AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

RAPORT
privind stabilirea prețurilor reglementate și a cantităților de energie electrică vândute
pe bază de contracte reglementate în perioada 1 ianuarie 2020 – 30 iunie 2020 de către
producătorii de energie electrică

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. c), art. 28 lit. b1) şi art. 76 alin. (4) şi alin. (5)
din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările
ulterioare, și în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) și ale art. 9 alin. (1) lit. e) din
Ordonanţa de Urgenţa 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, ANRE este autoritatea competentă care stabilește
prețurile reglementate de vânzare – cumpărare a energiei electrice și cantitățile de energie electrică din
contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță.
Această atribuție a ANRE se realizează în condițiile și termenele prevăzute de Metodologia de
stabilire a preţurilor pentru energia electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate
şi a cantităţilor de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii
de ultimă instanţă şi de stabilire a cantităţilor maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii
de vânzare pe bază de contracte reglementate, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 216/2019
(Metodologie), precum şi ale art. 7 lit. a) din Ordinul preşedintelui ANRE nr. 236/2019 pentru
aprobarea regulilor pentru eliminarea și/sau atenuarea impactului unor măsuri sau politici care pot
contribui la restricţionarea formării preţurilor pe piața angro de energie electrică.
Pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 30 iunie 2020, în conformitate cu prevederile Metodologiei,
pe baza datelor și informațiilor din documentația transmisă de producătorii care se încadrează în aceste
prevederi, au fost preluate pe contracte reglementate următoarele cantități de energie electrică:
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Nr. Producator

Cantitate

Preț

crt.

(MWh)

(lei/MWh)

1

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

1,839,325.067

102.54

2

SN Nuclearelectrica SA

1,086,596.545

188.47

3

Societatea Centrala Electrică de Termoficare Arad SA

6,224.004

239.21

4

Societatea Termoficare Oradea S.A.

2,751.942

239.21

5

Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA

1,641.032

239.21

6

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

50,418.507

239.21

7

Societatea CET Govora SA

1,649.541

239.21

8

Societatea Electrocentrale Bucureşti S.A

22,495.593

239.21

9

Societatea Veolia Energie Prahova SRL

23,124.403

239.21

Prețul de 239.21 lei/MWh este aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 196/2019 privind
aprobarea preţului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă care
beneficiază de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie
electrică şi termică în cogenerare, şi a preţului de referinţă al energiei electrice produse în cogenerare
de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus.
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