul legal al furnizorului.
Adresa unde se depun/transmit solicitarea de desemnare şi documentația necesară
desemnării:
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
Str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020995
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Registratură (intrarea din Bd. Carol I)
Adresa de e-mail: anre@anre.ro și spee@anre.ro.
Având în vedere măsurile adoptate la nivelul instituției pentru evitarea contaminării cu
COVID-19, documentele în format fizic vor fi transmise prin curier.
În cazul în care nu se asigură în mod voluntar numărul minim de FUI, selectarea furnizorilor
care vor fi desemnaţi FUI, se face de către ANRE, luând în considerare ordinea descrescătoare a cotei
totale maxime de piaţă a furnizorilor de energie electrică, din punct de vedere al numărului de clienți și
al cantității de energie electrică vândută clienţilor finali în ultimele 3 luni pentru care există date,
calculată după formula:
Cotă piaţă_Fz = cotă piaţă vânzări_Fz * 0,5 + cotă piaţă număr locuri de consum_Fz * 0,5
unde:
- cotă piaţă vânzări_Fz - cota de piaţă a unui furnizor, în funcţie de cantitatea de energie
electrică vândută clienţilor finali;
- cotă piaţă număr locuri de consum_Fz - cota de piaţă a unui furnizor, în funcţie de numărul
de locuri de consum deservite, comunicat la solicitarea ANRE.
Deciziile de desemnare în calitate de FUI emise de către ANRE produc efecte:
a) de la data de 1 ianuarie 2021, în cazul furnizorilor care au calitatea de FUI la data intrării în
vigoare a regulamentului;
b) la data solicitată de furnizor, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2021, în cazul celorlalți
furnizori.
 Încetarea calității de FUI
Un FUI poate pierde această calitate în următoarele cazuri:
a) dacă pierde calitatea de furnizor ca urmare a retragerii/expirării licenței de furnizare;
b) dacă ajunge în situația de a i se suspenda licența de furnizare, dacă în decizia de
suspendare nu este prevăzut dreptul furnizorului de a continua activitatea de furnizare în
regim controlat;
c) dacă nu mai îndeplinește criteriile de eligibilitate de mai sus, sau ajunge în situația de a avea
fapte înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor;
d) la cerere, ca urmare a renunțării la statutul de FUI în condițiile regulamentului.
Pentru a renunța voluntar la calitatea de FUI, furnizorul va transmite către ANRE o cerere în
acest sens, cu cel puțin 45 de zile anterior datei de la care solicită retragerea desemnării.
Nu pot solicita voluntar retragerea calității de FUI furnizorii desemnați în aceasta calitate ca
urmare a derulării de către ANRE a procesului de selecție, în cazul în care în urma solicitărilor de
desemnare primite din partea furnizorilor de energie electrică, numărul FUI desemnați este mai mic de
5.
FUI desemnați care pierd această calitate deoarece nu mai îndeplinesc criteriile de eligibilitate,
ajung în situația de a avea fapte înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor, sau urmare a renunțării
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voluntare la calitatea de FUI, au obligația sa informeze clienții din portofoliu cu privire la acest fapt, în
termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data primirii deciziei de revocare din calitatea de FUI,
precum și cu privire la necesitatea încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice:
a) în regim concurențial, cu orice furnizor de energie electrică;
b) cu un FUI desemnat pentru a beneficia în continuare de SU, în cazul în care clienții sunt
beneficiari de SU,
și să comunice clienților faptul că lista FC și lista FUI desemnați sunt disponibile pe pagina de
internet a ANRE.

Pentru mai multe detalii cu privire la condițiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii
de ultimă instanță, vă rugăm să consultați Ordinul președintelui ANRE nr. 171/23.09.2020 pentru
aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, cu
modificările ulterioare.
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