Notă de prezentare și motivare
a proiectului de Ordin pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de
către furnizorii de ultimă instanță

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de reglementare
Ordin pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de
ultimă instanță
Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii reglementării
1. Contextul și

Regulamentul (UE) 2019/943 al parlamentului european și al consiliului din 5

cadrul european

iunie 2019 privind piața internă de energie electrică prevede la art. 3:

de reglementare

„Statele membre, autoritățile de reglementare, operatorii de transport și de

(Descrierea

sistem, operatorii de distribuție, operatorii pieței și operatorii delegați se

situației actuale)

asigură că piețele de energie electrică funcționează în conformitate cu
următoarele principii:
(a) prețurile se formează în funcție de cerere și ofertă;
(b) normele pieței încurajează formarea liberă a prețurilor și evită acțiunile
care împiedică formarea prețurilor în funcție de cerere și ofertă;
(k) toți producătorii sunt responsabili în mod direct sau indirect de vânzarea
energiei electrice pe care o produc;
(n) normele pieței permit intrarea și ieșirea întreprinderilor producătoare de
energie electrică și a întreprinderilor de stocare a energiei și a întreprinderilor
furnizoare de energie electrică pe baza evaluării efectuate de întreprinderile
respective cu privire la viabilitatea economică și financiară a operațiunilor
lor;”

2. Cadrul

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și

național de

completările ulterioare, prevede :

reglementare
-

la art. 22 alin. (11) :
“Până la data de 31 decembrie 2020, pentru clienţii casnici furnizarea
de energie electrică se face în condiţii reglementate de ANRE“;
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-

la art. 22 alin. (2) lit. d): “Pe piaţa reglementată, autoritatea competentă
are dreptul (…):
d) să aprobe şi să publice tarifele aplicate de furnizorii de ultimă
instanţă clienţilor casnici pentru perioada până la 31 decembrie 2020;”

-

la art. 53:
„(1) Furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia de a asigura serviciul

universal clienţilor prevăzuţi la art. 55 alin. (1) lit. b).
(2) Furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia de a furniza energie
electrică clienţilor finali al căror furnizor se află în situaţia de a i se
retrage licenţa de furnizare în cursul desfăşurării activităţii sau în
orice altă situaţie identificată de autoritatea competentă în care clienţii
finali nu au asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă
sursă, cu excepţia clienţilor deconectaţi pentru sustragere de energie
electrică ori neplată, conform reglementărilor emise de autoritatea
competentă.”
-

la art. 55 alin. (1):
„(1) Furnizorii de ultimă instanţă sunt obligaţi să asigure furnizarea
de energie electrică, în condiţii de calitate şi la preţuri rezonabile,
transparente,

uşor

comparabile

şi

nediscriminatorii

conform

reglementarilor ANRE, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) şi
(1^1), următoarelor categorii de clienţi:
a) clienţii finali care, la data intrării în vigoare a prezentei legi,
nu şi-au exercitat dreptul la eligibilitate:
b) clienţii casnici şi clienţii noncasnici cu număr mediu scriptic
de salariaţi mai mic de 50 şi o cifră de afaceri anuală sau o
valoare totală a activelor din bilanţul contabil anual care nu
depăşeşte 10 milioane de euro”.
-

la art. 56 alin. (3):
„(3) Furnizarea de energie electrică de către furnizorul de ultimă
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instanţă se face la tarife stabilite/preţuri avizate în condiţiile
reglementărilor emise de autoritatea competentă.”
-

la art. 57 alin. (6):
„(6) Furnizorul are obligaţia să achiziţioneze energie electrică astfel
încât să asigure acoperirea consumului clienţilor săi, cu prioritate
pentru clienţii beneficiari ai serviciului universal din portofoliul
propriu”

-

la art. 75 alin. (1) lit. d):
„(1) Pentru activităţile desfăşurate în sectorul energiei electrice se
aplică următoarele preţuri şi tarife: (…)
d) preţuri/tarife practicate de furnizorii de ultimă instanţă
clienţilor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 53 alin. (2); (…)”

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și
funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede:
-

la art. 5 alin. (1) lit. c):

„(1) Ordinele, deciziile sau avizele ANRE cu privire la activitatea de
reglementare se referă la: (...)
c) aprobarea reglementărilor tehnice și comerciale pentru
funcționarea sigură si eficientă a sectorului energiei electrice,
termice si al gazelor naturale;”
3. Scopul

Având în vedere liberalizarea pieţei interne de energie electrica pentru clienţii

reglementării

casnici la data de 1 ianuarie 2021, prin prezentul proiect de ordin se stabilesc
principiile privind formarea prețurilor la clienții casnici și modul de desfășurare
a relației dintre furnizorii de ultimă instanță și clienții acestora și de asemenea se
instituie un set de măsuri de ordin legislativ cu privire la informarea şi
asigurarea furnizării energiei electrice clienţilor casnici aflaţi în prezent în
segmentul reglementat al pieţei, în perspectiva eliminării tarifelor reglementate
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pentru această categorie de clienţi.
4. Schimbări

Prin promovarea prezentului proiect de ordin se urmăreşte:

preconizate/

- asigurarea furnizării energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță

măsurile propuse

pentru:

prin prezenta

 clienții casnici și clienții noncasnici care au dreptul la serviciul universal;

reglementare

 clienții noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate
și nu îndeplinesc condițiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul
universal;
 clienții noncasnici preluați pentru că nu au asigurată furnizarea energiei
electrice din nicio altă sursă.
- stabilirea măsurilor de informare a clienților, ce se impun ca urmare a
liberalizării pieţei de energie electrică de la data de 1 ianuarie 2021, precum şi
stabilirea raporturilor contractuale între furnizorii de ultimă instanță și :
 clienţii casnici și clienții noncasnici beneficiari de serviciu universal;
 clienții noncasnici preluați pentru că nu au asigurată furnizarea energiei
electrice din nicio altă sursă;
 clienții noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate
și nu îndeplinesc condițiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul
universal.
În acest context, proiectul de ordin propune următoarele:
-

