AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI
ANRE

CABINET PREŞEDINTE

DECIZIA nr. 1816 din 12.12.2017
privind achiziția serviciului tehnologic de sistem – rezervă terțiară lentă furnizat de
societatea Electrocentrale Galați cu grupuri din CET Galați, cu funcționare pe combustibil
alternativ, respectiv pe păcură, pentru perioada 3 ianuarie – 15 martie 2018
Având în vedere prevederile art. 22 alin. (3), art. 28 lit. a) și art. 36 alin (5) din Legea energiei
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale
Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobate prin Ordinul președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2017, precum și ale Hotărârii
Guvernului nr. 760/2017 privind aprobarea programului de iarnă în domeniul energetic privind
măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce
privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurile de acumulare,
denumit Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de
siguranță și stabilitate a Sistemului electroenergetic național în perioada 15 noiembrie 2017 – 15
martie 2018, precum și alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a
Sistemului electroenergetic național,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare
în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea

DECIZIE
Art. 1. Se aprobă prețul reglementat de achiziție a serviciului tehnologic de sistem – rezervă terțiară
lentă, de 18,05 lei/h MW, furnizat de societatea Electrocentrale Galați S.A. cu grupuri din
CET Galați, cu funcționare pe combustibil alternativ, respectiv pe păcură, pentru perioada 3
ianuarie - 15 martie 2018.
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Art. 2. (1) Cantitățile de servicii tehnologice de sistem – rezervă terțiară lentă furnizate de
societatea Electrocentrale Galați S.A. sunt prevăzute în anexa nr. 1A a Hotărârii Guvernului
nr. 760/2017.
(2) Societatea Electrocentrale Galați S.A. nu transferă obligația furnizării serviciilor
tehnologice de sistem prevăzute la alin. (1) către alți operatori economici.
(3) În situația în care societatea Electrocentrale Galați S.A. se află în imposibilitatea de a
furniza cantităţile de servicii prevăzute la alin. (1), aceasta are obligaţia să anunţe C.N.T.E.E.
“Transelectrica” S.A. conform prevederilor actelor normative în vigoare.
Art. 3. (1) C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. achiziţionează în perioada 3 ianuarie – 15 martie 2018,
în regim reglementat, serviciul tehnologic de sistem - rezervă terțiară lentă furnizat de
societatea Electrocentrale Galați S.A., la prețul prevăzut la art. 1.
(2) C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. verifică îndeplinirea condițiilor pentru furnizarea
serviciului prevăzut la alin. (1), conform prevederilor legale în vigoare.
(3) C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. plătește contravaloarea serviciului prevăzut la alin. (1)
numai după verificarea prevăzută la alin. (2).
Art. 4. Societatea Electrocentrale Galați S.A. şi C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. duc la îndeplinire
prevederile prezentei decizii.
Art. 5. Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentei decizii.
Art. 6. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 3 ianuarie 2018.
Art. 7. Prezenta decizie se comunică societății Electrocentrale Galați S.A. şi C.N.T.E.E.
“Transelectrica” S.A. și se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei.

Preşedinte,
Dumitru Chiriță

