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AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

Direcția Generală Eficienţă în domeniul Producerii, Transportului, Distribuţiei  

şi Furnizării de Energie 

 

 

NOTĂ DE PREZENTARE 

privind modificarea și completarea  

Ordinului nr. 116/2013 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de 

colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru 

energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă 

 

 

1. Situația existentă 

Prin Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2013  a fost aprobat Regulamentul privind 

stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a 

bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă. 

În baza regulamentului, plătitorii de contribuţie sunt consumatorii de energie electrică, prin 

furnizorii acestora, furnizorii/producătorii care exportă energie electrică din România, furnizorii – 

pentru energia electrică consumată la locurile de consum proprii pentru care fac autofurnizare – şi 

producătorii de energie electrică – atât pentru energia electrică consumată la locurile de consum 

proprii, cât şi pentru energia electrică furnizată consumatorilor racordaţi direct la barele centralelor 

şi pentru care au încheiate contracte de distribuţie/transport a/al energiei electrice. 

2. Cadrul național de reglementare 

Prin HG nr. 494/2014 şi HG 925/2016 s-a modificat și completat regulamentul privind 

stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a 

bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă.  

HG 494/2014 prevede scutirea de la plata contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, 

respectiv a tarifului unitar, plătit lunar, exprimat în lei/kWh, a furnizorilor care livrează energie 

electrică la export.  

Prin HG nr. 925/2016 au fost, de asemenea,  aduse modificări  Hotărârii 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 privind 

modul de derulare al schemei de sprijin de tip bonus. 
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Astfel, având în vedere modificările aduse de HG 494/2014 şi HG 925/2016 HG nr. 1215/2009 

privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru 

promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă cu modificările şi 

completările ulterioare; 

se impune modificarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru 

cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare 

de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 116/2016. 

 

3.  Schimbări preconizate/ măsuri propuse prin prezentul proiect de ordin 

În proiectul de ordin, în principal, sunt propuse următoarele modificări/completări ale 

Regulamentului privind: 

-exceptarea exportului de la plata contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență; 

- situațiile în care se înregistrează obligații de plată neachitate la termenul de scadență 

rezultate din aplicarea schemei de sprijin către administratorul schemei de sprijin și nu a încheiat 

/nu respectă convențiile de compensare a datoriilor încheiate cu Administratorul schemei de sprijin; 

-emiterea de către Administratorul schemei de sprijin, pe baza deciziei emise de ANRE de 

aprobare a cuantumului supracompensării, a unei decizii în conformitate cu legislația în domeniul 

ajutorului de stat, pe care o transmite producătorului pentru care s-a constat supracompensare; 

-caracterul obligatoriu pentru producători al deciziilor ANRE referitoare la cuantumul 

supracompensării și/sau bonusului necuvenit; 

- recuperarea prin includerea în contribuția pentru cogenerare a contribuției de cogenerare 

rămasă neachitată de către furnizorii de energie electrică pentru consumatorii din România;  

-includerea în contribuția pentru cogenerare a supracompensării și/sau bonusului necuvenit 

rămase neachitate de către producătorii de energie electrică și termică în cogenerare care accesează 

schema de sprijin și pentru care s-au întreprins toate demersurile legale, se va recupera prin 

includerea acestora în contribuția pentru cogenerare. 


