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RAPORT  COMUN 

asupra Raportului  anual privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare 

 în domeniul Energiei pe anul 2015 

 

 

Comisiile de specialitate din Senat şi Camera Deputaţilor au fost sesizate de Birourile 
Permanente reunite în vederea dezbaterii Raportului anual privind activitatea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei pe anul 2015.  

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a transmis Parlamentului, în 
conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 şi Legii gazelor 
nr.351/2004, raportul său anual de activitate în vederea dezbaterii acestuia în şedinţa comună a celor 
două Camere ale Parlamentului. 
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Dezbaterile au avut loc în ședința comună, în prezența majorității senatorilor și deputaților. La 
dezbateri au participat reprezentanții comitetului de reglementare al ANRE, reprezentanți ai 
Ministerului Energiei, ai Consiliului Concurenței precum și ai mass-media. 

Comisiile reunite au analizat raportul reţinând, în principal, următoarele aspecte: 

Raportul anual privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare  în domeniul Energiei 
pe anul 2015 este structurat în zece capitole cuprinzând detaliat prezentarea activității de reglementare 
în ceea ce privește emiterea sau retragerea de autorizații și licențe, emiterea de reglementări tehnice și 
comerciale, aprobarea de metodologii de stabilire a prețurilor și tarifelor, asigurarea monitorizării 
funcționării piețelor de energie electrică și gaze naturale, promovarea producerii energiei electrice din 
surse regenerabile de energie și cogenerare de înaltă eficiență, elaborarea cadrului legal necesar 
aplicării politicii în domeniul eficienței energetice. Astfel, sunt prezentate rolul și obiectivele strategice 
ale autorității, evoluțiile și tendințele la nivel european, aspectele juridice privind actul de 
reglementare, activitatea de control și răspuns la petiții, cooperarea internațională, comunicarea și 
informarea clientului final, buget, surse de finanțare, achiziții și formare profesională. Sunt tratate: 
sectorul energiei electrice în cadrul căruia sunt detaliat prezentate licențele și autorizațiile, separarea 
activităților, reglementarea activităților de rețea, evoluția pieței de energie electrică, aplicarea 
schemelor de ajutor de stat în susținerea producerii de energie electrică din surse regenerabile de 
energie și a cogenerării de înaltă eficiență, sectorul gazelor naturale cu licențe și autorizații, 
reglementări tehnice, evoluția pieței de gaze naturale precum și eficiența energetică. 

În anul 2015 Comitetul de reglementare al ANRE a emis 779 de decizii, 27 de avize și 180 de 
ordine. În anul 2015, s-a finalizat procesul de liberalizare a pieței de energie pentru clienții noncasnici, 
de energie electrică și gaze naturale. 

Evoluţii in sectorul energiei electrice:  

În anul 2015 a fost livrată în reţele o cantitate de energie electrică de 58,53 TWh, remarcându-
se o creştere cu cca.1% faţă de anul 2014, justificată de creşterea cu cca.3,9% a consumului final 
corelată cu creşterea soldului tranzacţiilor export-import. În anul 2015 s-a constatat o scădere, faţă de 
anul 2014, cu cca. 13% a cantităţii injectate în reţea de energie electrică produsă din sursă 
hidroenergetică. A fost continuată politica de dezvoltare şi integrare a centralelor pe bază de surse 
regenerabile. Astfel, s-au înregistrat creşteri ale energiei electrice livrate pe bază de gaze naturale (cu 
18%), dar şi a celei de energie livrate pe bază de cărbune (cu 2%). Cea mai mare creştere a fost 
înregistrată la energia livrată din centrale fotovoltaice (56%), urmate de centralele eoliene (cca.14%) 
şi, respectiv, centralele pe baza de biomasă (cca.12%). 

