AUTORITATEA NAŢIONALÄ DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIEI
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AVII nr. 7/06.03.2018

t

i

în temciul prevcdeńlor art 5 alin. ( I) Iit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Ouvcmului nr. 33/2007 privind
organizarea şi füncţionarea Autońtăţii Naţionale de Reglementarc în Domcniul Energiei, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modiücările şi completăńle ultedoarc,
av&nd Tn vedcre:
-

prcvedeiile art 5I alin. (2) şi art. 60 din Regulamentui dc organizarc şi desfăşurarea Iicitaţiilor
pc piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale dc Reglementare in Đomeniul Energici nr. 27/20 I 8;

-

soíicitarca Qpcratorului Pieţci de Energie Elcctrică şi Gaze Naturale ‘OPCOM' S.A, transmisä
Ia ANRE prin adresa nr. 10236/27.02.2018. înrcgistrată Ia ANRE cu nr.15630/28.02.2018,
privind avizarca Contractului-cadru de vânzare-cumpărnre ii energlci electńce
tranzacţionatc pe pia(a ccntrallzată pentru scniciul universal;

-

rcferatul de avizare întocmit de Đirecţia Generală Piaţă Energie şi Preţuri,

Prc.şcdintele Autorităţii Naţionale de Rcglemciuare în Domeniul Encrgici emite prczcntul
AVIZ

(1) Sc avizcază Contractul-cadru dc vňnzare-cumpůnrc a energieI electricc
tranzacţionatc pc piaţa ccntralizată pentru serviciul univcrsal, claborat de Societatca Opcratorul
Art. 1.

-

Pieţei dc Encrgie Electrică şi de Gaze Naturale “OPCOM' S.A., prevăzut în anexa Ia prezernul aviz.
(2) Prezentul aviz se referă exclusiv Ia eonfonnitatea cu prevederi le legale în vigoarc in domeniul
energiei.
Art. 2. Prezcnwl aviz sc comunic& elaboratorului Societatea Operaiorul Pieţei de Energie Elcctrică
-

-

şi dc Gazc Naturalc “OPCOM" S.A..
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Art. 3. Soeietawa Operatorul Pieţei de Energie Etectrică şi de Gazc Naturale “OPCOM' SA. publică
-

pe ţxwina de intcrnet proprie Conlraetul-cadru de vânzare-cumpňrare a energiei electrice
traniacţionate pe piaţa centralizat pentru senieiul univcrsal in forrna avtzată, 111 termen de
maxim 24 de ore de la eomunicarea prezentu]ui aviz.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglernentare în Domeniul Energiei,

Dumitru CHIRITĂ
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