AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

Buletin Informativ Lunar
Decembrie 2019

www.anre.ro

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Buletin informativ lunar

Cuprins

• Din agenda conducerii
• Din activitatea Comitetului de reglementare
• Din activitatea Consiliului Consultativ
• Ordine emise și publicate în Monitorul Oficial al României
• Din activitatea departamentelor

www.anre.ro

2

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Buletin informativ lunar

Din agenda conducerii
În data de 4
decembrie,
conducerea
ANRE
a
prezentat
"Raportul de
activitate
pentru anul
2018"
comisiilor de
specialitate
din
cadrul
Camerei
Deputaților
și Senatului
României.

În data de 4 decembrie, a avut
loc a 7-a ediţie a Galei
premiilor
pentru
energie
organizate de portalul de stiri
energynomics.ro! Evenimentul
a dat startul noilor planuri
ambiţioase pentru anul 2020 și
a pus toate sectoarele – energie
electrică, petrol şi gaze, energii
regenerabile, energie termică,
minerit și toate temele –
eficiență
energetică,
energie inteligentă, fuziuni şi
achiziţii, investiții într-o lumină
corectă și echilibrată. La Gală
a participat domnul Zoltan
Nagy-Bege,
vicepreședinte
ANRE.
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Din activitatea Comitetului de reglementare
Pentru aprobarea reglementărilor în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale,
Parlamentul a numit Comitetul de reglementare format din 7 membri, inclusiv preşedintele şi
cei doi vicepreşedinţi.
A. Licenţe şi autorizaţii acordate în şedinţele Comitetului de reglementare
• Licenţă pentru exploatarea comercială a
capacităţilor de producere a energiei
electrice unității administrativ teritoriale
Comuna GUȘOENI
• Modificarea Licenţei nr. 1307 pentru
activitatea de furnizare a energiei electrice,
acordate prin Decizia preşedintelui ANRE
nr. 2249/02.08.2013, societăţii GDM
LOGISTICS S.R.L.
• Modificarea Licenţei nr. 1689 pentru
activitatea de furnizare a energiei electrice,
acordate
societăţii
ENERGY
DISTRIBUTION SERVICES SRL prin
Decizia
preşedintelui
ANRE
nr.
2027/10.09.2014
• Modificarea Licenţei nr. 2154 pentru
activitatea de furnizare a energiei electrice,
acordate prin Decizia preşedintelui ANRE
nr. 1110/12.06.2019, societăţii RWE
SUPPLY & TRADING GmbH
• Licenţă pentru prestarea serviciului de
alimentare centralizată cu energie termică,
solicitată de COMPANIA MUNICIPALĂ
TERMOENERGETICA BUCUREŞTI SA
• Retragerea Licenţei nr. 2025 pentru
prestarea serviciului de alimentare
centralizată cu energie termică, acordate
operatorului REGIA AUTONOMĂ DE
DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE
BUCUREŞTI R.A.D.E.T. RA, prin Decizia
preşedintelui ANRE nr. 842 din
13.06.2017

