
 

H O T Ă R Î R E 

privind preţul la energia electrică produsă şi tariful pentru energia 

termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” 

  

nr. 60/2020  din  10.03.2020 

  
Monitorul Oficial nr.87-93/307 din 20.03.2020 

  

* * * 

În temeiul art.9 alin.(2) lit.b) din Legea nr.92/2014 cu privire la energia termică şi 

promovarea cogenerării, art.7 alin.(2) lit.d) din Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică, 

pct.30 din Regulamentul privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor 

de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

administraţie al ANRE nr.286/2018, în conformitate cu prevederile Metodologiei determinării, 

aprobării şi aplicării tarifelor la producerea energiei electrice, energiei termice şi la apa de adaos, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr.147/2004 (în vigoare la 

momentul depunerii solicitării titularului de licenţă şi examinării cererii), Metodologiei de 

determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr.482/2012 (în vigoare la momentul 

depunerii solicitării titularului de licenţă şi examinării cererii), precum şi în scopul recuperării 

costurilor strict necesare şi justificate pentru desfăşurarea activităţii de producere a energiei 

electrice şi energiei termice şi de prestare a serviciului de alimentare cu energie termică, Consiliul 

de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă preţul pentru energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare ale 

S.A. „Termoelectrica” în mărime de 116 bani/kWh (fără TVA). 

2. Se aprobă tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. 

„Termoelectrica” în mărime de 1122 lei/Gcal (fără TVA). 

3. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr.429/2011 privind tarifele la 

producerea energiei electrice, energiei termice şi de livrare a energiei termice consumatorilor 

finali. 

4. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr.109/2017 privind tarifele la 

energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica”. 

5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

6. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă. 
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