În ce priveşte piaţa angro de energie electrică, în anul 2015 predominantă a fost 
tranzacţionarea pe pieţele centralizate de contracte bilaterale de energie electrică organizate la nivelul 
OPCOM S.A. (PCCB-LE, PCCB-NC si PC-OTC), care asigură, în special, tranzacţiile pe contracte 
încheiate pe termen mediu sau lung, urmate de PZU şi PI în cazul tranzacţiilor pe termen scurt. Cele 
mai mari creşteri s-au înregistrat la PCCB-NC şi la PC-OTC, volumul energiei electrice tranzacţionate 
pe cele două pieţe crescând de cca. 4 ori, respectiv de cca.12 ori faţă de anul 2014. În anul 2015, 
cca.67% din totalul tranzacţiilor au fost realizate pe trei din pieţele centralizate administrate de 
OPCOM S.A., utilizate cu predilecţie de participanţii la piaţă – PCCB-LE, PZU şi PC-OTC. 
Comparativ cu anul 2014, s-a remarcat o diminuare în continuare a cantităţii de energie electrică 
vândute pe contracte reglementate. 
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Piaţa contractelor bilaterale reglementate. În anul 2015, din totalul de 14586 GWh de energie 
electrică achiziţionată de furnizorii de ultimă instanţă de pe piaţa angro, pentru acoperirea necesarului 
de energie al clienţilor finali alimentaţi în regim reglementat şi pentru Serviciul Universal (SU), un 
procent de cca. 44% a fost acoperit prin contracte reglementate de la producătorii Hidroelectrica S.A şi 
SN Nuclearelectrica, restul achiziţiei realizându-se pe Piaţa Centralizată pentru Serviciul Universal 
(cca.31%), PZU (cca.13%) şi de pe pieţele centralizate de contracte bilaterale organizate la OPCOM 
S.A (cca.12%). Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice corespunzător celor cinci furnizori de 
ultimă instanţă a fost în 2015 de 158,97 lei/MWh. 

Pe piața pentru ziua următoare în anul 2015 a fost tranzacționat un volum de energie electrică 
cu 4,6% mai mare decât cel din anul 2014. 

Piața intrazilnică încă insuficient utilizată a înregistrat un volum total de tranzacționare de 
76GWh, cu cca 19% mai mult decât cel în 2014. 

Piața de echilibrare operau în luna decembrie 2015, 114 producători și erau înregistrați 108 
părți responsabile cu echilibrarea. 

Alocarea capacităților de interconexiune La nivelul anului 2015, cele mai mari valori medii 
anuale ale gradului de utilizare a capacității totale alocate în urma licitațiilor s-au înregistrat la export, 
pe granițele cu: Ungaria (98,12%), Serbia (96,05%) și Bulgaria (72,40%). La import, utilizarea a fost 
mai redusă indiferent de graniță, cea mai mare valoare medie înregistrându-se pe granița cu Ungaria 
(38,53%).  

Piaţa concurenţială. Faţă de anul 2014, volumul tranzacţiilor cu energie electrică derulate pe 
piaţa concurenţială a crescut cu 34,5% comparativ cu cel realizat în anul 2014. Pe ansamblu, vânzările 
producătorilor dispecerizabili pe piaţa concurenţială au reprezentat în 2015 o cantitate de aproape 55 
TWh, tranzacţionată la preţul mediu anual de 164,98 lei/MWh. Faţă de valorile anului 2014, s-a 
remarcat o creştere cu 10% a cantităţilor de energie electrică vândute şi o scădere cu 2% a preţului 
mediu anual. În anul 2015, cea mai mare parte a contractelor bilaterale directe au fost cele încheiate cu 
clienţii finali, în timp ce volumul contractelor negociate direct pe piaţa angro a avut o pondere redusă 
în totalul vânzărilor furnizorilor activi de energie electrică. 

Piaţa cu amânuntul de energie electrică. În anul 2015, pe piaţa cu amănuntul au activat 96 de 
furnizori, dintre care 21 deţin şi licenţă de producere şi 5 furnizori de ultimă instanţă (FUI). Energia 
electrică furnizată de FUI a fost de aproximativ 14128 GWh, înregistrând o scădere de 7,1% faţă de 
anul 2014, în condiţiile creşterii consumului final total cu cca.3,9%. În luna decembrie 2015, pe piaţa 
concurenţială erau prezenţi 112018 de clienţi noncasnici, energia electrică furnizată lor în anul 2015 
fiind de 32076 GWh. 

