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GUVERNUL ROMÂNIEI 
HOTĂRÂRE DE GUVERN 

privind adoptarea unor măsuri de siguranţă pe piaţa de energie electrică  
 

Având în vedere deficitul major de energie electrică generat de reducerea nivelului de apă din 
râurile şi lacurile interioare la valori sub 50% faţă de debitele normale ale Dunării, de creşterea 
consumului de gaze naturale în vederea asigurării încălzirii populaţiei în condiţii de temperaturi foarte 
scăzute, de creşterea continuă a preţurilor internaţionale la combustibil, inclusiv pentru gazul metan 
provenit din import, precum şi de dificultatea asigurării livrărilor de cărbune şi gaze naturale şi a utilizării 
păcurii în condiţii de ger şi viscol.  

În vederea sistării efectului de creştere necontrolată a preţurilor pe pieţele centralizate de energie 
electrică în lipsa unor oferte de vânzare suficiente pentru acoperirea cererii de energie electrică. 

Faţă de perspectiva continuării procesului de reducere a resurselor de energie din sistem ca 
urmare a menţinerii condiţiilor meteorologice nefavorabile în cursul lunii februarie 2012, 

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii 
de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 29^2

 

 din Legea energiei 
electrice 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare  

     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art. 1. – (1) În perioada 16 februarie – 15 martie  2012, Compania Naţională de Transport al Energiei 
Electrice Transelectrica S.A., în calitate de operatorul de transport şi de sistem, poate adopta în regim de 
urgenţă următoarele măsuri de siguranţă:  

a) Limitează sau sistează livrările de energie electrică la export prin limitarea capacităţilor de 
interconexiune conform unei proceduri avizate de ANRE. Se exceptează de la aceste măsuri 
exportul de energie electrică aferent tranzitelor, notificate conform prevederilor legale ; 

b) pune în aplicare prevederile Normativului de limitare a consumului de energie electrica in 
situatii critice in SEN, conform prevederilor  din  anexa  nr. 1 ; 

 (2) Măsurile de siguranţă prevăzute la alin. (1) se iau în ordinea de prioritate prevăzută la alin.(1), până 
la refacerea stocurilor de combustibil sau până la realizarea echilbrului producţie-consum, inclusiv 
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asigurarea nivelului de rezerve minim necesare care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
sistemului energetic naţional. 
 
Art. 2. - Operatorul de transport şi de sistem - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
Transelectrica S.A - notifică Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Autoritatea 
Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la măsurile adoptate în termen de 24 de ore 
de la adoptarea acestora. 
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