- informarea clienţilor casnici din portofoliul propriu de către furnizorii de
ultimă instanță, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2020, cu privire la
liberalizarea pieţei interne de energie electrică și eliminarea tarifelor
reglementate pentru această categorie de clienţi finali începând cu data de 1
ianuarie 2021 prin:
• transmiterea lunară de către furnizorii de ultimă instanță a unei informări
al cărui model este prevăzut în proiectul de ordin, care va avea atașată o
ofertă pentru serviciul universal ce va conține prețul pentru
serviciul universal aplicabil începând cu data de 1 ianuarie 2021,
perioada de aplicare a prețului pentru serviciul universal din ofertă
precum şi o referinţă clară şi explicită cu privire la locul unde poate fi
consultat contractul cadru aplicabil;
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• indicarea în mod complet şi transparent a motivelor care pot conduce la
variaţia preţului de furnizare și descrierea modului/metodei prin care
preţul respectiv variază;
• afişarea de către furnizorii de ultimă instanță, pe toată perioada 1
octombrie 2020 – 31 decembrie 2020, la punctul unic de contact, în
centrele de informare regională/locală şi în fereastra principală a paginii
de internet, la loc vizibil, a informării privind prețul pentru serviciul
universal, valoarea tarifelor reglementate pentru serviciile incluse,
precum şi contractul cadru aplicabil clienților casnici.
- informarea clienților casnici de către furnizorii de ultimă instanță, de două
ori pe an, cu privire la:
• încetarea aplicabilităţii tarifelor reglementate pentru clienţii casnici
începând cu data de 1 ianuarie 2021, cu indicarea temeiului legal aferent,
respectiv art. 22 alin. (11) din Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; aceste
informații se vor transmite doar în anul 2021;
• drepturile conferite de calitatea de client eligibil, cu precizarea expresă a
dreptului de a încheia un contract aferent furnizării energiei electrice în
regim concurenţial, cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de
energie electrică ales de către clientul casnic, precum şi cu privire la
faptul că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces
simplu, gratuit, care nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de
furnizorul de energie electrica ales de către clientul casnic și nu modifica
relația cu operatorul de rețea;
• modalităţile de încheiere a unui contract aferent furnizării energiei
electrice în regim concurenţial, respectiv prin negocierea directă cu
furnizorul a preţului şi a condiţiilor comerciale sau prin acceptarea unei
oferte propuse de către acesta, ori posibilitatea clientului final de a
recurge

la

selectarea

furnizorului

prin

procedee

specifice

de

licitaţie/achiziţie publică;
• modalitatea prin care clientul poate efectua o analiză comparativă a
ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, respectiv
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prin intermediul aplicației "Comparator oferte-tip de furnizare a energiei
electrivce", care poate fi accesată online pe pagina de intenet a ANRE,
sau prin descărcarea aplicaţiei ANRE pe dispozitivele mobile;
• serviciul universal, respectiv la dreptul clientului de a beneficia de
serviciul universal pe o perioadă nelimitată, tipul de contract
aplicabil și valoarea prețului pentru serviciul universal aplicabil.

De asemenea, prin proiectul de ordin se stabilesc:
- principiile de determinare a prețului pentru energia electrică activă aplicat de
furnizorii de ultimă instanță clienților casnici și noncasnici din portofoliul
propriu care beneficiază de serviciul universal, denumit preț pentru serviciul
universal;
- principiile de determinare a prețului pentru energia electrică activă aplicat de
furnizorii de ultimă instanță clienților noncasnici preluați pentru că nu au
asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, denumit preț de
ultimă instanță.
ANRE va urmări îndeplinirea de către furnizorii de ultimă instanță a obligaţiilor
de informare/notificare către toţi clienţii casnici din portofoliu prin raportările și
documentele justificative transmise lunar de către furnizori.
5. Alte informații

Nu este cazul.

Secțiunea a 3-a – Mențiuni privind impactul socio-economic preconizat al proiectului de
reglementare
1.Impactul macroeconomic

a) nu vor fi înregistrate distorsiuni în derularea

a) impactul asupra pieței de energie în

raporturilor contractuale dintre furnizorii de ultimă

ansamblul ei

instanță şi clienţii casnici din portofoliu, aceștia

b)

impactul

asupra

operatorilor

urmând a avea asigurată furnizarea energiei

economici

electrice, în regim de serviciu universal, pe baza

c) impactul asupra consumatorilor/

contractelor deja încheiate la prețul pentru

clienților finali (variații de preț sau altele

serviciul universal comunicat prin oferta FUI;

asemenea)

b) furnizorii de ultimă instanță stabilesc prețurile de
furnizare a energiei electrice la clienții din
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portofoliul propriu și își asumă întreaga
responsabilitate pentru asigurarea condițiilor
aferente serviciului universal;
c) prețurile la clienții casnici se vor stabili și evolua
în condițiile pieței. Clienții casnici din portofoliul
FUI vor beneficia de protecție prin aplicarea
contractului cadru de furnizare, aprobat prin ordin
al

președintelui

ANRE

standardelor de performanță;
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și

prin

aplicarea

