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Eveniment important de raportat: certificarea finală a Transelectrica în calitate de OTS al SEN,
conform modelului de separare a proprietății
Conducerea Companiei informează publicul investitor că, în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a
gazelor naturale nr.123/2012, Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul
Energiei (ANRE) a decis certificarea finală a Companiei Naţionale de ransport al nergiei lectrice ranselectrica
A în calitate de operator de transport şi sistem O
al istemului lectroenergetic Naţional (SEN) după modelul de
separare a proprietății (”ownership unbundling ).
Astfel, Președintele ANRE a emis Ordinul nr.164/07.12.2015 privind aprobarea certificării Companiei Naţionale de
Transport al Energiei Electrice
ranselectrica - S.A. ca operator de transport şi de sistem al sistemului
electroenergetic naţional ca urmare a îndeplinirii cerinţelor prevăzute de egea energiei electrice şi a gazelor naturale
nr.123/2012, de Directiva 2009/72/CE și de Regulamentul (CE) nr. 714/2009.
Ordinul nr.164/07.12.2015 însoțit de Avizul Comisiei Europene cu numărul C (2015) 7053 final din 12.10.2015 a fost
publicat în Monitorul Oficial nr. 908/08.12.2015.
Ordinul privind certificarea finală împreună cu referatul ANRE privind aprobarea certificării urmează a fi notificate
Comisiei Europene, conform prevederilor legale, iar Comisia va publica certificarea Companiei în Jurnalul Uniunii
Europene.
Prin acest ordin se pun în aplicare prevederile legislației Uniunii Europene și a celei naționale cu privire la certificarea
operatorului de transport și de sistem și nu se instituie costuri/tarife sau obligații suplimentare asupra clientului final de
energie electrică.

Ion-Toni TEAU

Director General Executiv
Preşedinte Directorat

