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Ordin nr. ........ din ................. 

pentru modificarea și completarea Ordinului  președintelui Autorității Naționale de Reglementare 

în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de 

către furnizorii de ultimă instanță  

 

Având în vedere prevederile art. 71 alin. (10), art. 22 alin. (11), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. 

(3), art. 57 alin. (1) și alin. (6), art. 62 alin. (1) lit. h3), art. 75 alin. (1) lit. d) din Legea energiei electrice și 

a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din 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 și completările ulterioare, 

 

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin: 

 

 

Art. I. – Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 

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, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 4 alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(2) În cazul clienților casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanță care încheie, în baza 

uneia din ofertele concurențiale, transmisă conform prevederilor din anexa la prezentul ordin sau 

publicată, conform reglementărilor în vigoare, de către operatorul economic care are și calitatea 

de furnizor de ultimă instanță, un contract cu intrare în vigoare în perioada 1 - 31 martie 2021, 

consumul de energie electrică realizat în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data 

intrării în vigoare a noului contract se facturează la prețul din oferta de serviciu universal 

comunicată de către furnizorul de ultimă instanță.  

(3) În cazul clienților casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanță, care încheie cu un 

alt furnizor un contract concurențial cu intrare în vigoare în perioada 1 - 31 martie 2021, consumul 

de energie electrică din perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare 

a contractului concurențial se facturează la prețul din oferta pentru serviciu universal comunicată 

de către furnizorul de ultimă instanță.” 
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Art. II.  – Furnizorii de ultimă instanță au obligația să informeze clienții casnici din portofoliu cu privire la 

modificarile introduse prin prezentul ordin .  

Art. III. - Furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcțiile de 

specialitate din cadrul Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea 

prevederilor prezentului ordin. 

Art. IV.– Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data 

publicării. 

 

Președintele  Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 

Dumitru CHIRIȚĂ 

 

 

 

 


