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Situaţia actuală şi evoluţiile recente 



• Legislaţia primară
 Legea energiei regenerabile (nr. 160-XVI/12.07.2007)

 Legea cu privire la energia electrică (nr. 124/23.12.2009)

• Legislaţia secundară – actele normative de 
reglementare ale ANRE
 Regulamentul privind garanţiile de origine pentru energia 

electrică produsă din surse regenerabile (Hotărârea ANRE 
nr. 330/03.04.2009

 Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor la 
energia electrică produsă din surse regenerabile de energie 
şi biocombustibil (Hotărârea ANRE nr. 321/22.01.2009)

Cadrul legislativ existent



◙ Furnizorii locali de energie electrică sunt obligaţi să 
achiziţioneze toată energia electrică produsă din SRE, la 
tarifele aprobate de ANRE;

◙ La dispecerizarea capacităţilor de producere a energiei 
electrice, operatorul de transport şi de sistem oferă prioritate 
producătorilor de energie electrică din surse regenerabile;

◙ Tarifele pentru procurarea energiei electrice produse din SRE 
se determină şi se aprobă conform prevederilor Metodologiei 
ANRE

o O rată de rentabilitate mai mare pentru producătorii de energie 
electrică din SRE

o La aprobarea tarifelor ANRE va ţine cont de preţurile la produsele 
similare de pe piaţa internaţională

◙ Alte măsuri şi programe de suport financiar pentru 
activităţile din domeniul energiei regenerabile, precum 
MoSEFF, MoREEFF, Fondul pentru eficienţă energetică, etc.

Măsurile de suport, stabilite de legislaţia existentă



◙ În anul 2015, de către ANRE au fost aprobate tarife pentru 
energia electrică produsă din SRE pentru 6 producători noi

o 16 producători de energie electrică din SRE, pentru care au 
fost aprobate tarife

o Puterea instalată a centralelor electrice din SRE, pentru care 
au fost aprobate tarife – 5,2 MW.

o Energia electrică livrată în reţelele electrice în 2015 – 17,2 
GWh.

Situaţia curentă în sectorul energiei regenerabile –
producerea energiei electrice din SRE



◙ În prezent, beneficiază de mecanismul de suport producători de 
energie electrică din SRE cu o capacitate cumulată de 5,2 MW

Tip SRE Putere instalată, kW Cota

Solară 1242 24.0%

Biogaz 2805 54.2%

Eoliană 1130 21.8%

Total 5177 100.0%

Ponderea energiei electrice din 
SRE în consumul total de energie 
electrică în 2015 – 1.6%
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Distribuţia capacităţilor de producere pe 
tipuri de SRE

Energie solară Biogaz (produs din biomasă) Energie eoliană
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84.6%
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Contribuţia fiecărei SRE în cantitatea totală de 
energie electrică produsă din SRE

Energie solară Biogaz (produs din biomasă) Energie Eoliană
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◙ La data de 26.02.2016, de către Parlament a fost adoptată 
Legea privind promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile
o În vigoare după 12 luni din data publicării în Monitorul Oficial;

o Transpune prevederile Directivei UE nr. 28/2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile

◙ În particular, noua Lege privind promovarea utilizării energiei 
din surse regenerabile conţine prevederi specifice cu privire 
la:
o Ţintele naţionale în domeniul energiei regenerabile, PNAER; 

o Licenţierea activităţilor în domeniul energiei regenerabile; proceduri de 
autorizare şi certificare;

o Accesul la reţea;

o Schemele de suport pentru promovarea energiei din surse regenerabile;

o Instituirea şi funcţionarea furnizorului central;

o Garanţiile de origine;

o Contorizarea netă, 

o Cooperarea internaţională

Modificarea cadrului legislativ



◙ Schema de suport este una mixtă:
o Preţ fix, stabilit în cadrul licitaţiei, pentru producătorul eligibil care 

deţine sau urmează să deţină centrale electrice cu o putere cumulată 
mai mare decât limita de capacitate stabilită de Guvern;

o Tarif fix, aprobat de ANRE, pentru producătorul eligibil care deţine sau 
urmează să deţină centrale electrice cu o putere cumulată mai mică 
decât limita de capacitate stabilită de Guvern, care nu poate fi mai mică 
de 10 kW.

◙ Furnizorul central  va achiziţiona toată energia electrică din 
SRE şi va revinde furnizorilor locali;

◙ Proceduri privind organizarea licitaţiilor şi privind 
confirmarea statutului de producător eligibil

◙ Drepturile şi responsabilităţile producătorilor eligibili

◙ Prevederi privind majorarea capacităţilor centralelor electrice 
ce produc energie electrică din SRE.

Modificarea cadrului legislativ



◙ În contextul prevederilor noii Legi cu privire la promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, Agenţia urmează să 
întreprindă următoarele acţiuni:
o Să elaboreze şi să aprobe Metodologia privind calcularea preţurilor 

plafon ce vor fi propuse pentru a fi utilizate la organizarea licitaţiilor, 
precum şi a tarifelor fixe, pentru producătorii eligibili mici;

o Să elaboreze şi să aprobe Regulamentului privind garanţiile de origine, 
în conformitate cu principiile stabilite în lege;

o Să elaboreze clauzele obligatorii ale contractului pentru achiziţionarea 
energiei electrice și a energiei termice produse din surse regenerabile, 
precum şi a biocarburantului.

Modificarea cadrului legislativ – funcţiile si atribuţiile ANRE



◙ După intrarea în vigoare a legii, Agenţia va exercita 
următoarele funcţii şi atribuţii:
o Să elibereze licenţe pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, 

a energiei termice din surse regenerabile, pentru producerea biogazului ce 
urmează a fi livrat în reţelele de gaze naturale şi pentru producerea de 
biocarburant ce urmează a fi procurat de importatorii de produse petroliere 
principale; 

o să stabilească modalitatea de repartizare între participanţii la piaţa energiei 
electrice a energiei achiziţionate de furnizorul central de energie electrică;

o să stabilească cotele de repartizare între importatorii de produse petroliere 
principale a volumelor de biocarburant ce urmează a fi achiziţionate de la 
producători în conformitate cu legea;

o să propună Guvernului preţurile plafon pentru energia electrică din surse 
regenerabile ce vor fi utilizate pentru organizarea licitaţiilor, precum şi calculele 
aferente acestora;

o să stabilească și să aprobe tarifele fixe pentru producătorii eligibili mici;
o să aprobe tarifele reglementate pentru furnizorul central de energie electrică.

Modificarea cadrului legislativ – funcţiile si atribuţiile ANRE
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