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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea prețului de referință al energiei electrice
produse în cogenerare de înaltă eficiență, care beneficiază de bonus
Având în vedere prevederile art. 79 alin. (7) lit. a) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a
condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie
termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia
electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru
cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 15/2015, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă prețul de referință de 212,52 lei/MWh,
Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
exclusiv TVA, pentru energia electrică produsă în cogenerare abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
de înaltă eficiență în perioada 1 iulie—31 octombrie 2021, preț
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 175/2020 privind
care se va utiliza în analiza de supracompensare a activității
aprobarea prețului de referință al energiei electrice produse în
aferente anului 2021.
Art. 2. — Prevederile prezentului ordin se aplică cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de bonus,
producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare care publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din
beneficiază de bonus pentru cogenerarea de înaltă eficiență.
8 octombrie 2020.
Art. 3. — Entitățile organizatorice din cadrul Autorității
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc
respectarea prevederilor prezentului ordin.
României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță
București, 9 iunie 2021.
Nr. 38.
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință
pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință
pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2021
Având în vedere prevederile art. 76 alin. (2) și ale art. art. 79 alin. (7) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale
nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 lit. d) și e), art. 10 alin. (4), (51) și (6) și ale art. 22 alin. (1) din Hotărârea
Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea
cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce
beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări
și completǎri prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă valorile bonusurilor de referință pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată „Transelectrica” — S.A.
din centralele care beneficiază de schemă de sprijin, prevăzute în
Art. 4. — Entitățile organizatorice din cadrul Autorității
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc
Art. 2. — Se aprobă valorile prețurilor de referință pentru respectarea prevederilor prezentului ordin.
energia termică produsă în cogenerare și livrată din centralele
Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
care beneficiază de schemă de sprijin, prevăzute în anexa nr. 2 abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
care face parte integrantă din prezentul ordin.
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 176/2020 privind
Art. 3. — Prevederile prezentului ordin se aplică aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia
producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale
nominalizați în Lista capacităților de producere a energiei prețurilor de referință pentru energia termică produsă în
electrice și termice în cogenerare cu acreditare finală, aprobată cogenerare, aplicabile în anul 2021, publicat în Monitorul Oficial
prin decizie a președintelui Autorității Naționale de al României, Partea I, nr. 916 din 8 octombrie 2020.
Reglementare în Domeniul Energiei, care beneficiază de
Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
schemă de sprijin, și administratorului schemei de sprijin, României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.
Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță
București, 9 iunie 2021.
Nr. 39.

ANEXA Nr. 1

505,98

279,80

283,03

288,94

292,59

Centrale de cogenerare — la funcționarea cu
combustibil solid

Centrale de cogenerare — la funcționarea cu
combustibil gazos asigurat din rețeaua de
transport, cu punere în funcțiune până la data
de 1.01.2016

Centrale de cogenerare — la funcționarea cu
combustibil gazos asigurat din rețeaua de
transport, cu punere în funcțiune după data de
1.01.2016

Centrale de cogenerare — la funcționarea cu
combustibil gazos asigurat din rețeaua de
distribuție, cu punere în funcțiune până la data
de 1.01.2016

Centrale de cogenerare — la funcționarea cu
combustibil gazos asigurat din rețeaua de
distribuție, cu punere în funcțiune după data
de 1.01.2016

An I

287,52

283,86

277,54

274,30

498,36

An II

282,45

278,79

272,04

268,80

490,75

An III

277,37

273,72

266,54

263,30

483,14

An IV

272,30

268,64

261,04

257,81

475,53

An V

267,23

263,57

255,55

252,31

467,91

An VI

262,15

258,50

250,05

246,81

460,30

An VII

257,08

253,42

244,55

241,31

452,69

An VIII

252,01

248,35

239,05

235,82

445,08

An IX

246,93

243,28

233,55

230,32

437,47

An X

241,86

238,20

228,06

224,82

429,85

An XI

— lei/MWh, exclusiv TVA —

Valorile bonusurilor de referință pentru energia electrică
produsă în cogenerare de înaltă eficiență și livrată din centralele care beneficiază de schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență
pe baza cererii de energie termică utilă