• Modificarea
Deciziei
preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 1912 din
14.11.2019 privind acreditarea CEF
Hunedoara (General Berthelot) - Etapa 1
aparţinând societăţii RESTART ENERGY
ONE S.R.L. pentru aplicarea sistemului de
promovare prin certificate verzi
• Licenţă pentru prestarea serviciului de
alimentare centralizată cu energie termică
operatorului SERVICIUL PUBLIC DE
ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ
– Drobeta-Turnu Severin
• Licenţă pentru activitatea traderului de
energie
electrică
societăţii
TRADENERGY SOLUTION SRL
• Modificarea Licenţei nr. 596 pentru
producerea de energie electrică acordate
societăţii COMPANIA LOCALĂ DE
TERMOFICARE COLTERM SA prin
Decizia nr. 90 din 6 aprilie 2004 şi
retragerea Licenţei nr. 597 pentru
producerea de energie termică, acordate
societăţii COMPANIA LOCALĂ DE
TERMOFICARE COLTERM SA prin
Decizia nr. 91 din 6 aprilie 2004
• Modificarea Licenţei nr. 983 pentru
exploatarea comercială a capacităţilor de
producere a energiei electrice şi termice în
cogenerare,
acordate
prin
Decizia
preşedintelui ANRE nr. 3063 din
22.12.2010, societăţii BEPCO SRL
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• Modificarea Licenţei nr. 1535 pentru
exploatarea comercială a capacităţilor de
producere a energiei electrice, acordate
societăţii ALEX T ENERGY SRL prin
Decizia preşedintelui ANRE nr. 4000 din
20.12.2013
• Retragerea Licenţei nr. 1627 pentru
exploatarea comercială a capacităţilor de
producere a energiei electrice, acordate
societăţii MACEDONSKI SRL prin
Decizia
preşedintelui
ANRE
nr.
647/19.03.2014
–
la
solicitarea
operatorului
• Suspendarea Licenţei nr. 400 pentru
producerea de energie electrică, acordate
Societăţii Comerciale de Producere a
Energiei
Electrice
şi
Termice
„TERMOELECTRICA” S.A. prin Decizia
preşedintelui ANRE nr. 1197 din 11.12.
2001
• Modificarea Licenţei nr. 1807 de operare a
sistemului de distribuţie a gazelor naturale,
în sensul actualizării la data de 31.12.2016
a caracteristicilor tehnice ale obiectivelor
în localităţile Vaslui, Brodoc, Rediu,
Moara Grecilor şi Viişoara, aparţinătoare
municipiulu Vaslui, judeţul Vaslui, în
localitatea
Huşi,
aparţinătoare
municipiului Huşi, judeţul Vaslui, în
localitatea Negreşti, aparţinătoare oraşului
Negreşti, judeţul Vaslui, în satele Muntenii
de Jos, Băcăoani şi Secuia, aparţinătoare
comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui,
în satul Costeşti, aparţinător comunei
Costeşti, judeţul Vaslui, în satele Deleni şi
Bulboaca, aparţinătoare comunei Deleni,
judeţul Vaslui, în satele Tutova şi Bădeana,
aparţinătoare comunei Tutova, judeţul
Vaslui, în satul Lipovăţ, aparţinător
comunei Lipovăţ, judeţul Vaslui şi în satul

•

•

•

•

•

•

•

Gara Roşieşti, aparţinător comunei
Roşieşti, judeţul Vaslui, solicitată de
societatea GAZ EST S.A.
Modificarea Licenței nr. 1869 de operare a
sistemului de distribuție a gazelor naturale,
în sensul includerii unui imobil amplasat
in satul Preajba aparținător comunei Malu
Mare, județul Dolj, aparținând unui
consumator izolat, solicitată de societatea
DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L.
Modificarea Licenţei nr. 1872 de operare a
sistemului de distribuţie a gazelor naturale,
în sensul includerii unui imobil amplasat
in localitatea Vârteju, aparținătoare
orașului Măgurele, județul Ilfov, solicitată
de societatea PREMIER ENERGY S.R.L.
Procedura de determinare a puterii
calorifice inferioare a surselor regenerabile
de energie (SRE) utilizate în Centrala
Electrica si Termica (CET) Carei
aparținând societății SANA RA S.R.L.
Modificarea Deciziei președintelui ANRE
nr. 281 din 07.03.2017 privind acreditarea
Centralei Electrice și Termice (CET) Carei
aparţinând societăţii SANA RA S.R.L.
pentru aplicarea sistemului de promovare
prin certificate verzi
Licenţă pentru activitatea de furnizare a
energiei electrice societăţii DACIA
ENERGY SOLUTIONS SRL
Licenţă pentru activitatea traderului de
energie electrică societăţii AIK ENERGY
AUSTRIA GMBH
Modificarea Licenței nr. 1101 pentru
producerea de energie electrică, acordată
prin Decizia președintelui ANRE nr. 2235
din 06.09.2012, societăţii FOMCO
SOLAR SYSTEMS SRL
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• Licenţă pentru exploatarea comercială a
capacităţilor de producere a energiei
electrice,
societăţii
RENOVATIO
TRADING SRL, retragerea Licenţei
provizorii nr. 2187, acordate societății
respective pentru același tip de activitate
prin Decizia ANRE nr. 1907 din
14.11.2019, precum și cu privire la
retragerea Licenţei nr. 1502 pentru
exploatarea comercială a capacităţilor de
producere a energiei electrice, acordate
societății ATS ENERGY SA prin Decizia
ANRE nr. 3819 din 18.12.2013
• Modificarea Licenţei nr. 1425 pentru
exploatarea comercială a capacităților de
producere a energiei electrice, acordate
societăţii TCV IMPEX SA prin Decizia
ANRE nr. 3417 din 20.11.2013
• Modificarea Licenței nr. 1838 pentru
exploatarea comercială a capacităţilor de
producere a energiei electrice, acordate
societăţii Q SOLAR ONE SRL prin
Decizia preşedintelui ANRE nr. 2118 din
14.10.2015
• Modificarea Licenţei nr. 2093 pentru
exploatarea comercială a capacităţilor de
producere a energiei electrice, acordate
societăţii IONO ENERGY SRL prin
Decizia preşedintelui ANRE nr. 1132 din
27.06.2018
• Modificarea Licenţei nr. 1931 pentru
exploatarea comercială a capacităţilor de
producere a energiei electrice, acordate
societăţii DINORAM SRL prin Decizia
ANRE nr. 1244 din 27.07.2016
• Retragerea Licenţei nr. 2000 pentru
exploatarea comercială a capacităţilor de
producere a energiei electrice, acordate
societăţii RUSOIL SRL prin Decizia
preşedintelui ANRE nr. 2060 din
29.12.2016– la solicitarea operatorului

