
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

 

 

ORDIN 

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei 

pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de 

facturare al acesteia 

 

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (2) din 
Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 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, precum şi ale 
Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă 
eficienţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei nr. 117/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul 

 

ordin: 

 

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind 

modul de facturare al acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1023 din 22 

decembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 1. - Se aprobă contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă la valoarea de 

0,01609 lei/kWh, exclusiv TVA." 

Art. II. - Operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice duc la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. 

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 

data de 1 iulie 2020. 

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

Dumitru Chiriţă 

 

Bucureşti, 24 iunie 2020 

Nr.131 


