AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

MINUTĂ
Ședință publică privind pachetul de reglementări referitor la comercializarea energiei
electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de
cel mult 27 Kw aparținând prosumatorilor
10 decembrie 2018

În data de 10 decembrie 2018, ANRE a organizat şedinţa publică pentru discutarea
pachetului de reglementări referitor la comercializarea energiei electrice produsă în centrale
electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând
prosumatorilor cu următoarea ordine de zi:


discuții pe marginea Proiectului de ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare
cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de
producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW
pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea
Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului
de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea.



discutii pe marginea Proiectului de ordin pentru aprobarea regulilor de comercializare a
energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică
instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor.
La întâlnire au participat reprezentanţi ai Autorității Naționale de Reglementare în

domeniul Energiei, reprezentanți ai operatorilor economici, asociațiilor profesionale,
organizatiilor societății civile, alte persoane interesate, precum şi reprezentanţi ai mass-media
Lista participanţilor se regăseşte în anexa la prezenta minută.
Prima parte a discuţiei a fost centrată pe observațiile cu privire la contractul-cadru. Una
dintre observațiile comune a fost referitoare la dezechilibre. Reprezentantul PATRES a susținut
că trebuie stipulat clar în contractul-cadru că dezechilibrele sunt suportate de către furnizor.
Reprezentantul ENEL a susţinut aceeaşi idee, cu menţiunea ca aceste dezechilibre să fie
recunoscute furnizorilor de ultima instanţă în preturile avizate. Reprezentanţii ANRE au spus că
momentan nu se urmărește modificarea metodologiei pentru mărirea procentajului stabilit pentru
dezechilibre, dar că vor analiza propunerea și că vor face analize după o anumită perioadă de
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aplicare și în funcție de rezultate se va decide atunci dacă sunt necesare modificări. Reprezentanții
ACUE au intervenit în discuţie susţinând modificarea metodologiei, dacă acest lucru este posibil.
ANRE a adus în discuție o altă observație comună referitoare la reportarea sumelor. Conform legii,
sumele peste 100 de lei vor fi returnate consumatorilor. Reprezentantul ENEL a propus eliminarea
acelei prevederi, considerând că tot ce se va factura prosumatorilor reprezintă consumul real,
motiv pentru care nu se prefigurează și nu se justifică premisele cazurilor de restiuire a acelor
sume de bani. Reprezentantul PATRES a susținut punctul de vedere al ANRE. Reprezentanții
E.ON au completat cele spuse de ENEL, menţionând că orice sumă mai mare de 100 de lei să fie
restituită clientului, iar sumele pe care acesta trebuie să le primească să se reporteze până se sting
cu facturile emise în baza consumului sau până depășesc 100 de lei. Reprezentanții CEZ au fost
de acord cu cele discutate, propunând ca suma să fie mai mare, peste 500 de lei, pentru
simplificarea procesului. ACUE a considerat că sistemul propus de ENEL este rezonabil.
Reprezentantul Greenpeace a punctat importanţa sumei remunerate, indiferent de valoarea
acesteia. O altă sugestie de la E.ON a vizat că acoperirea debitelor anterioare ar trebui specificată
în contract. Reprezentanţii ENEL au susținut că acest aspect trebuie analizat din punct de vedere
juridic, întrucât presupune corelarea contractului de vânzare-cumpărare cu cel de furnizare. În
urma discuțiilor pe marginea compensării, s-a luat în calcul și posibilitatea ca aceasta să se facă
pe loc de consum sau, în cazul în care exista mai multe locuri de consum pe un singur contract,
aceasta să se facă cu acordul clientului.
S-a discutat apoi observaţia primita din partea E.ON referitoare la introducerea unei note
de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform GDPR. Reprezentanţii
ANRE au spus că ar fi de acord cu propunerea în cazul în care această informare nu există pe
contractele de furnizare. Reprezentantul E.ON a precizat că trebuie să existe şi un punct de vedere
juridic în această speţă, dar pe contractele de furnizare există această notă de informare.
A mai fost discutată și o observație comună cu privire la Conventia distribuitorconsumator-furnizor. Majoritatea a considerat ca fiind necesara şi includerea unei convenţii-cadru.
Enel a susţinut această propunere. S-a făcut mențiunea că aceasta nu a fost trecută în documentul
supus consultării publice pe site-ul ANRE. Reprezentanții PATRES au dorit clarificări privind
existența în prezent a unei astfel de convenții la consumatori fără a fi prosumeri, considerând-o o
