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Cum vrea Guvernul sa elimine haosul
liberalizarii pietei energiei
Furnizorii de ultima instanta, adica ENEL, CEZ, Electrica, E.ON sau Tinmar,
vor acorda o reducere comerciala, pana pe 30 iunie 2021, clientilor casnici
care s-au trezit in ultimele saptamani, din cauza unei liberalizari prost
gestionate, in situatia de a fi facturati pentru energia consumata la preturi
mult mai mari decat pana in decembrie 2020. Ministerul Energiei va modifica
Legea energiei, iar Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul
Energiei (ANRE) va emite un ordin, astfel incat sa poata fi acordate aceste
reduceri, potrivit unor documente obtinute de HotNews.ro. Problema care se
pune este cat de mult respecta principiile concurentiale aceste modificari
legislative. Vezi care sunt aceste modificari legislative, scrie Hotnews.
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Prin aceste reduceri prevazute in legislatie, furnizorii de ultima instanta ar putea fi pusi in avantaj
concurential fata de ceilalti furnizori. Se va induce consumatorului ideea ca ramanerea la
furnizorii de ultima instanta ar insemna facturi mai mici, chiar daca nu asta va fi realitatea. Acele
reduceri ar putea fi chiar mai putin avantajoase decat pretul oferit de alt furnizor. De aceea,
indemnam consumatorii sa consulte in continuare ofertele de pe piata concurentiala si sa
compare cu ceea ce ar inseamna ramanerea la un furnizor de ultima instanta. Vom reveni asupra

acestui aspect in viitoarele articole.
Reamintim ca aproape 6 milioane de oameni din cei 8,7 milioane de consumatori casnici de
energie au fost trecuti automat din regim reglementat in serviciul universal, care, asa cum am
spus in mai multe randuri, este platit cu pret mult mai mare decat cel de pe piata libera. in tot
acest haos provocat de modul dezastruos in care Autoritatea Nationala de Reglementare in
Domeniul Energiei (ANRE) a gestionat liberalizarea, singurii care au de castigat sunt operatorii
care au si statut de furnizor de ultima instanta, cei care presteaza serviciul universal, ENEL, CEZ,
Electrica, E.ON. De teama ca vor plati facturi mai mari, oamenii s-au inghesuit sa semneze
contracte noi. in aceste conditii, furnizorilor le va fi foarte greu sa proceseze foarte multe cereri
venite dintr-o data.

Ce modifica Ministerul Energiei / ANRE obligata sa deruleze campanie de
informare tot anul 2021

in primul rand modifica Legea energiei 123/2012, astfel incat sa oblige furnizorii de ultima
instanta sa factureze consumul de energie realizat in perioada 1 ianuarie- 30 iunie 2021 de catre
clientii casnici din portofoliu la un pret egal cu minimul dintre pretul din oferta de serviciu
universal si pretul din oferta concurentiala, cu valoarea cea mai mica a respectivului furnizor,
valabile la 1 ianuarie 2021.
Furnizorii de ultima instanta vor avea obligatia de a comunica clientilor casnici din portofoliu, in
perioada 1 februarie-30 iunie 2021, oferta de serviciu universal, precum si ofertele concurentiale
cele mai adecvate profilului de consum al clientului, care vor contine valorile tuturor elementelor
ce intra in calculul valorii facturii.
Furnizorii de ultima instanta au obligatia de a informa lunar, cu buna credinta, in perioada
cuprinsa intre 1 ianuarie si 30 iunie 2021, clientii casnici si beneficiarii de serviciu universal din
portofoliul propriu, cu privire la ofertele concurentiale proprii aplicabile si la dreptul de a incheia
un contract pe piata concurentiala cu orice furnizor licentiat.
incepand cu data de 1 iulie 2021, in cazul clientilor casnici care nu au incheiat cu un furnizor un
contract concurential cu intrare in vigoare pana la data de 1 iulie 2021, consumul de energie
realizat de la respectiva data se factureaza de catre furnizorii de ultima instanta cu un pret egal
cu pretul din oferta de serviciu universal in vigoare, sub conditia indeplonirii obligatiei de a
continua sa-si informeze lunar, pana la sfarsitul anului 2021, clientii casnici beneficiar de serviciu
universal cu privire la ofertele concurentiale proprii aplicabile si la dreptul de a incheia un contract
pe piata concurentiala cu orice furnizor licentiat.
Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) are obligatia de a derula,
pe parcursul intregului an 2021, campanii de informare care sa vizeze informarea consumatorilor
cu privire la exercitarea dreptului de a-si alege furnizorul de energie si la avantajele furnizarii
energiei in regim concurential, cu sublinierea dreptului oricarui consumator casnic de a incheia
contract cu orice furnizor licentiat, fara niciun impediment din partea actualului furnizor.