• Retragerea Licenţei nr. 2132 pentru
activitatea traderului de energie electrică,
acordate prin Decizia preşedintelui ANRE
nr. 415 din 13.03.2019 societăţii EZPADA
s.r.o. – la solicitarea operatorului
• Licenţă de furnizare a gazelor naturale
societăţii AIK ENERGY AUSTRIA GmbH
• Licenţă de furnizare a gazelor naturale
Societatea
DACIA
ENERGY
SOLUTIONS S.R.L.
• Autorizaţie de înfiinţare a magistralei
directe de gaze naturale în satul Bâcu,
aparţinător comunei Joiţa, judeţul Giurgiu,
pentru alimentarea cu gaze naturale a unui
imobil pentru un consumator izolat tip B,
solicitată de societatea DISTRIGAZ SUD
REŢELE S.R.L.
• Autorizaţie de înfiinţare a magistralei
directe de gaze naturale, pentru
alimentarea cu gaze naturale, în regim de
consumator izolat tip A, a unui imobil
amplasat în satul Buchin, aparţinător
comunei Buchin, judeţul Caraş Severin,
solicitată de societatea DELGAZ GRID
S.A.
• Autorizaţie de înfiinţare a magistralei
directe de gaze naturale, pentru
alimentarea cu gaze naturale, în regim de
consumator izolat tip A, a unui imobil
amplasat in satul Poduri aparținător
comunei Poduri, județul Bacău, solicitată
de societatea DELGAZ GRID S.A.
• Autorizaţie de înfiinţare a magistralei
directe de gaze naturale, pentru
alimentarea cu gaze naturale, în regim de
consumator izolat tip A, a unui imobil
amplasat în satul Perieni aparținător
comunei Perieni, județul Vaslui, solicitată
de societatea DELGAZ GRID S.A.
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• Modificarea Licenței nr. 1869 de operare a
sistemului de distribuție a gazelor naturale
al cărei titular este societatea DISTRIGAZ
SUD REȚELE S.R.L., în sensul includerii
localităților/obiectivelor aflate pe Licența
nr. 1867 de operare a sistemului de
distribuție a gazelor naturale al cărei titular
este societatea WIROM GAS S.A., ca
urmare a divizării societății WIROM GAS
S.A.
• Prelungirea valabilităţii Licenţei nr. 1799
de furnizare a gazelor naturale al cărei
titular
este
INSTITUTUL
DE
CERCETARE ŞI PRODUCŢIE ÎN
ELECTROTEHNICĂ
ICPE
ELECTROCOND TECHNOLOGIES S.A.
• Modificarea Licenței nr. 1880 de operare a
sistemului de distribuție a gazelor naturale
al cărei titular este societatea GAZMIR
IAȘI S.R.L., în sensul includerii
localității/obiectivelor aflate pe Licența nr.
1999 de operare a sistemului de distribuție
a gazelor naturale al cărei titular este
societatea CONI S.R.L.
• Modificarea Licenţei nr. 1872 de operare a
sistemului de distribuţie a gazelor naturale,
în sensul actualizării la data de 31.12.2014
a
caracteristicilor
tehnice
ale
obiectivelor/sistemelor de distribuţie a
gazelor naturale din satul Ciulniţa,
aparţinător comunei Ciulniţa, judeţul
Ialomiţa, din satul Izvoru, aparţinător
comunei Izvoru, judeţul Argeş, din satele
Stâlpeni, Rădeşti, Livezeni şi Opreşti,
aparţinătoare comunei Stâlpeni, judeţul
Argeş, din satul Mozăceni, aparţinător
comunei Mozăceni, judeţul Argeş, din
satele Vâlcelele, Crâmpoţani şi Malu
Vânăt, aparţinătoare comunei Merişani,
judeţul Argeş, din satul Abram, aparţinător
comunei Abram, judeţul Bihor, din satul

