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ORDIN nr.  210  din 11.11.2020 

privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă 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, aplicabile în semestrul I al anului 

2021 

 

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (3) și art. 124 alin. (11) din Legea energiei 

electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 

13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completǎri prin Legea nr. 

160/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Metodologiei de stabilire a preţurilor 

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, aprobate 

prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 

111/2014, cu modificările și completările ulterioare,  

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completǎri prin 

Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei emite 

următorul ordin: 

 

Art. 1. - Se aprobă valorile preţurilor de referinţă 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, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică producătorilor de energie electrică şi termică 

în cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă 

eficiență, pentru determinarea prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în SACET.  

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. 
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Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui 

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 94/2020 privind aprobarea 

valorilor preţurilor de referinţă 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, aplicabile în semestrul II al anului 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 521 din 18 iunie 2020. 

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare 

la data de 1 ianuarie 2021.  

 

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
 

Mircea Man 
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           Anexă  

Valorile preţurilor de referinţă 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, aplicabile în semestrul I al anului 2021 

 

A. Pentru centrale care, conform legislației în vigoare, au obligația achiziționării de 

certificate de CO2 

 

lei/MWh, exclusiv TVA 

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil solid  170,83 

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil lemnos 
216,65 

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu biomasă agricolă 
228,48 

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din 

reţeaua de transport, cu punerea în funcțiune până la data de 01.01.2016 

191,19 

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din 

reţeaua de transport, cu punerea în funcțiune după data de 01.01.2016 
188,18 

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din 

reţeaua de distribuţie, cu punerea în funcțiune până la data de 01.01.2016 
207,65 

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din 

reţeaua de distribuţie, cu punerea în funcțiune după data de 01.01.2016 
204,26 
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B.  Pentru centrale care, conform legislației în vigoare, nu au obligația achiziționării 

de certificate de CO2 

lei/MWh, exclusiv TVA 

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil solid  
130,98 

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil lemnos 
176,81 

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu biomasă agricolă 
185,65 

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din 

reţeaua de transport, cu punerea în funcțiune până la data de 01.01.2016 167,26 

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din 

reţeaua de transport, cu punerea în funcțiune după data de 01.01.2016 
164,77 

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din 

reţeaua de distribuţie, cu punerea în funcțiune până la data de 01.01.2016 
183,72 

Centrale de cogenerare - la funcţionarea cu combustibil gazos asigurat din 

reţeaua de distribuţie, cu punerea în funcțiune după data de 01.01.2016 
180,85 

 


