Notă de fundamentare și motivare
a proiectului de Ordin privind modificarea Anexei la Ordinul președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2017
pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă
instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată
furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă și pentru modificarea unor
reglementări din sectorul energiei electrice

1. Cadrul național de reglementare
Legislația din România prevede obligația furnizării energiei electrice de către furnizorii de
ultimă instanţă (FUI) la locurile de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea
energiei electrice din nicio altă sursă.
 Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și
completările ulterioare, impune furnizorilor de ultimă instanță:
-

Conform art. 53 alin. (2), obligația „de a furniza energie electrică clienților finali al
căror furnizor se află în situația de a i se retrage licența de furnizare în cursul
desfășurării activității sau în orice altă situație identificată de autoritatea competentă
în care clienții finali nu au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă
sursă, cu excepția clienților deconectați pentru sustragere de energie electrică ori
neplată, conform reglementărilor în vigoare”.

-

Conform art. 55 alin. (1), obligația de a asigura „furnizarea de energie electrică (...)
următoarelor categorii de clienţi:
a) clienții finali care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu şi-au
exercitat dreptul de eligibilitate;
b) clienții casnici și clienţii noncasnici cu un număr mediu scriptic de salariați
mai mic de 50 şi o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din
bilanțul contabil, conform raportărilor fiscale anuale, care nu depășește 10
milioane euro”.

-

Conform art. 56
1

„(1) Trecerea unui client aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 53 alin.
(2) la furnizorul de ultimă instanţă se face conform reglementărilor emise de
autoritatea competentă, fără a fi necesară semnarea unui contract de furnizare.
(2) În cazul schimbării furnizorului ca urmare a trecerii la furnizorul de ultimă
instanţă în condiţiile art. 53 alin. (2), operatorul reţelei la care este racordat
locul de consum va asigura continuitatea în alimentarea cu energie electrică a
acestuia, iar energia electrică şi serviciile aferente furnizării în aceste condiţii
vor fi suportate prin intermediul furnizorului de ultimă instanţă.
 OUG nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012
prevede:
-

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

-

la art. 9 alin. (1) lit. h): „ANRE este abilitată cu următoarele atribuţii şi competenţe în
sectorul energiei electrice şi energiei termice produse în cogenerare:
(...) h) aprobă reglementări tehnice şi comerciale pentru operatorii economici din
sector, inclusiv standarde de performanţă pentru serviciile de transport, distribuţie şi
furnizare a energiei electrice şi termice;”

2. Scopul reglementării
La acest moment, preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali care
nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă se realizează în baza și conform
prevederilor Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a clienților finali
care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă aprobat prin Ordinul
președintelui ANRE nr. 12/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere modificările aduse Regulamentului de desemnare concurențială a
furnizorilor de ultimă instanță, în contextul liberalizării pieței de energie electrică începând cu
data de 01.01.2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a
identificat necesitatea revizuirii în consecință a Regulamentului de preluare de către furnizorii
de ultimă instanță a clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio
altă sursă.
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Astfel, raportat la Regulamentul în vigoare, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE
nr. 12/2017, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul revizuit prevede:
-

eliminarea noțiunilor de FUI obligat și FUI opțional;

-

stabilirea etapelor de preluare a locurilor de consum ale clienților finali beneficiari de
SU și a clienților finali preluați în regim de UI aflați în portofoliul unui furnizor căruia îi
este revocată calitatea de FUI;

-

introducerea obligației furnizorului actual să transmită clientului final, odată cu
notificarea cu privire la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, o
informare cu privire la necesitatea încheierii unui nou contract de furnizare a energiei
electrice, fie în regim concurențial, fie cu un FUI desemnat, inclusiv cu privire la
necesitatea transmiterii solicitării de preluare de către FUI;