Suplacu de Barcău, aparţinător comunei
Suplacu de Barcău, judeţul Bihor, din
satele Amaru şi Dulbanu, aparţinătoare
comunei Amaru, judeţul Buzău, din satele
Loloiasca,
Măgula
şi
Tomşani,
aparţinătoare comunei Tomşani, judeţul
Prahova, din satul Gârbovi, aparţinător
comunei Gârbovi, judeţul Ialomiţa, din
satele Cioranii de Jos şi Cioranii de Sus,
aparţinătoare comunei Ciorani, judeţul
Prahova şi din satele Unguriu şi Ojasca,
aparţinătoare comunei Unguriu, judeţul
Buzău, din localitatea Mizil, aparţinătoare
oraşului Mizil, judeţul Prahova, din satele
Cocorăştii Colţ, Cocorăştii Grind, Colţu de
Jos, Perşunari şi Ghioldum, aparţinătoare
comunei Cocorăştii Colţ, judeţul Prahova,
din satele Pârscov, Robeşti, Lunca
Frumoasă şi Badila, aparţinătoare comunei
Pârscov, judeţul Buzău, din satul Verneşti,
aparţinător comunei Verneşti, judeţul
Buzău, din satele Podenii Noi, Mehedinţa,
Nevesteasca, Popeşti, Rahova, Podu lui
Galben, Valea Dulce şi Sfăcăru,
aparţinătoare comunei Podenii Noi, judeţul
Prahova, din satele Căteasca, Catanele,
Recea, Gruiu, Coşeri, Siliştea şi Cireşu,
aparţinătoare comunei Căteasca, judeţul
Argeş, din satele Ţiţeşti, Bucşeneşti-Lotaşi
şi Valea Stânii, aparţinătoare comunei
Ţiţeşti, judeţul Argeş, din satele Albeni şi
Mirosloveni,
aparţinătoare
comunei
Albeni, judeţul Gorj şi din satele
Bălăceanca, Căldăraru şi Tânganu,
aparţinătoare comunei Cernica, judeţul
Ilfov şi din satele Moieciu de Jos şi
Peştera, aparţinătoare comunei Moieciu,
judeţul Braşov, solicitată de societatea
PREMIER ENERGY S.R.L
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• Autorizaţie de înfiinţare a magistralei directe de•
gaze naturale, pentru alimentarea cu gaze
naturale, în regim de consumator izolat tip A, a
unui imobil amplasat in satul Simnicu de Sus,
aparținător comunei Simnicu de Sus, județul
Dolj, solicitată de societatea DISTRIGAZ SUD
REŢELE S.R.L.