Cum arata proiectul Ordin al ANRE si ce reducere se aplica

Furnizorii de ultima instanta pot sa aplice clientilor casnici o reducere comerciala egala cu
diferenta dintre pretul din oferta de serviciu universal aplicabila in perioada 1 ianuarie-30 iunie
2021 si pretul din oferta concurentiala valabila la data de 15 ianuarie 2021.
Furnizorii de energie care incheie contracte cu clientii casnici pot sa ofere o reducere la pretul din
oferta concurentiala care sa permita recuperarea de catre client a diferentei fata de pretul de
serviciu universal aplicat in perioada cuprinsa intre data de 1 ianuarie 2021 si data intrarii in
vigoare a contractului in regim universal dupa caz.
in cazul clientilor casnici din portofoliul furnizorilor de ultima instanta care nu au incheiat un
contract de furnizare a energiei in regim concurential cu intrare in vigoare pana la data de 30
iunie 2021, pentru consumul de energie realizat incepand cu data de 1 iulie 2021 se aplica de
catre furnizorii de ultima instanta pretul din oferta de serviciu universal aplicabila incepand cu

data de 1 iulie 2021, comunicata clientilor casnici in perioada 1 mai-30 iunie 2021.
Pretul energiei electrice active, costurile furnizorului si profitul din oferta de servicu universal sunt
valabile pentru o perioada de 12 luni incepand cu data de 1 iulie 2021.
Furnizorii de ultima instanta au obligatia de a transmite clientilor casnici din portofoliul propriu, in
fiecare luna din perioada 1 februarie-30 iunie 2021, o informare referitoare la eliminarea tarifelor
reglementate si un formular care contine oferta de serviciu universal si oferta concurentiala,
valabile pana la 30 iunie 2021, precum si valoarea reducerii acordate pentru consumul realizat in
perioada 1 ianuarie -30 iunie 2021.
Mai trebuie sa transmita in fiecare luna din perioada 1 mai- 30 iunie 2021, suplimentar fata de
aceasta informare, oferta de serviciu universal si o oferta concurentialp aplicabile incepand cu
data de 1 iulie 2021.
in cazul in care clientul final selecteaza in formularul de selectie o oferta concurentiala, furnizorul
are obligatia ca odata cu prima factura sa transmita acestuia o copie a contractului de furnizare.
in informare, furnizorul prezinta clientului urmatoarele optiuni, in urmatoarea ordine:
1. Sa isi exercite dreptul de a alege un furnizor licentiat de catre ANRE cu care sa incheie
un contract in regim concurential
2. Sa beneficieze de serviciu universal ramanand in continuare in portofoliul societatii
respective, la pretul din oferta de serviciu universal
3. Sp beneficieze de serviciul universal prin incheierea unui contract de furnizare cu un alt
furnizor de ultima instanta, la pretul din pferta acestuia de serviciu universal.

in cazul in care nu se selecteaza nicio oferta sau nu se comuncia furnizorului optiunea aleasa se
aplica oferta de serviciu universal, cu reducerea prevazuta de ordin.
Daca este selectata o oferta concurentiala, aceasta se aplica in 5 zile de la data primirii de catre
furnizor a formularului de selectie.
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