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RAPORT  
privind preţurile şi cantităţile de energie electrică vândute de producători  

pe piaţa reglementată de energie electrică 
 

ANRE, în temeiul art. 5 alin. (1) lit. b) şi al art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 160/2012 pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea 
Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi a Legii gazelor nr. 351/2004, este autoritatea competentă 
care aprobă preţurile reglementate de vânzare-cumpărare a energiei electrice şi cantităţile de 
energie electrică din contractele încheiate între producători şi furnizorii clienţilor finali care 
optează pentru preţurile reglementate, cu respectarea calendarului de eliminare treptată a acestora. 

Pe baza cantităţilor de energie electrică ce ar urma să fie produse de fiecare producător, rezultate în 
urma rulării softului de optimizare PowrSym şi cu luarea în considerare a prevederilor specifice 
privind preluarea pe piaţa reglementată a energiei electrice produse în cogenerare de înaltă 
eficienţă livrată de producătorii beneficiari ai schemei de sprijin tip bonus, ANRE a stabilit, în 
funcţie de necesarul consumatorilor care optează pentru preţuri reglementate, cota parte din 
producţia de energie electrică a grupurilor energetice dispecerizabile ce va fi preluată, în baza 
obligaţiei de serviciu public, pe contracte reglementate. 
Astfel, ANRE a stabilit pentru anul 2013 pentru piaţa reglementată, cantitatea de energie electrică 
destinată consumului consumatorilor finali care nu au uzat de dreptul de eligibilitate, de 
15.337.725 MWh, la un preţ mediu de livrare de 155 lei/MWh. 

Principalii producători care participă la coşul de achiziţie de 15.337.725 MWh pentru piaţa 
reglementată, sunt prezentaţi în tabelul de mai jos: 

 

Producător 
Cantitate 

(MWh) 

Preţ mediu 

(lei/MWh) 

Cota de 
participare 

(%) 

S.N. Nuclearelectrica S.A. 5.308.172 142 34,6 

S.C. Hidroelectrica S.A. 3.974.980 125 25,9 

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. 2.459.818 190 16,0 

S.C. OMV Petrom S.A. 1.502.852 169 9,8 

S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. 308.795 271 2,0 

Producători beneficiari ai schemei de sprijin 
tip bonus care produc energie electrică în 

cogenerare de înaltă eficienţă *) 

 
1.696.484 

 

189  11,1 

Producători cu grupuri energetice 
nedispecerizabile 86.624 189 0,6 

*) Producătorii beneficiari ai schemei de sprijin tip bonus care produc energie electrică în cogenerare de înaltă 
eficienţă participă la piaţa reglementată de energie electrică în perioada 01.01.2013-30.06.2013. 