Autorizaţie de înfiinţare a magistralei directe de
gaze naturale, din satul Şoimari, aparţinător
comunei Şoimari, judeţul Prahova, pentru
alimentarea cu gaze naturale a unui consumator
izolat de tip A, solicitată de societatea
DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L.

Din activitatea Consiliului Consultativ
În cadrul ședinței Consiliului Consultativ din data de 10 decembrie au fost dezbătute:
• Metodologia operațională pentru blocul RFP-TEL în conformitate cu prevederile art. 119 din
Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare
privind operarea sistemului de transport al energiei electrice;
• Procedura de notificare pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a sistemelor de
înaltă tensiune în curent continuu și a centralelor electrice formate din module generatoare, care
se racordează la rețelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune
în curent continuu și de verificare a conformității acestora;
• Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei de calcul al consumului
tehnologic din sistemele de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul președintelui
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2014;
• Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia
electrică vândută de producători pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie
electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanță şi
de stabilire a cantităţilor maxime de energie electrică ce pot fi impuse ca obligaţii de vânzare pe
bază de contracte reglementate;
• Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate și a
prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali;
În cadrul ședinței Consiliului Consultativ din data de 19 decembrie au fost dezbătute:
• Proiectul de Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi
de siguranţă aferente capacităţilor energetice;
• Proiectul de Decizie pentru acordarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica”- S.A. a derogării de la obligația îndeplinirii prevederilor art. 16 alin. (8) din
Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019
privind piața internă de energie electrică (reformare) ;
• Proiectul de Ordin privind aplicarea pentru anul 2019 a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. i), art.
27 lit. l) și ale tabelului 7 din anexa nr. 3 la Regulamentul de calificare a producției de energie
electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de
combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă
eficiență, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 114/2013;
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• Proiectul de Decizie privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de
înaltă eficienţă şi livrată în SEN și a preţurilor reglementate pentru energia termică livrată în SACET
în anul 2020 din centrala CET Buziaş aparţinând S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM
S.A. Timişoara;
• Proiectul de Ordin pentru aprobarea acțiunilor și regulilor ce vor fi aplicate pe piața de energie
electrică în vederea eliminării și/sau atenuării impactului unor măsuri sau politici care pot contribui
la restrictionarea formării preturilor pe piața angro de energie electrică;

Ordine emise și publicate în Monitorul Oficial al
României în luna decembrie
Ordinul nr. 215/2019 privind modificarea și
completarea unor ordine ale președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
MO 982/05.12.2019
Ordinul nr. 214/2019 privind modificarea
Regulamentului de etichetare a energiei electrice,
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.
61/2016, MO 985/06.12.2019
Ordinul nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului
mediu pentru serviciul de transport, a componentelor
tarifului de transport de introducere a energiei
electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei
electrice din rețea (TL), a tarifelor pentru serviciul de
sistem și a prețului reglementat pentru energia
electrică reactivă, practicate de Compania Națională
de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ S.A., MO 999/12.12.2019
Ordinul nr. 230/2019 privind completarea Codului
rețelei pentru Sistemul național de transport al
gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr.
16/2013, MO 1011/16.12.2019

