AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL
ENERGIEI

………..

RAPORT
privind stabilirea prețurilor reglementate şi a cantităţilor de energie electrică vândute pe bază
de contracte reglementate în perioada 1 martie 2019-31 decembrie 2019 de producătorii de
energie electrică

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (11) şi alin. (2) lit. c), art. 28 lit.b1) și art. 76 alin. (4) din
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare
şi în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) si art. 9 alin. (1) lit. e) 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, ANRE este autoritatea competentă care stabilește preţurile reglementate de
vânzare-cumpărare a energiei electrice şi cantităţile de energie electrică din contractele reglementate
încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă, pentru perioada 1 martie 2019-28 februarie
2022.
Această atribuţie a ANRE se realizează în condiţiile şi 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, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 10/2019 (Metodologie).
Pentru perioada 1 martie 2019-31 decembrie 2019, 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 cantități de energie electrică de la 9 producători,
conform tabelului de mai jos.
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Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Producător
S.N. Nuclearelectrica S.A.
S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.
OMV Petrom S.A.
Veolia Energie Iași S.A.
Termoficare Oradea S.A.
Societatea Electrocentrale București S.A.
CET Govora S.A.
Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Cantitate
Preț
(MWh)
(lei/MWh)
1,377,328.968
188.33
1,636,531.524
111.61
1,137,174.912
259.58
416.856
218.15
1,593.792
218.15
125,083.181
218.15
6,271.054
218.15
9,914.728
218.15
22,875.629
218.15

Prețul de 218.15 lei/MWh este aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr.13/2019 privind aprobarea
prețului reglementat pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază
de bonus, vândută pe bază de contracte reglementate de către producătorii de energie electrică și
termică în cogenerare si este aplicabil în perioada 1 martie-30 iunie 2019.
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