Producerea energiei electrice şi termice în cogenerare. Prin prevederile Ordinului ANRE 
nr.152/2015 s-au stabilit preţul de referinţă şi preţurile reglementate pentru energia electrică livrată din 
centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin pentru cogenerare pentru anul 2016, iar 
prin prevederile Ordinului ANRE nr.153/2015 s-au stabilit valorile bonusurilor de referinţă pentru 
energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia 
termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2016. Bonusurile unitare în anul 2015 au fost de: 
189,18 lei/MWh pentru centrale care utilizează preponderent gaz natural din reţeaua de transport; 
207,61 lei/MWh pentru centrale care utilizează preponderent gaz natural din reţeaua de distribuţie; 
169,75 lei/MWh pentru centrale care utilizează preponderent combustibil solid. În cursul anului 2015, 
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au accesat schema încă doi producători, cărora li s-a aplicat bonusul unitar aferent primului an de 
accesare corespunzător unei centrale care utilizează gaze naturale din reţeaua de distribuţie – 222, 18 
lei/MWh. 

Producerea energiei electrice din surse regenerabile. Până la 31 decembrie 2015, ANRE a 
acreditat capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile cu o putere instalată totală de 4.662 
de MW. Din total, 2.931 de MW sunt turbine eoliene, 1.296 – panouri fotovoltaice si 106, 5 MW – 
biomasă, biogaz şi gaz de fermentare a deşeurilor. Totodată, 327, 8 MW reprezintă hidrocentrale mici, 
sub 10 MW, din care 228, 8 MW în centrale noi, 85,5 MW în centrale retehnologizate si 13,5 în 
microcentrale vechi. 

Există 70 de operatori economici acreditaţi pentru producţia de energie eoliană, 514 pentru 
energia solară, 89 pentru energia hidro şi 25 pentru biomasă şi biogaz. 

 Pe parcursul anului 2015 activitatea de monitorizare a pieței de energie a condus, în principal, 
la următoarele rezultate: publicarea pe site-ul ANRE a rapoartelor lunare privind monitorizarea pieței 
de energie electrică, colaborarea cu Curtea de Conturi în vederea realizării acțiunii de audit, realizarea 
unei analize privind evaluarea rezultatelor activității de furnizare desfășurate de titularii de licențe de 
trading și furnizare, întocmirea și transmiterea unui număr de note de sesizare privind încălcarea 
regulamentului privind tranzacționarea contractelor bilaterale de energie electrică, realizarea unei 
analize privind tranzacțiile cu energie electrică, participarea la elaborarea raportului național 2015 
destinat îndeplinirii obligațiilor de raportare, participarea la dezvoltarea sistemului de monitorizare a 
pieței de energie din regiunea a 8-a Sud-Est Europeană. 

Din studierea raportului s-au desprins următoarele observații: 

• Din datele prezentate în raport se constată lipsa unor explicații ale ANRE privind evoluția 
valorilor tarifelor pentru serviciul de transport, de distribuție și de furnizare a energiei 
electrice, stabilite și aprobate de ANRE, de-a lungul ultimilor ani.  

• Lipsesc explicații referitoare la deficiențele semnalate cu privire la determinarea tarifelor de 
transport și distribuție și neadaptarea metodologiilor de calcul la prevederile legislației în 
vigoare. 

• Există un grad scăzut de retehnologizare al instalaţiilor, reţelele electrice se caracterizează 
printr-un grad ridicat de îmbătrânire dar şi printr-un nivel ridicat al pierderilor înregistrate 
în reţea, fiind astfel evidentă necesitatea realizării de investiţii care să conducă atât la 
creşterea eficienţei sistemelor, cât şi la reducerea pierderilor.  

• Diminuarea investiţiilor realizate de operatorii de distribuţie este generată, în principal, de 
faptul că ANRE nu a stabilit şi impus, prin programele de investiţii pe care avea obligaţia 
de a le aproba, realizarea unui volum minim de lucrări de investiţii prin care să se asigure 
siguranţa, fiabilitatea şi eficienţa reţelei de distribuţie. 

• Se consideră grav faptul că în raport nu se regăsesc informaţii privind starea tehnică a 
reţelelor și principalele probleme cu privire la siguranţa sistemului energetic național, 
nivelul mare al pierderilor, numărul mare de incidente și a problemelor identificate pe 
parcursul monitorizării. Din analiza modului în care a fost efectuată monitorizarea pieţei de 
energie s-a evidenţiat lipsa monitorizării tuturor activităţilor derulate care influențează piața 
de energie. În Rapoart nu au fost cuprinse informaţiile prevăzute de Legea nr. 160/2012, 
referitoare: la nivelul de siguranţă în funcţionare a reţelelor electrice, planificarea punerii în 
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funcţiune de noi capacităţi de producţie, precum şi starea tehnică şi nivelul de mentenanţă a 
reţelelor electrice. 