-

modalitatea de nominalizare de către ANRE a FUI care va prelua locurile de consum ale
clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio sursă, lunar,
pentru fiecare zonă de rețea, și pe categorii de clienți casnici și noncasnici, pe baza
criteriului „prețul cel mai mic”:
a) în cazul clienților casnici, prin compararea prețurilor din ofertele de serviciu
universal ale fiecarui FUI, aplicabile într-o zonă de rețea în luna în care se publică;
b) în cazul clienților noncasnici, prin compararea prețurilor de ultimă instanță
publicate de fiecare FUI la data de 1 a lunii, valabile într-o zona de rețea. În cazul în
care clienții noncasnici preluați fac dovada că îndeplinesc condițiile să beneficieze
de serviciul universal, se va aplica tipul de preț ales de către client dintre cele două
oferte.
În cazul în care FUI pune la dispoziția clienților două sau mai multe oferte de serviciu
universal, pentru stabilirea FUI nominalizat pentru o zona de rețea se ia în considerare,
pentru fiecare FUI, o singură ofertă, respectiv cea care implică următoarele opțiuni
contractuale:
- mod comunicare facturi: prin poștă sau curier
- perioada de facturare: lunară
- periodicitatea de citire a indexului contorului: 3 luni
În cazul în care, în urma aplicării criteriului de mai sus, există doi sau mai mulţi
furnizori clasaţi pe primul loc, pentru o zonă de rețea, FUI nominalizat este furnizorul
care are cea mai mare cotă de piaţă în acea zonă de rețea, determinată conform
prevederilor Regulamentului de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță de energie
electrică.
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-

introducerea posibilității de solicitare de către FUI a unor garanții financiare clienților
finali noncasnici pentru care in ultimele 12 luni anterioare a fost emis preaviz de
deconectare, în vederea acoperirii riscului de neplată. Valoarea garanţiei financiare nu
poate fi mai mare decât contravaloarea cantităţii de energie electrică estimată a se
consuma de către clientul final în perioada contractuală, calculată la preţul pentru
furnizarea energiei electrice în regim de UI. Clientul final poate înlătura opţiunea de a
constitui o garanţie financiară prin plata în avans a consumului estimat de energie
electrică. Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura finală de
regularizare.
De asemenea, pentru corelarea cu prevederile Ordinului președintelui ANRE nr.

88/2015 pentru aprobarea contractelor - cadru de furnizare a energiei electrice la clienții
casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanță, a condițiilor generale pentru furnizarea
energiei electrice la clienții finali ai furnizorilor de ultimă instanță, a modelului facturii de
energie electrică și a modelului convenției de consum energie electrică, utilizate de furnizorii
de ultimă instanță, cu modificările ulterioare, este necesară modificarea art. 8 alin. (2) din
Anexa la Ordinul președintelui ANRE nr. 171/2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a
energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, în sensul că furnizorul de ultimă
instanță va aplica clienților noncasnici care nu beneficiază de serviciul universal preluați pentru că
nu aveau asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, prețul de ultimă instanță pe

toată perioada contractului încheiat cu aceștia, acesta fiind un preț stabilit pe criterii
concurențiale.
3. Alte informații
Nu este cazul
4. Impactul macroeconomic
a) impactul asupra pieței de energie în ansamblul ei:
– asigurarea predictibilității acțiunilor pentru toți participanții la piață implicați în
acest proces, prin stabilirea clară a tuturor etapelor care trebuie parcurse până la
finalizarea procesului.
b) impactul asupra operatorilor economici:
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– reducerea expunerii furnizorilor de ultimă instanță la riscurile financiare
generate prin includerea în portofoliu a unor clienți temporari, precum și a unor
clienți rău platnici.
c) impactul asupra consumatorilor/clienților finali:
– reducerea termenului în care are loc informarea clienților finali cu privire la
preluarea de către FUI și implicit crearea posibilității trecerii într-un timp mai
scurt a acestor clienți de la FUI la un furnizor concurențial, având ca posibil
efect reducerea prețului energiei electrice consumate, având în vedere faptul că
prețurile de vânzare a energiei electrice pentru clienții preluați au un nivel mai
ridicat, din cauza condițiilor specifice;
– posibilitatea reducerii prețurilor de serviciu universal și a prețurilor de ultimă
instanță, prin asigurarea unei competiții între FUI, la momentul nominalizării.
5. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de reglementare
a. acte normative modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act de reglementare:
• se modifică şi se completează Anexa la Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171 din 23
septembrie 2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei
electrice de către furnizorii de ultimă instanță publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020.
b. acte normative care urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor
dispoziții
Nu este cazul
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