Ordinul nr. 216/2019 privind aprobarea
Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru
energia electrică vândută de producători pe bază
de contracte reglementate și a cantităților de
energie electrică din contractele reglementate
încheiate de producători cu furnizorii de ultimă
instanță și de stabilire a cantităților maxime de
energie electrică ce pot fi impuse ca obligații de
vânzare pe bază de contracte reglementate, MO
1001/12.12.2019
Ordinul nr. 217/2019 pentru aprobarea
Metodologiei
de
stabilire
a
tarifelor
reglementate și a prețurilor aplicate de furnizorii
de ultimă instanță clienților finali și completarea
Condițiilor generale pentru furnizarea energiei
electrice la clienții finali ai furnizorilor de
ultimă instanță, aprobate prin Ordinul ANRE nr.
88/2015, MO 1001bis/12.12.2019
Ordinul nr. 219/2019 privind aprobarea
Metodologiei operaționale pentru blocul RFPTEL, în conformitate cu prevederile art. 119 din
Regulamentul (UE) 2017/1.485 al Comisiei din
2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare
privind operarea sistemului de transport al
energiei electrice, MO 1011/16.12.2019
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Ordinul nr. 221/2019 pentru modificarea și
completarea Metodologiei de calcul al
consumului tehnologic din sistemele de
distribuție a gazelor naturale, aprobată prin
Ordinul
ANRE
nr.
18/2014,
MO
1012/17.12.2019
Ordinul nr. 231/2019 pentru aprobarea
venitului reglementat aferent activității
reglementate desfășurate de către operatorul
pieței
de
energie
electrică,
MO
1013/17.12.2019
Ordinul nr. 222/2019 privind aprobarea
tarifelor specifice pentru serviciul de
distribuție a energiei electrice și a prețului
pentru energia electrică reactivă, pentru
Societatea Distribuție Energie Oltenia S.A., MO 1015/17.12.2019
Ordinul nr. 229/2019 privind aprobarea
tarifelor specifice pentru serviciul de
distribuție a energiei electrice și a prețului
pentru energia electrică reactivă, pentru
Societatea de Distribuție a Energiei
Electrice Transilvania Sud - S.A., MO
1015/17.12.2019
Ordinul nr. 223/2019 privind aprobarea
tarifelor specifice pentru serviciul de
distribuție a energiei electrice și a prețului
pentru energia electrică reactivă, pentru
Societatea Delgaz Grid - S.A, MO
1016/17.12.2019
Ordinul nr. 224/2019 privind aprobarea
tarifelor specifice pentru serviciul de
distribuție a energiei electrice și a prețului
pentru energia electrică reactivă, pentru
Societatea E-Distribuție Banat - S.A., MO
1016/17.12.2019
Ordinul nr. 225/2019 privind aprobarea
tarifelor specifice pentru serviciul de
distribuție a energiei electrice și a prețului
pentru energia electrică reactivă, pentru
Societatea E-Distribuție Dobrogea - S.A.,
MO 1016/17.12.2019

Ordinul nr. 226/2019 privind aprobarea tarifelor
specifice pentru serviciul de distribuție a energiei
electrice și a prețului pentru energia electrică
reactivă, pentru Societatea E-Distribuție
Muntenia - S.A., MO 1016/17.12.2019
Ordinul nr. 227/2019 privind aprobarea tarifelor
specifice pentru serviciul de distribuție a energiei
electrice și a prețului pentru energia electrică
reactivă, pentru Societatea de Distribuție a
Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A., MO
1016/17.12.2019
Ordinul nr. 228/2019 privind aprobarea tarifelor
specifice pentru serviciul de distribuție a energiei
electrice și a prețului pentru energia electrică
reactivă, pentru Societatea de Distribuție a
Energiei Electrice Transilvania Nord - S.A., MO
1016/17.12.2019
Rectificarea referitoare la Ordinul nr. 209/2019
pentru modificarea și completarea unor ordine
emise
de
președintele
ANRE,
MO
1018/18.12.2019
Ordinul nr. 236/2019 privind aprobarea
regulilor pentru eliminarea si/sau atenuarea
impactului unor masuri sau politici care pot
contribui la restrictionarea formarii preturilor pe
piata angro de energie electrica, MO
1029/20.12.2019
Ordinul nr. 238 privind stabilirea cotei
obligatorii estimate de achizitie de certificate
verzi,
aferenta
anului
2020,
MO
1034/23.12.2019
Ordinul nr. 240 pentru aprobarea tarifelor
reglementate de energie electrică aplicate
clienților casnici de către furnizorul de ultimă
instanță
CEZ
Vânzare
S.A.,
MO
1034/23.12.2019
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Ordinul nr. 241 pentru aprobarea tarifelor
reglementate de energie electrică aplicate
clienților casnici de către furnizorul de ultimă
instanță Electrica Furnizare S.A., MO
1034/23.12.2019

Ordinul nr. 248 pentru aprobarea tarifelor
reglementate de energie electrică aplicate
clienților casnici de către furnizorul de ultimă
instanță Restart Energy One S.R.L., MO
1034/23.12.2019

