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LEGISLATIE PRIMARA
Legea 123/2012



Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in
Monitorul Oficial nr. 485/16.07.2012 cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 155/2020



Legea nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și
a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte
normative

Legea 220/2008



Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei
electrice din surse regenerabile de energie, republicata in Monitorul Oficial
577/13.08.2010

OUG 143/2021



Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice
și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte
normative

Ordin ANRE 184/2019



Ordinul nr. 184/2019 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind
stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes
public, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 102/2015

Ordin ANRE 19/2022



Ordinul nr. 19/2022 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele
electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând
prosumatorilor

Ordin ANRE 104/2022



Ordinul nr. 104/2022 pentru modificarea și completarea Procedurii privind
racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de
producere aparținând prosumatorilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2022

Ordin ANRE 235/2019



Ordin 235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei
electrice la clientii finali

Ordin ANRE 190/2020



Ordinul nr. 190/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea consumului
de energie electrică în sistem paușal

Legea 121/2014



Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică publicat in Monitorul Oficial
574/01.08.2014

Legea 174/2014



Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei
electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

Legea 127/2014



Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a
gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004

Legea 203/2016



Legea nr. 203/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a
gazelor naturale nr. 123/2012
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Legea 23/2014



Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

OUG 57/2013



OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de
energie.

Legea nr. 259/2021



Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de
energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi
persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în
Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

OUG 118/2021



Ordonanţa de urgenţă nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare
pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 20212022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi
din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

OUG 3/2022



Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare
pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 20212022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind
acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi
din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

Legea nr. 206/2022



Legea nr. 206/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi
gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

OUG 27/2022



Ordonanța de urgență nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața
de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul
energiei

OUG nr. 24/2017



OUG nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de
energie și pentru modificarea unor acte normative

OUG 42/2022



Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa
de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
energiei
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OUG 119/2022



Ordonanţa de urgenţă nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din
piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
energiei – in vigoare de la 01 septembrie 2022

Ordin ANRE 55/2012



Ordinul nr. 55/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de
contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari

Ordin ANRE 177/2015



Ordin ANRE 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea
despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca
efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea
publicat in Monitorul Oficial 971/29.12.2015

Ordinul ANRE 3/2022



Ordinul nr. 3/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi
gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale

Ordinul ANRE 109/2022



Ordinul nr. 109/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2022 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea platformei online de
schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale și pentru contractarea
furnizării de energie electrică și gaze naturale

Ordinul ANRE 61/2016



Ordinul nr. 61/2016 pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei
electrice

Ordin ANRE 214/2019



Ordinul nr. 214/2019 privind modificarea Regulamentului de etichetare a energiei
electrice aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 61/2016

Ordin ANRE 128/2020



Ordinul nr. 128/2020 pentru aprobarea Procedurii privind soluționarea
neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei

Ordin ANRE 174/2020



Ordinul nr. 174/2020 pentru modificarea Procedurii privind soluționarea
neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei, aprobată prin
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.
128/2020

Ordin ANRE 83/2021



Ordinul nr. 83/2021 privind aprobarea Standardului de performanță pentru
activitatea de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale

Ordin ANRE 16/2015



Ordinul nr. 16/2015 pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligatia furnizorilor
de energie electrica si gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali

Ordin ANRE 96/2015



Ordinul nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de
informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale

Ordin ANRE 187/2018



Ordinul nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a certificatelor verzi
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Ordin ANRE 227/2018



Ordinul nr. 227/2018 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a
energiei electrice produse de prosumatorii care dețin centrale electrice de
producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel
mult 100 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul
energiei electrice

Ordin ANRE 15/2022



Ordinul nr. 15/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de
comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse
regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum
aparţinând prosumatorilor

Ordin ANRE 95/2022



Ordinul nr. 95/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 15/2022
pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei
electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică
instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor

TARIFE REGLEMENTATE
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Ordin ANRE 119/2021 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a
preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție Energie Electrica Romania S.A.,
valabile de la 1 ianuarie 2022
ORDIN ANRE 123/2021 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a
prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Muntenia S.A., valabile de la 1 ianuarie
2022
Ordinul nr. 32/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 123/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei
electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A., valabile
de la 28 martie 2022
ORDIN ANRE 122/2021 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a
prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Dobrogea S.A., valabile de la 1 ianuarie
2022
ORDIN ANRE 121/2021 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a
prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-Distribuție Banat S.A., valabile de la 1 ianuarie 2022
ORDIN ANRE 118/2021 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a
preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Delgaz Grid S.A., valabile de la 1 ianuarie 2022
Ordinul nr. 27/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 118/2021 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei
electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid - S.A., valabile de la 1 aprilie
2022
ORDIN ANRE 120/2021 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a
preţului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A., valabile de
la 1 ianuarie 2022
ORDIN ANRE 111/2021 pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea
contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia
Ordinul nr. 33/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare
în Domeniul Energiei nr. 124/2021 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei
electrice, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în reţea (TG) şi de extragere a
energiei electrice din reţea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia
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electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.,
valabile de la 1 aprilie 2022
Ordin ANRE 131/2021 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi, aferenta anului
2022
Ordin ANRE 14/2022 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2021
Ordin ANRE 96/2022 de aprobare a Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziíe de certificate
verzi

Pentru vizionarea legislatiei de mai sus, va rugam sa accesati link-urile urmatoare:
http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/decizii-si-ordine si http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie
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