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Preţurile aplicabile la comercializarea energiei electrice produse de către prosumatori 
deținători de centrale electrice cu putere instalată de cel mult 100 kW, în conformitate cu 

Regulile de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse 
regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând prosumatorilor, 
aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 226/2018, cu modificările și completările 

ulterioare 
 

În conformitate cu prevederile art.1 alin. 1 din Regulile de comercializare a energiei electrice produse 
în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând 
prosumatorilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 226/2018, cu modificările și 
completările ulterioare, prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din 
surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum şi care 
nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot vinde energia electrică produsă din 
acestea şi livrată în reţelele electrice furnizorilor de energie electrică cu care aceştia, în calitate de 
consumatori finali, au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, la preţul prevăzut la 
art. 14 alin. (6^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Preţul prevăzut la art. 14 alin. (6^2) din Legea nr. 220/2008 este Preţul mediu ponderat  înregistrat în 
Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) în anul anterior și care este publicat de către Societatea „Operatorul 
Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. pe site-ul propriu în prima zi lucrătoare 
din luna ianuarie a fiecărui an calendaristic. 
 
Totodată, de la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice, 
furnizorii de energie electrică au obligaţia să achiziţioneze energia electrică produsă în centralele 
electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând 
prosumatorilor şi livrată în reţeaua electrică, la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în 
piaţa pentru ziua următoare în anul anterior, publicat de către Societatea „Operatorul Pieţei de Energie 
Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. pe site-ul propriu în prima zi lucrătoare din luna ianuarie 
a fiecărui an calendaristic. 
 
Având în vedere cele prezentate în antecedență, prețurile aplicabile se regăsesc mai jos: 

• pentru anul 2018: 223,24 lei/MWh 
• pentru anul 2019: 251,21 lei/MWh 
• pentru anul 2020: 196,56 lei/MWh  

 
 
 
 

 

 