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 585/10.VI.2021
13

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 585/10.VI.2021
ANEXA Nr. 2

Valorile prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din centralele care beneficiază de
schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă
— lei/MWh, exclusiv TVA —
Centrale de cogenerare — la funcționarea cu combustibil solid
Centrale de cogenerare — la funcționarea cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de transport, cu
punere în funcțiune până la data de 1.01.2016
Centrale de cogenerare — la funcționarea cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de transport, cu
punere în funcțiune după data de 1.01.2016
Centrale de cogenerare — la funcționarea cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de distribuție, cu
punere în funcțiune până la data de 1.01.2016
Centrale de cogenerare — la funcționarea cu combustibil gazos asigurat din rețeaua de distribuție, cu
punere în funcțiune după data de 1.01.2016

127,71
158,20
155,43
173,90
170,78

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică
livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin
pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014
Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (1) și (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. b) și x) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. I. — Metodologia de stabilire a prețurilor pentru energia
termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare
care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea
cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
nr. 111/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 805 din 5 noiembrie 2014, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatele (1) și (2) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 4. — (1) Pentru stabilirea prețurilor reglementate pentru
energia termică produsă în centrale de cogenerare, destinată
SACET, producătorii de energie electrică și termică în
cogenerare transmit ANRE, până la data de 30 septembrie a
fiecărui an, prețul de achiziție a combustibilului majoritar utilizat,
în vigoare în trimestrul IV al anului curent și trimestrul I al anului
următor, costurile estimate ale energiei electrice pentru pompele
din rețeaua de termoficare și cele aferente rețelei de transport,
energia termică estimată a fi produsă și livrată sub formă de apă
fierbinte din centrală.
(2) Pentru actualizarea prețurilor reglementate pentru
energia termică produsă în centrale de cogenerare, destinată
SACET, producătorii de energie electrică și termică în
cogenerare transmit ANRE, până la data de 31 mai anul curent,
prețul de achiziție a combustibilului majoritar utilizat, în vigoare
în trimestrul II al anului curent, celelalte costuri unitare prevăzute
la alin. (1) rămânând neschimbate.”
2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) La solicitarea ANRE, producătorii de energie electrică și
termică în cogenerare vor pune la dispoziție documentele care

au stat la baza determinării prețului de achiziție a combustibilului
majoritar utilizat, transmis conform prevederilor alin. (1) și (2).”
3. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 6. — În situația capacităților noi de producție care intră
în exploatare comercială în anul în curs, ANRE stabilește și
comunică operatorilor economici implicați prețul reglementat
pentru energia termică livrată, în termen de o lună de la data
primirii datelor prevăzute la art. 4 și, după caz, la art. 7 alin. (2),
preț care se menține până la următoarea ajustare.”
4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 7. — (1) Prețul de producere pentru energia termică
livrată din centrale de cogenerare care nu accesează scheme
de sprijin instituite la nivel național pentru promovarea
cogenerării de înaltă eficiență se determină pe baza prețului de
referință pentru energia termică produsă și livrată dintr-o
centrală termică echivalentă.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul
centralelor de cogenerare echipate cu motoare termice,
producătorii pot opta pentru un preț de producere pentru energia
termică livrată din aceste echipamente, cuprins între o valoare
maximă, egală cu valoarea determinată la alin. (1), și o valoare
minimă, egală cu valoarea prețului de achiziție a gazelor
naturale, cuprinzând, după caz, componentele prevăzute la
art. 17 alin. (3), raportată de producător, pentru perioadele
specificate la art. 4. În situația centralelor de cogenerare
echipate cu motoare termice care intră în exploatare comercială
în anul în curs, valoarea minimă a prețului de producere pentru
energia termică va fi egală cu valoarea prețului de achiziție a
gazelor naturale în vigoare la data optării.