măsură birocratică. Li s-a comunicat că aceasta este necesară în cazul în care există mai multe
contoare și apare formula de calcul în cazul celor care au baterii.
Referitor la contoarele suplimentare, pe baterii, reprezentanții PATRES au fost de părere
că nu sunt deloc avantajoase, dimpotrivă, energia încarcată din reţeaua publică în baterii este
plătită cu TVA inclus şi este descărcată în reţeaua publică beneficiind de preţul mediu PZU astfel
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că nimeni nu ar lua energie din reţea pentru a o reinjecta, cu pierderi financiare imense. Domnul
Lebit Ștefan – instalator, a propus ca rețeaua să funcționeze ca un acumulator. ANRE a specificat
că aceasta nu este o varianta întrucât nu respectă legea. S-a ajuns la concluzia că trebuie gasită o
soluţie.
Reprezentantul Greenpeace a mai ridicat problema necesităţii licenţierii ANRE în cazul
unui prosumator. Reprezentanţii autorităţii au replicat că acest aspect nu este obligatoriu, este doar
un mod de identificare şi vor face o menţiune în contract în acest sens.
Reprezentanţii Enel au solicitat clarificări privind durata de valabilitate a contractului de
vânzare-cumpărare, astfel au fost aduse lămuriri că acesta poate avea o durată mai mică sau egală
cu a contractului de furnizare, lucru scris în textul Ordinului.
Cea de-a doua parte a discuţiei s-a axat asupra regulilor de comercializare a energiei
electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel
mult 27 kW aparținând prosumatorilor, fiind discutate toate cele 63 observații primite de ANRE
de la părțile interesate.
Un aspect important al discuției a fost dacă prosumatorii trebuie să aibă sau nu un al doilea
contor care sa măsoare energia produsă, având în vedere că, potrivit legii, energia livrată în reţea
trebuie să fie doar din surse regenerabile. Reprezentanţii PATRES şi-au reluat punctul de vedere,
şi anume că nu este nevoie de un al doilea contor pentru decontarea cu furnizorul, în situaţia în
care nimeni nu ar lua energie din reţea pentru a o reinjecta, fapt ce ar determina costuri mari.
Reprezentanţii ANRE au specificat că cel de-al doilea contor este un contor de decontare, fiind
necesar atunci când sunt utilizate şi baterii. In cazul persoanelor fizice, atunci când nu sunt folosite
baterii, nu e nevoie de un contor suplimentar. În plus, costurile pentru cele două contoare nu vor
fi suportate de către prosumator.
Domnul Lebit Stefan a întreabat daca a fost realizat un studiu internaţional pentru a se constata
dacă mai utilzează cineva un contor suplimentar care ar duce la înregistrarea de pierderi.
Reprezentanţii PATRES au propus renunţarea la contoarele suplimentare sau introducerea unei
prevederi în regulament în care să se menţioneze că este interzisă livrarea energiei din baterii
provenită din reţea. Reprezentanţii ANRE au susţinut că acest lucru nu este posbil întrucât nu este
un aspect măsurabil.
Domnul Decebal Daniel, prosumator, a spus că ar dori să aibă acces direct la contor, să
vizualizeze informaţiile de acolo. Reprezentanţii ANRE au considerat că această vizualizare nu
este posibilă din motive de securitate. Oricum ANRE a propus transmiterea datelor, a curbelor
orare o data la 3 zile, distribuitorii considerând ca este mai indicat o dată la o lună.
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O alta observaţie trimisă la ANRE a fost referitoare tot la dezechilibre, ANRE propunând
renunţarea la articolul 5 din ordin, acesta urmând să fie prevăzut în contract. Valoarea
dezechilibrelor din contract va fi suportată de către furnizor.
Domnul Decebal Daniel a propus ca de la 1 ianuarie tot ce se introduce în reţea să fie
contorizat şi după o perioadă să fie decontate sumele. Reprezentanţii ANRE au considerat că ideea
este bună, articolul în cauză putând fi modificat. In ceea ce priveşte dezechilibrele, se va programa
o şedinţă de clarificare cu distribuitorii şi furnizorii pe această temă.
Alte observaţii au vizat următoarele aspecte: dacă trebuie să se emită o singură factură
pentru energia produsă şi cea consumată, modalitatea de calcul a TVA-ului pentru toate aceste
plăţi, schimbarea furnizorului cu sau fără notificarea vechiului furnizor cu privire la cine va fi noul
furnizor.
Reprezentantul Greenpeace a întrebat când vor primi primii prosumatori bani din energia
livrată în reţea. Reprezentanţii ANRE au spus ca lucrurile se vor clarifica până la data de 31
decembrie sau 10 ianuarie. Având în vedere numărul mare de observaţii primite, precum și
necesitatea organizării unei şedinţe de clarificare ca urmare a discuțiilor avute în ședința publică,
s-a ajuns la concluzia că este necesară revizuirea pachetului de reglementări referitor la
comercializarea energiei electrice produsă privind regulile de comercializare, urmând ca, pe data
de 17 decembrie, ANRE să publice pe site variantele revizuite ale celor două proiecte de ordine.

