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Eveniment de raportat: Soluționarea in prima instanța a acțiunii în anulare a Ordinului 

ANRE nr. 216/11.12.2019 

 

La data de 31.07.2020, S.N. Nuclearelectrica SA (“SNN”) a luat la cunoștință, de pe portalul 

instanțelor de judecată, de respingerea cererii de anulare a Ordinului ANRE nr. 216/11.12.2019 

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia electrica vanduta de 

producatori pe baza de contracte reglementate si a cantitatilor de energie electrica din contractele 

reglementate incheiate de producatori cu furnizorii de ultima instanta si de stabilire a cantitatilor 

maxime de energie electrica ce pot fi impuse ca obligatii de vanzare pe baza de contracte 

reglementate („Ordinul nr. 216/2019”). 

Hotărârea Curtii de Apel Bucuresti poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la 

comunicare. 

Reamintim faptul ca la data de 03.03.2020, Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea de 

suspendare a executării Ordinului ANRE nr. 216/11.12.2019 ca urmare a acțiunii formulate de 

SNN. 

Sentința de suspendare a fost atacată cu recurs de ANRE la data de 16.03.2020, dosarul fiind 

ulterior înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu prim termen de judecată stabilit 

la data de  04.11.2020. 
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