Ordinul nr. 242 pentru aprobarea tarifelor
reglementate de energie electrică aplicate
clienților casnici de către furnizorul de ultimă
instanță Enel Energie S.A, MO 1034/23.12.2019

Ordinul nr. 249 pentru aprobarea tarifelor
reglementate de energie electrică aplicate
clienților casnici de către furnizorul de ultimă
instanță Tinmar Energy S.A., MO
1034/23.12.2019

Ordinul nr. 243 pentru aprobarea tarifelor
reglementate de energie electrică aplicate
clienților casnici de către furnizorul de ultimă
instanță Enel Energie Muntenia S.A., MO
1034/23.12.2019

Ordinul nr. 250 pentru aprobarea tarifelor
generice pentru energie electrică aplicate
începând cu data de 01 ianuarie 2020, MO
1034/23.12.2019

Ordinul nr. 244 pentru aprobarea tarifelor
reglementate de energie electrică aplicate
clienților casnici de către furnizorul de ultimă
instanță E.ON Energie România S.A, MO
1034/23.12.2019
Ordinul nr. 245 pentru aprobarea tarifelor
reglementate de energie electrică aplicate
clienților casnici de către furnizorul de ultimă
instanță
Engie
România
S.A.,
MO
1034/23.12.2019
Ordinul nr. 246 pentru aprobarea tarifelor
reglementate de energie electrică aplicate
clienților casnici de către furnizorul de ultimă
instanță SPEEH Hidroelectrica S.A., MO
1034/23.12.2019
Ordinul nr. 247 pentru aprobarea tarifelor
reglementate de energie electrică aplicate
clienților casnici de către furnizorul de ultimă
instanță MET România Energy S.A., MO
1034/23.12.2019

Ordinul nr. 233/2019 privind aprobarea
Metodologiei pentru schimbul de date între
operatorul de transport și de sistem,
operatorii de distribuție și utilizatorii de rețea
semnificativi, MO 1035/24.12.2019
Ordinul nr. 251/2019 pentru prelungirea
aplicării prevederilor Ordinului președintelui
ANRE nr. 224/2018 privind aprobarea
tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de
Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei în anul 2019, precum și
pentru
modificarea
acestuia,
MO
1054/30.12.2019
Ordinul nr. 252/2019 pentru aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al
Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei pe anul 2020, a bugetului
acțiunilor multianuale, precum și a bugetului
proiectelor derulate din fonduri externe
nerambursabile de Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei, MO
1054/30.12.2019
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Din activitatea departamentelor
Proiecte de reglementări supuse consultării publice în cursul lunii decembrie
Direcţia generală piaţă energie și prețuri a
organizat o ședință pentru discutarea
următoarelor proiecte de reglementări supuse
anterior consultării publice:
-”Proiectul de Ordin privind aprobarea
Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru
energia electrică vândută de producători pe
bază de contracte reglementate și a cantităților
de
energie
electrică
din
contractele
reglementate încheiate de producători cu
furnizorii de ultimă instanță” și
-”Proiectul de Ordin pentru aprobarea
Metodologiei de stabilire a tarifelor
reglementate și a prețurilor aplicate de
furnizorii de ultimă instanță”.
Direcţia generală piaţă energie și prețuri a
supus consultării publice ”Proiectul de Ordin
pentru aprobarea acțiunilor și regulilor ce vor
fi aplicate pe piața de energie electrică în
vederea eliminării și/sau atenuării impactului
unor măsuri sau politici care pot contribui la
restricționarea formării prețurilor pe piața
angro de energie electrică”, cu termen final de
transmitere a observațiilor 10 zile de la data
publicării.
Direcția generală eficiență energetică, surse
regenerabile, cogenerare și energie termică a
supus consultării publice ”Proiectul de Ordin
privind aplicarea pentru anul 2019 a
prevederilor art.21 alin.(2) lit.i), art.27 lit.l) și
tabelului 7 din anexa nr.3 din Regulamentul de
calificare a producției de energie electrică în
cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și
monitorizare a consumului de combustibil și a
producțiilor de energie electrică și energie
termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență,
aprobat prin Ordinul președintelui ANRE

