Notă de prezentare și motivare
a proiectului de Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a
energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019 și de abrogare a Ordinului
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2015
privind aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de
consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât
consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice
Secțiunea 1 - Titlul proiectului de reglementare
Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice
la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr. 235/2019 și de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2015 privind aprobarea
Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând
furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu
tehnologic al reţelelor electrice
Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii reglementării
2. Cadrul național de reglementare
Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările
ulterioare:
-

la art. 71 alin. (10):

„ANRE asigură creşterea gradului de informare şi conştientizare a drepturilor clienţilor finali
de energie electrică în relaţia cu operatorii economici participanţi la piaţa de energie electrică
şi întreprinde toate măsurile necesare pentru punerea la dispoziţia acestora de informaţii
practice”;
-

la art. 36 alin. (2) lit. a):

„(2) Operatorul de transport şi de sistem poate să participe la tranzacţionarea energiei
electrice numai în următoarele situaţii:a) pentru acoperirea consumului în reţelele electrice
proprii şi în locurile de consum care îi aparţin”;
-

la art. 44:

- alin. (2) se prevede faptul că „Operatorii de distribuţie prestează servicii pentru toţi
utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, în condiţii nediscriminatorii (...)” prin urmare este
exclusă prin Lege posibilitatea ca pentru anumite categorii de clienţi ai serviciului de distribuţie
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să fie aplicate alte condiţii, iar la art. 36 alin. (2) se prevede, referitor la obligaţiile operatorului
de transport şi de sistem doar că: „(2) Operatorul de transport şi de sistem poate să participe la
tranzacţionarea energiei electrice numai în următoarele situaţii: a) pentru acoperirea
consumului în reţelele electrice proprii şi în locurile de consum care îi aparţin”,
- alin. (4):„Tranzacţiile cu energie electrică şi servicii tehnologice de sistem se realizează pe
baza unor proceduri transparente şi nediscriminatorii, prin mecanisme concurenţiale, conform
reglementărilor autorităţii competente”;
-

la art. 45 alin. (3):

„Operatorul de distribuţie poate participa la piaţa angro de energie electrică numai pentru
tranzacţii necesare acoperirii consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice de
distribuţie şi pentru locurile de consum proprii pe baza unor proceduri transparente şi
nediscriminatorii, cu respectarea mecanismelor concurenţiale aprobate de autoritatea
competentă”;
-

la art. 52:

„ (1) Furnizarea energiei electrice este activitatea prin care persoana juridică titulară de
licenţă comercializează energie electrică clienţilor. Pentru furnizarea energiei electrice la
clienţi se încheie un contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Sunt interzise consumul şi furnizarea de energie electrică fără încheierea contractului de
furnizare, cu excepţia situaţiilor reglementate în mod distinct de către autoritatea competentă”.
-

la art. 57 alin. (1):

„(1) Furnizorul/operatorul de distribuţie trebuie să informeze clienţii finali, atât prin
intermediul punctelor unice de contact şi paginii de internet, conform reglementărilor ANRE,
cât şi prin intermediul facturii sau al documentelor anexate acesteia, precum şi prin materiale
promoţionale, cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare
a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii.”
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 și eficientă a
sectorului energiei electrice, termice și al gazelor naturale;”
-

art. 9 alin. (1) lit. t): „aprobă regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii

finali, cu respectarea libertăţii contractuale în materie de contracte de furnizare întreruptibilă,
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precum şi în materie de contracte pe termen lung, cu condiţia ca acestea să fie compatibile cu
dreptul şi politicile Uniunii Europene”
3. Scopul reglementării
Având în vedere procesul de liberalizare a pieței de energie electrică, de la 1 ianuarie 2021 în
scopul clarificării anumitor aspecte referitoare la

procesul de încheiere a contractelor de

furnizare a energiei electrice de către clienții casnici s-a considerat necesar clarificarea
documentelor care stau la baza încheierii contractului de furnizare a energiei electrice.
S-a detaliat ce trebuie să conţină oferta-tip, respectiv preţul energiei electrice furnizate defalcat
pe componente, respectiv preţul energiei electrice care include tariful de transport componenta
de injecţie în reţea (Tg), tarifele reglementate pentru servicii, respectiv tariful de transport
componenta de extragere din reţea, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru serviciul de
distribuţie, taxe şi contribuţii stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare;
S-a precizat clar că în cazul schimbării furnizorului, clientul casnic și clientul noncasnic mic
comunică furnizorului indexul autocitit la data transmiterii notificării de schimbare a
furnizorului; furnizorul are obligaţia de a prelua şi de a transmite OR indexul autocitit de
clientul final, odată cu comunicarea la OR a datelor referitoare la contractul de furnizare.
Indexul autocitit se ia în considerare de către OR la stabilirea consumului de energie electrică în
procesul de schimbare a furnizorului. În cazul în care clientul final nu transmite indexul
autocitit, OR are obligaţia citirii indexului echipamentului de măsurare în perioada cuprinsă
între data transmiterii notificării de schimbare a furnizorului şi data schimbării efective a
furnizorului.
Este prevăzut dreptul furnizorului să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, în
următoarele condiţii cumulative:
i) a comunicat clientului final preavizul de deconectare;
ii) a comunicat clientului notificarea de reziliere a contractului cu minimum 15 zile înainte de
data rezilierii şi clientul final nu a achitat factura până în ziua anterioară datei de reziliere;
notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct
în forma stabilită de către furnizor şi conţine data la care se reziliază contractul,
fără a fi condiţionat de întreruperea alimentării cu energie de către OR a locului de consum
respectiv.
Totodată s-a considerat necesar abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2015 privind aprobarea Procedurii privind
alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor
sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice, şi
includerea în Regulamentul de furnizare a energiei electrice doar a unor prevederi care să
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stabilească în principal modul de alimentare cu energie electrică a locurilor de consum
aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu
tehnologic al reţelelor electrice, astfel:
Producătorii alimentează cu energie electrică locurile de consum proprii, pentru asigurarea
consumului propriu tehnologic astfel:
a) prin intermediul unui furnizor; sau
b) din energia electrică produsă, dacă producătorii au drept de furnizare.
OR şi OTS alimentează propriile locuri de consum, altele decât consumul propriu tehnologic al
rețelelor electrice, unde se desfăşoară activităţi administrative, precum şi locurile de consum
reprezentând serviciile interne din staţiile electrice, prin intermediul furnizorilor sau prin
achiziţii de pe piaţa angro.
Operatorul economic care îşi alimentează propriile locuri de consum din energia electrică
produsă sau achiziţionată de pe piaţa angro,conform prevederilor alin. (5), (6) şi (7) trebuie să
îndeplinească, pentru aceste locuri de consum, toate obligaţiile furnizorilor aferente activităţii
de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, plata serviciilor de reţea, inclusiv de a asigura
responsabilitatea echilibrării consumului de energie electrică pe piaţa angro.
4. Schimbări preconizate/ măsurile propuse prin prezenta reglementare
Prin prezentul proiect de ordin se asigură simplificarea procesului de încheiere a contractelor de
furnizare a energiei electrice de către clienții finali
5. Alte informații
Nu este cazul.
Secțiunea a 3-a – Mențiuni privind impactul socio-economic preconizat al proiectului de
reglementare
1.Impactul macroeconomic
a) impactul asupra pieței de energie în ansamblul ei

b) impactul asupra operatorilor economici
c) impactul asupra consumatorilor/clienților finali (variații de preț sau altele
asemenea)
-fluidizarea procesului de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către
clienții finali
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