AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIA nr. 784 din 16.05.2018

pentru aprobarea documentului
“Propunerea pentru regulile de alocare a drepturilor fizice de transport pentru granițele zonelor
de ofertare Bulgaria și România în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE)
2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea
capacităților pe piața pe termen lung”.

Având în vedere:
prevederile art. 36 alin. (2) din Regulamentului (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016
de stabilire a unor orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung,
prevederile art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) Nr. 713/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de
Reglementare din Domeniul Energiei,
prevederile art. 2 lit. h) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 5 alin. (1) lit.c) și ale art. 9 alin. (1) lit. i) și lit
w) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
solicitarea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., conform
documentaţiei transmise prin adresa nr. 70327/17.10.2017, de aprobare de către Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a documentului “Propunerea pentru regulile de
alocare a drepturilor fizice de transport pentru granițele zonelor de ofertare Bulgaria și România
în conformitate cu articolul 36 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie
2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung”.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea:

DECIZIE
Art. 1 – Se aprobă documentul “Propunerea pentru regulile de alocare a drepturilor fizice de
transport pentru granițele zonelor de ofertare Bulgaria și România în conformitate cu articolul
36 din Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei
orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung”, elaborat de operatorii de transport
și de sistem din România și Bulgaria, prevăzut în anexa la prezenta decizie.
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Art. 2 - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. duce la
îndeplinire prevederile prezentei decizii şi publică documentul aprobat pe pagina proprie de internet.
Art. 3 – Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei urmăresc ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.
Art. 4 – Prezenta decizie se comunică Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica” – S.A. şi produce efecte de la data comunicării.
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