• Nivelul alarmant al pierderilor (CPT) în reţelele electrice de distribuţie cu toate că au fost 
asigurate surse de finanţare a proiectelor de investiţii (prin includerea în tariful de 
distribuţie). ANRE, prin modul cum a procedat, a dat dovadă de pasivitate față de nivelul 
alarmant al pierderilor, pe de o parte, prin necorelarea şi nedimensionarea programelor de 
investiţii cu necesităţile reale de investiţii ce trebuiesc efectuate în aceste capacităţi 
energetice, iar pe de altă parte, prin acceptarea în tarifele pentru serviciul de distribuţie a 
unui nivel atât de ridicat al pierderilor. Astfel, consumatorul de energie electrică a suportat 
prin tariful la energie plătit, atât nivelul pierderilor înregistrate în reţelele de distribuţie, cât 
şi costul amortizării investiţiilor realizate de operatori, investiţii ce se dovedesc a fi 
ineficiente din punct de vedere al reducerii acestor pierderi. 

• Cu toate că auditul realizat de Curtea de Conturi a constatat foarte multe deficiențe iar 
recomandările s-au concentrat pe: 
- necesitatea efectuării de analize riguroase privind tranzacțiile cu energie electrică, 

identificarea tranzacțiilor care au fost încheiate prin nerespectarea cadrului de 
reglementare aplicabil, după caz; 

- sesizarea Consiliului Concurenței și modificarea cadrului de reglementare care să 
permită o monitorizare ex-ante a tranzacțiilor; 

- nivelul alarmant al pierderilor (CPT) în reţelele electrice de distribuţie 
- nivelul scăzut de retehnologizare a instalaţiilor ce compun Reţeaua electrică de 

distribuţie şi Reţeaua electrică de transport raportat la necesităţile existente; 
- numeroase deficiențe semnalate cu privire la determinarea tarifelor de distribuție și 

transport și neadaptarea metodologiilor de calcul la prevederile legislaţiei în vigoare, şi 
în principal, la prevederile Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 
123/10.07.2012. 

- La stabilirea tarifelor s-a efectuat înregistrarea unor cheltuieli de către operatorii 
economici (distribuitor, transportator, furnizori) în condiții neconcurențiale și 
netransparente, respectiv cheltuieli efectuate în baza unor contracte de achiziție 
încheiate cu părţile afiliate; 

din Raport lipsește un plan de măsuri pentru eliminarea acestor deficiente constatate. 

 

 Evoluţii în sectorul gazelor naturale: 

Consumul anual de gaze naturale şi-a continuat declinul, ajungând la nivelul de aproximativ 
11,6 miliarde mc, cu o scădere de aproximativ 5% in 2015 faţă de anul 2014, pe fondul unei uşoare 
diminuări a consumului clienţilor finali. 

În anul 2015, consumul total de gaze naturale a fost de 121.726.748,658 MWh. Numărul total 
de clienţi finali de gaze naturale a fost de 3.480.661, din care 182.265 clienţi noncasnici (5,24%) şi 
3.298.396 clienţi casnici (94,76%). Consumul clienţilor finali a fost de 111.244.195,163 MWh, din 
care 80.992.734,448 MWh a reprezentat consumul noncasnic (72,80%) şi 30.251.460, 715 MWh a 
reprezentat consumul casnic (27,20%). 
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Consumul de gaze naturale este acoperit din producţia internă (118.816.674,270 MWh) şi din 
import (2.910.074,388 MWh). Producţia internă de gaze naturale în anul 2015, producţia curentă şi 
extrasă din înmagazinare ce a intrat în consum a reprezentat 97,61% din totalul surselor. Primii doi 
producători (Romgaz şi OMV Petrom) au acoperit împreună 94,85% din această sursă. Importul ce a 
intrat în consum in 2015, import curent şi extras din înmagazinare, a reprezentat 2,39%. Primii trei 
importatori – furnizori interni – au realizat împreună 94,89%. 

