Preț energie electrică pentru clienții preluați în regim de Ultimă Instanță (UI)

Prețul pentru clienții casnici și noncasnici preluați de către E.ON Energie România în calitate de furnizor de
ultimă instanță (FUI) pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă (PUI) se
determină și se publică lunar, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 242/2020.
Acesta e format din 2 componente:
•
•

preț achiziție energie electrică (Pach)
componentă de furnizare (Pf)

Pe lângă prețul de ultimă instanță – PUI, conform prevederilor legale, pe factură se regăsesc tarifele
reglementate pentru serviciile de transport (componenta de extragere a energiei electrice din rețea), pentru
serviciul de sistem și pentru serviciile de distribuție, în funcție de zona de rețea în care este locul de consum,
precum și contravaloarea certificatelor verzi, a contribuției pentru cogenerare și a accizei, după caz.
PUI se aplică de către FUI, conform prevederilor ordinului ANRE nr. 242/ 2020 pentru aprobarea
Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care
nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă. Conform contractului cadru de furnizare,
pentru clienții casnici prețul final de ultimă instanță se aplică de la data preluării de către FUI până la data de
sfârșit a celei de-a doua luni ulterioare celei de preluare sau până la data intrării în vigoare a unui nou contract
de furnizare, oricare dintre cele două situații intervine prima.

Prețurile în vigoare ale E.ON Energie România sunt următoarele:

Lună/ 2021

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai

Preț de ultimă
instanță – PUI

Pach

lei/MWh

lei/MWh

340,15

270,86

340,15

270,86

340,15

270,86

350,35

274,13

489,04

412,82

Perioadă
valabilitate Pach
01.01.2021 31.01.2021
01.02.2021 28.02.2021
01.02.2021 28.02.2021
01.04.2021 30.04.2021
01.05.2021 31.05.2021

Pf
lei/MWh
69,29
69,29
69,29
76,22
76,22

Perioadă
valabilitate Pf
01.01.2021 –
31.03.2021
01.01.2021 –
31.03.2021
01.01.2021 –
31.03.2021
01.04.2021 –
30.06.2021
01.04.2021 –
30.06.2021