ANEXA
La întâlnire au participat:
a) reprezentanţi ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, respectiv:
- dl. Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte;

- dna. Nadina Stanciu, expert;

- dl. Viorel Alicuș, director general;

- dna. Mihaela Jişa, expert;

- dl. Ion Dumitru, sef serviciu;

- dna. Alina Tache, director;

- dl. Ştefan Tiberiu, expert;

- dna. Gabriela Pîrvu, expert;

- dl. Alexandru Molnar, sef serviciu;

- dna. Ioana Chiriţă, consilier juridic;

- dna. Adina Cosma, expert;

- dna. Carmen Cocis, consilier juridic;

b) reprezentanți ai operatorilor economici/societati comerciale
Bădiţă Lauru - Photo Energy

Chilea Daniel - E-Distributie

Bratu Lucian - RCS&RDS

Covatariu Andrei - Enel

Cabuz Florina - RCS&RDS

Daia Aurel - CEZ Vanzare

Canea Dana - Petrom
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Mark Velody - Green Economy Financing

Roşca Raluca - Tractebel Engineering

Facility

Stanculescu Eugen - E-Distributie

Milcoveanu Luiza - Enel

Stoia Cristian - Electrica

Moise Aurel - Electrica

Taga Georgiana - CEZ Vanzare

Latiş Vasile - E.ON Romania

Zamfiroiu Dan - E.ON Romania

Lidia Uta- Electrica Furnizare

Mihai Beu – Electrica Furnizare

Postolache Vasile- Electrica Furnizare

Cristina Niţă – Electrica Furnizare

Opriş Antoneta - Delgaz Grid

Zbârcea Alin – SDEE Muntenia Nord

Popa Gabriel - E-Distributie
c) reprezentanţi ai asociațiilor profesionale, organizatiilor societății civile,
Mândru Marian - Greenpeace Romania
Moise Martin – PATRES
Taciuc Mircea - PATRES
Vlăsceanu Silvia – ACUE

d) persoane fizice
Sârca Valentin Cristian - persoană fizică
Lebit Stefan, instalator la SC Power Install
Decebal Daniel – persoană fizică
f) Reprezentanţi mass-media
Bogdan Isopescu – RRA
Cioacă Florentina - Agerpres
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