În anul 2015, producţia de gaze naturale din România a fost asigurată de un număr de 6 
producători de gaze naturale: SNGN Romgaz SA, S.C OMV Petrom SA, S.C. Amromco Energy SRL, 
S.C. Raffles Energy SRL, S.C. Foraj Sonde SA, S.C. Stratum Energy LLC. În anul 2015, 30 de 
furnizori au realizat tranzacţii pe pieţele centralizate, contractele încheiate de aceştia însumând un 
volum de 1,720,544.000 MWh. 

Pe piaţa cu amănuntul de gaze naturale au activat: 39 de furnizori care activează pe piaţa 
reglementată de gaze naturale, 74 de furnizori care activează pe piaţa concurenţială de gaze naturale. 
Deşi ponderea clienţilor noncasnici reprezintă doar 5,24% din totalul clienţilor finali de gaze naturale, 
ponderea cantităţilor consumate de aceştia este de 72,81% din totalul consumului livrat de furnizori în 
anul 2015. 

Pe piaţa reglementată de gaze naturale au activat 39 de furnizori. Numărul total de clienţi 
reglementaţi în anul 2015 a fost de 3.292.505, aceştia reprezentând doar clienţii casnici aflaţi în regim 
reglementat. 

Preţurile reglementate au înregistrat o creştere în medie de aproximativ 7% pentru clienţii 
casnici, creştere datorată, în principal, modificării preţului producţiei interne conform calendarului de 
liberalizare. 

Tarife reglementate. Începând cu data de 1 octombrie 2015, prin Ordinul ANRE nr.136/2015, 
au fost aprobate venitul reglementat, venitul total şi tarifele de transport pentru activitatea de transport 
al gazelor naturale prin SNT, cu valabilitate până la data de 30 septembrie 2016. O pondere 
semnificativă în structura tarifelor de transport şi a tarifelor de distribuţie o au taxa pe monopol şi taxa 
pe construcţii speciale. 

Pe piaţa concurenţială, în anul 2015 s-a remarcat o creştere cu aproximativ zece puncte 
procentuale a gradului real de deschidere a pieţei de gaze naturale comparativ cu anul 2014, care a 
ajuns la cca. 66% din consumul total.  

Evoluţii în domeniul eficienţei energetice: 

La sfârşitul anului 2015 erau atestaţi: 431 manageri energetici, 233 auditori energetici persoane 
fizice, 73 auditori energetici persoane juridice din care 17 auditori energetici PFA, 59 societăţi 
prestatoare de servicii energetice agreate (din care 19 PFA). S-au efectuat audituri energetice la 431 de 
agenţi economici, la care s-au identificat un număr de peste 1000 de măsuri de îmbunătăţire a 
eficienţei. Cele mai multe audituri energetice au fost realizate în domeniul serviciilor, industria 
prelucrătoare şi industria alimentară. 

În anul 2015 a fost reactualizat Ghidul pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a 
eficienţei energetice pentru unităţi industriale, în vederea facilitării colectării şi prelucrării datelor de 
raportare de la consumatorii de energie monitorizaţi din industrie, a fost iniţiată procedura de raportare 
online. Au fost monitorizaţi 682 agenţi economici cu consumuri mai mari de 1000 tep/an. În anul 2015 
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a fost realizat Ghidul pentru întocmirea Programului de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferent 
localităţilor cu o populaţie mai mare de 5000 locuitori.  

În anul 2015 ANRE a monitorizat derularea proiectelor-pilot de implementare a sistemelor de 
măsurare inteligentă. A fost definit un set de indicatori de performanță pentru sistemele de măsurare 
inteligentă, astfel încât evoluția sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice să poată fi 
urmărită în timpul procesului de implementare și o perioadă după încheierea acestuia. Au fost definite 
zonele de implementare stabilindu-se datele și informațiile relevante care caracterizează aceste zone 
din punct de vedere tehnic, economic, calitativ și socio-demografic.  

 

Activitatea de control şi protecţie a consumatorilor: 

În urma acţiunilor de control au fost întocmite 828 procese-verbale de constatare şi sancţionare 
a contravenţiilor, 11 pentru persoane fizice şi 817 pentru agenţi economici, fiind aplicate amenzi în 
cuantum total de 40.151.000 lei. Concomitent, au fost făcute propuneri pentru aplicarea de măsuri 
complementare pentru suspendarea unor activităţi la 8 agenţi economici. Au fost înregistrate şi 
soluţionate un număr de 3625 de petiţii formulate de către persoane fizice şi juridice, dintre care 2639 
au avut ca obiect sectorul energiei electrice şi 986 sectorul gazelor naturale. 