nr.114/2013”, cu termen final de transmitere a
observațiilor 10 zile de la data publicării.
Direcţia generală piaţă energie și prețuri a
supus consultării publice ”Proiectul de Ordin
pentru completarea Codului rețelei pentru
Sistemul național de transport al gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul președintelui
ANRE nr.16/2013”, cu termen final de
transmitere a observațiilor 16.12.2019.
Direcția generală eficiență energetică, surse
regenerabile, cogenerare și energie termică a
publicat ”Raportul privind activitatea de
autorizare/atestare/avizare
în
domeniul
eficienței energetice, aferent lunii noiembrie
2019”.
Direcţia generală piață energie și prețuri a
supus consultării publice ”Proiectul de Ordin
privind modificarea Metodologiei de calculare
a tarifelor de neutralitate pentru echilibrare,
inclusiv repartizarea lor în rândul utilizatorilor
rețelei de transport al gazelor naturale,
aprobată prin Ordinul ANRE nr.85/2017 și a
Codului rețelei pentru Sistemul național de
transport al gazelor naturale, aprobat prin
Ordinul ANRE nr.16/2013”, cu termen final de
transmitere a observațiilor 16.01.2020.
Direcția
generală
licențe,
tarife,
monitorizare investiții a supus consultării
publice ”Proiectul de Ordin pentru aprobarea
Regulamentului privind separarea contabilă a
activităților desfășurate de către titularii de
licențe din sectorul gazelor naturale”, cu
termen final de transmitere a observațiilor
20.01.2020.
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Serviciul financiar, contabilitate a supus
consultarii publice documentul ”Proiect de
Ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor
Ordinului ANRE nr. 224/2018 privind
aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești
percepute de ANRE în anul 2019, precum și
pentru modificarea acestuia”, cu termen final
de transmitere a observațiilor 10 zile de la data
publicării

Direcţia generală eficiență energetică, surse
regenerabile, cogenerare și energie termică a
supus consultarii publice documentele „Proiect
de decizie privind aprobarea Regulamentului
pentru autorizarea auditorilor energetici pentru
industrie”, respectiv „Proiect de decizie privind
aprobarea Regulamentului pentru atestarea
managerilor energetici și agrearea/autorizarea
societăților prestatoare de servicii energetice”,
cu termen final de transmitere a observațiilor
30 zile de la data publicării

Rapoarte/date elaborate şi publicate în luna decembrie
Direcția generală eficiență energetică, surse
regenerabile, cogenerare și energie termică
a publicat următoarele documente:
- ”Raportul de monitorizare a schemei de
sprijin pentru promovarea cogenerării
bazate pe cererea de energie termică utilă –
trimestrul III 2019”;

Direcția generală piață energie și prețuri a
publicat Raportul privind stabilirea prețurilor
reglementate și a cantităților de energie
electrică vândute pe bază de contracte
reglementate în perioada 1 ianuarie 2020 – 30
iunie 2020 de către producătorii de energie
electrică

- Materialele rezultate ca urmare a finalizării
proiectului ”Electric, Electronic and Green
Urban Transport Systems” din cadrul
Programului de cooperare transnațională
INTERREG DANUBE;

Directia Monitorizare, REMIT a publicat
Raportul lunar de monitorizare pentru piața
internă de gaze naturale pentru luna august
2019

- ”Lista deținătorilor de garanții de origine și
numărul deținut pentru luna noiembrie
2019”.

Compartimentul Asistenta Comitet de
reglementare a publicat Programul multianual
de reglementari al ANRE 2020-2022.

- Direcția reglementări tehnice a publicat
Situația actualizată la data de 30 noiembrie
2019 a capacității maxime cumulate a
vânzărilor în România de unități
generatoare
realizate
în
tehnologie
emergentă și a capacității maxime cumulate
a unităților generatoare realizate în
tehnologie emergentă, racordate la rețeaua
electrică la nivelul SEN.
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