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DECIZIA nr. 341 din 28.02.2019  

pentru desemnarea societăţii Restart Energy One S.R.L.  în calitate de furnizor de ultimă 

instanţă opţional  

 

Având în vedere prevederile art. 53, art. 54 şi art. 55 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor 

naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum şi prevederile   

Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat 

prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018, 

cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c), art. 8 lit. g) și art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012 cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta 

decizie  

 

Art. 1. -  Se desemnează societatea Restart Energy One S.R.L. în calitate de furnizor de ultimă instanţă 

opţional, pentru următoarele zone de reţea: 

(1) Banat 

(2) Moldova 

(3) Muntenia Sud 

(4) Oltenia 

(5) Transilvania Sud   
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Art. 2. - Titularul de licenţă prevăzut la art. 1 îndeplinește obligaţia de asigurare a serviciului 

universal, conform prevederilor Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării 

furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018, cu modificările și completările ulterioare, la 

locurile de consum amplasate în judeţele care includ zona de activitate pentru care este valabilă 

licenţa operatorilor de distribuţie concesionari: 

(1) E-Distribuție Banat S.A  

(2) Delgaz Grid S.A. 

(3) E-Distribuție Muntenia S.A. 

(4) Distribuție Energie Oltenia S.A. 

(5) Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.  

şi care aparţin clienţilor finali care beneficiază, în condițiile legii, de serviciul universal. 

Art. 3. - Discount-ul asumat prin oferta cu preţ de către titularul de licenţă prevăzut la art. 1 are 

valoarea de: 

(1) 0,3 % din prețul pentru serviciul universal aplicat de către furnizorul de ultimă instanță 

obligat Enel Energie S.A., pentru zona de rețea Banat; 

(2) 0,3 % din prețul pentru serviciul universal aplicat de către furnizorul de ultimă instanță 

obligat E.ON Energie România S.A., pentru zona de rețea Moldova; 

(3) 0,3 % din prețul pentru serviciul universal aplicat de către furnizorul de ultimă instanță 

obligat Enel Energie Muntenia S.A., pentru zona de rețea Muntenia Sud; 

(4) 0,3 % din prețul pentru serviciul universal aplicat de către furnizorul de ultimă instanță 

obligat CEZ Vânzare S.A., pentru zona de rețea Oltenia; 

(5) 0,3 % din prețul pentru serviciul universal aplicat de către furnizorul de ultimă instanță 

obligat Societatea Electrica Furnizare S.A., pentru zona de rețea Transilvania Sud. 

Art. 4. - Furnizorul de ultimă instanţă opţional Restart Energy One S.R.L. duce la îndeplinire 

prevederile prezentei decizii, iar direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acesteia. 

 



3 

 

Art. 5. - Prezenta decizie se comunică furnizorului de ultimă instanţă opţional Restart Energy One 

S.R.L.  şi se publică pe pagina proprie de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei. 

Art. 6. - Prezenta decizie este valabilă pentru perioada 1 martie 2019-29 februarie 2020. 

 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 

Dumitru CHIRIŢĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