Principalele categorii de probleme identificate în petițiile soluționate sunt, în sectorul energiei 
electrice: facturarea, suspiciunea de sustragere, calitatea, contractarea lucrărilor de racordare, 
deconectare, debranșare; în sectorul gazelor naturale: acces la sistem, racordare, contractare, facturare, 
furnizare, instalații de utilizare. 

Pentru anul 2016 obiectivul general al ANRE este de a își îmbunătăți continuu activitatea de 
reglementare în vederea dezvoltării unui cadru modern de reglementare, unitar și simplu de aplicat 
pentru toți participanții la piață, în vederea realizării unor obiective strategice orientate spre 
dezideratele europene: promovarea unei piețe interne europene de energie electrică și gaze naturale, 
protecția consumatorului inclusiv prin informarea cât mai corectă și mai completă, dezvoltarea unui 
sistem energetic național sigur, fiabil și eficient, orientat către consumator, facilitarea accesului la rețea 
pentru capacitățile noi de producție, creșterea eficienței funcționării sistemelor de transport și 
distribuție a energiei precum și creșterea gradului de transparență prin respectarea operatorilor 
economici din sector a obligațiilor ce le revin. 

 

Observații și măsuri 

În cadrul analizei raportului și al discuțiilor s-au evidențiat o serie de deficiențe în activitatea 
ANRE. 

Din documentul supus analizei lipsesc foarte multe rapoarte și date cerute expres de Legea 
nr.160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, iar rapoartele prezentate 
nu permit o analiză pertinentă a factorilor și elementelor implicate. 

Se recomandă ca următoarele rapoarte să fie întocmite în conformitate cu Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.33/2007 și o mai mare grija în alegerea datelor și indicatorilor prezentați. 
Spre exemplu, pentru o analiză pertinentă și transparentă a factorilor care au influențat evoluția 
valorii tarifelor specifice de distribuție (pe niveluri de tensiune), pentru fiecare operator de distributie, 
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stabilite și aprobate de ANRE, considerăm că era necesar ca Raportul să cuprindă pentru anul de 
raportare și perioada anterioară, pentru fiecare dintre cei opt operatori de distribuție și evoluția anuală 
a indicatorilor; tariful specific de distributie, pe niveluri de tensiune și cantitatea de energie electrica 
la care s-au aplicat; venitul reglementat; cheltuielile totale; profitul brut realizat; investitiile totale 
prognozate, respectiv realizate pe surse și recunoscute în tarif; factorii de corecție a venitului 
reglementat. De asemenea se impun explicații ale ANRE privind evoluția, pe fiecare operator de 
distribuție a valorilor tarifelor specifice de distribuție (pe niveluri de tensiune) a energiei electrice, 
stabilite și aprobate de ANRE, de-a lungul ultimilor ani, precum și rezultatele aferente fiecărei 
perioade de reglementare/tarifare. 

Lipsesc grafice/tabele comparative ale tarifelor specifice de distribuție  și respectiv de calitate 
a serviciilor de distribuție din 2015 pentru cei 8 operatori de distribuție. Aceste grafice comparative 
sunt foarte importante pentru că reflectă gradul de eficiență și performanță atins de operatorii de 
distribuție. 

Nu se face nici o referire la angajamentele asumate de ANRE ca la începutul celei de a 2-a 
perioade de reglementare (2012) se vor introduce în formula tarifară corecții funcție de performanțele 
în domeniul calității serviciului de distribuție. Nici până în prezent nu s-a întreprins nimic. 

 

Există o situație foarte gravă în legătură cu elaborarea cadrului de reglementare aferent 
sectorului energiei electrice și eficienței energetice, la termenele impuse de legislația în vigoare, fiind 
cazuri la care s-au înregistrat întârzieri de aproape 2 ani de zile. 

Ca urmare a dezbaterilor, comisiile și-au propus realizarea unor întâlniri lunare în care să fie 
analizate, împreună cu ANRE, ministere, Consiliul Concurenței și alte instituții implicate, evoluțiile 
din cadrul sistemului energetic național și conexarea lui la sistemul energetic european. 

Având în vedere cele prezentate, ANRE trebuie să realizeze și să prezinte un program de 
măsuri pentru remedierea lipsurilor și deficiențelor semnalate în conformitate cu art.1 alin.(6) din 
Legea nr.160/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Planul, 
acțiunile întreprinse și stadiul implementării măsurilor vor fi analizate în cadrul întâlnirilor lunare și 
vor atinge și următoarele aspecte pe care ANRE s-a angajat sa le rezolve în următoarea perioadă: 

- Domeniul reglementarilor: 
o Stadiul de transpunere a legislației primare în cadrul de reglementare; 
o Modificarea cadrului de reglementare privind tranzactionarea certificatelor verzi (CV), 

în acord cu modificarea legislației primare astfel încât să se elimine posibilitatea 
obținerii de venituri suplimentare din tranzacționarea de CV; 

o Modificările făcute cadrului de reglementare existent referitor la promovarea 
cogenerării de înaltă eficiență astfel încât să se încurajeze retehnologizarea și/sau 
investițiile pentru creșterea eficienței energetice și de mediu; 

o Stadiile de realizare și implementare a standardelor de performanță privind serviciile 
prestate și investițiile făcute pentru creșterea siguranței și a fiabilității rețelelor de 
distribuție, transport si serviciul de sistem; 
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o Elaborarea metodologiilor de monitorizare a pieței de energie electrică în două etape 
ex-ante și ex-post pentru derularea tranzacțiilor. După implementare se vor discuta 
rezultatele monitorizării; 

o Reanalizarea metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate și ajustarea lor în 
consecință; 

o Colaborare strânsă cu Transgaz în vederea aducerii Codului rețelei (elaborare și 
aprobare) în conformitate cu necesitățile tehnice și reglementările Uniunii Europene 
pentru gaze naturale; 

- Domeniu legislativ - se vor prezenta toate propunerile de schimbare a legislației 
primare/secundare care să susțină activitatea de reglementare și să transpună în timp util orice 
reglementare/normă europeană în domeniu 

- Surse regenerabile de energie: 
o Discutarea concluziilor raportului de analiză a tranzactiilor cu Certificate Verzi și cel 

privind valorile certificatelor verzi incluse in facturile de energie electrica facturate 
consumatorilor finali în perioada 2010-2014 (aflate în lucru la ANRE); 

o Discutarea indicatorilor de monitorizare a pieței  certificatelor verzi; 
o Propuneri pentru modificarea cadrului legislativ pentru eliminarea dezechilibrelor și 

cauzelor care au determinat blocarea pieței Certificatelor Verzi și implicit a investițiilor 
în surse regenerabile de energie. 

- Investiții și Mentenanță: 
o Discutarea rapoartelor privind investițiile noi efectuate precum și invetițiile în 

retehnologizarea unor unități de cogenerare de înaltă eficiență; 
o Raport privind consumul propriu tehnologic în rețele electrice și evoluția acestuia 

versus investițiile făcute; 
- Siguranța și securitatea în funcționarea SEN - Rezultatele monitorizărilor; Incidente – doar 

dacă au apărut 
- Piața de gaze naturale: 

o Măsurile care trebuiesc luate în vederea liberalizării pieței gazelor naturale; 
o Stadiul pregătirilor în vederea liberalizării pieței; 
o Stadiul de transpunere a legislației primare în cadrul de reglementare. 

- Măsurile luate pentru înlăturarea, remedierea și/sau corectarea deficiențelor sesizate de Curtea 
de Conturi în ”Raportul de audit al performantei privind piata de energie electrica, in perioada  
2010–2014”. 

 
Faţă de aspectele prezentate, Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, 

Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe activitate bancară şi piaţă de capital a 
Senatului propun Plenului Parlamentului dezbaterea Raportului anual privind activitatea 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei pe anul 2015, cu obligația realizării 
măsurilor identificate la capitolul Observații. 
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Potrivit art.1 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.160/2012, raportul anual de activitate „va fi dezbătut, fără a fi supus 
votului, în şedință comună a celor două Camere ale Parlamentului”. 

 

Preşedinte, 
 
 

 Senator Daniel-Cătălin Zamfir 

Preşedinte, 
 
 

 Deputat Iulian  Iancu 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

 Senator Eugen Orlando Teodorovici 

Preşedinte, 
 
 

                       Deputat Leonardo Badea 
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