AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Informații oferite din oficiu
a) ANRE funcţionează în baza prevederilor:
 Legii nr. 160 /2012 pentru aprobarea OUG nr. 33 /2007 privind modificarea și completarea
Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile și completările ulterioare
 Legii nr.1/2018 pentru modificarea și completarea OUG nr.33/2007 privind organizarea și
funcționarea ANRE
 Legii gazelor nr. 351 /2004 și a Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123 /2012, cu
completările și modificările ulterioare
http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/legislatie-primara
b) Conducerea ANRE este asigurată de 1 președinte și 2 vicepresedinţi
https://www.anre.ro/ro/despre-anre/conducere
Structura organizatorică a ANRE
https://www.anre.ro/ro/despre-anre/organigrama
Entităţile organizatorice din cadrul ANRE asigură îndeplinirea atribuţiilor ce le revin în
următoarele domenii de activitate:
Cabinetul peşedintelui acordă sprijin preşedintelui în vederea desfăşurării activităţii curente, în
exercitarea atribuţiilor care îi revin, asigurând legătura permanentă cu directorii de specialitate ale
structurilor aflate în coordonare.
Cabinetul vicepreşedinţilor acordă sprijin vicepreşedinţilor în vederea desfăşurării activităţii
curente, în exercitarea atribuţiilor care le revin, asigurând legătura permanentă cu directorii de
specialitate ale structurilor aflate în coordonare.
Direcţia generală surse regenerabile, cogenerare și energie termică
 Elaborarea, dezvoltarea și implementarea cadrului de reglementare în domeniul serviciului
public de alimentare cu energie termică, în conformitate cu prevederile legale
 Elaborarea şi dezvoltarea cadrului de reglementare necesar promovării energiei electrice
produse în cogenerare şi a celei din surse regenerabile de energie, implementarea acestuia
 Dezvoltarea modelelor de stimulare şi analiza funcţionării sistemului electroenergetic naţional.
Direcţia generală licențe, tarife, monitorizare investiții
 Elaboararea cadrului de reglementare privind acordarea/modificare/suspendare/ retragerea
autorizațiilor, licențelor și atestatelor în sectoarele energiei electrice și termice și al gazelor
naturale, precum și punerea în aplicare a acestuia.
 Elaborarea metodologiilor de calcul al tarifelor reglementate privind accesul la rețelele electrice
și la sistemele de gaze naturale,
 Analiza lucrărilor de investiții și mentenanță realizate în rețelele de transport și de distribuție a
energiei electrice și în sistemele de transport, înmagazinare și distribuție a gazelor naturale,
inclusiv pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a acestora
 Elaborarea cadrului de reglementare pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă
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Direcţia generală piaţă energie și prețuri
 Elaborarea şi revizuirea regulilor şi reglementărilor specifice privind organizarea,
funcţionarea şi dezvoltarea pieţei naţionale de energie electrică/gaze naturale, precum şi
armonizarea cadrului de reglementare naţional cu cel comunitar în vederea dezvoltării pieţei
regionale de energie electrică/gaze naturale şi a integrării în piaţa unică europeană.
 Elaborarea şi revizuirea reglementărilor specifice domeniului furnizării de energie electrică în
condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a drepturilor consumatorilor
 Elaborarea/revizuirea/aprobarea, după caz, a metodologiilor pentru stabilirea/ajustarea
preţurilor reglementate aferente activităţii de furnizare reglementată şi/sau a veniturilor
reglementate in sectorul gazelor naturale.
Direcţia generală control:
 Organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor/plângerilor adresate de către persoane
fizice/juridice, în domeniul energiei, conform procedurilor proprii.
 Organizarea activităţii de soluţionare a neînţelegerilor precontractuale din sectorul
energiei electrice (energia termică şi electrică produsă în cogenerare) și cel al gazelor naturale.
 Organizarea activităţii de control privind respectarea reglementărilor aplicabile sectorului
energiei electrice (inclusiv energia termică şi electrică produsă în cogenerare) şi sectorului
gazelor naturale, precum şi a reglementărilor cu incidenţă asupra creşterii eficienţei energetice
la agenţii economici/consumatorii finali.
Direcţia reglementări tehnice
 Elaborarea şi revizuirea reglementărilor tehnice în sectoarele energiei electrice și gazelor
naturale.
Direcţia monitorizare, REMIT:
 Monitorizarea funcţionării pieţei interne de energie electrică şi urmărirea comportamentului
participanţilor la aceasta, în vederea aprecierii nivelului de eficienţă, concurenţă şi transparenţă
pe piaţa de energie electrică din România şi a prevenirii practicilor anticoncurenţiale.
 Monitorizarea pieței interne de gaze naturale în scopul verificării respectării reglementărilor
privind organizarea și funcționarea acesteia, ca și al aprecierii eficienței deschiderii pieței și a
concurenței pe piața angro și cu amănuntul de gaze naturale.
 Dezvoltarea unor metode de investigare a cazurilor de abatere de la prevederile REMIT,în baza
reglementărilor aplicabile și conform prerogativelor legale ale ANRE.
Serviciul investigaţii
Asigură efectuarea de investigaţii, în condiţiile legii, din oficiu, ca răspuns la o plângere înregistrată,
formulată de către o persoană fizică ori juridică afectată în mod real şi direct de o potenţială încălcare
a prevederilor legale, la solicitarea ACER, numai în domeniile în care ANRE are competenţă de
investigare potrivit legii.
SECRETAR GENERAL coordonează activitățile specifice de reprezentare a instituţiei, de apărare a
drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia în raporturile cu autorităţile/instituţiile publice,
respectiv cu alte persoane fizice sau juridice şi avizează din perspectiva legalităţii actele cu caracter
juridic încheiate de autoritate, coordonând activităţile compartimentelor subordonate, după cum
urmează:
a) Compartimentul asistență Comitet de Reglementare
b) Compartimentul asistență management, protocol
c) Serviciul contencios
d) Serviciul legislaţie
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e) Serviciul resurse umane
f) Direcţia relaţii internaţionale, comunicare, relaţia cu Parlamentul
g) Direcţia logistică, achiziții,
h) Serviciul financiar, contabilitate
i) Compartimentul sisteme de management
j) Compartimentul analize economico-financiare operatori economici
Comitetul de reglementare
Reglementările în sectorul energiei electrice, termice si al gazelor naturale (ordinele si deciziile) sunt
adoptate de Comitetul de reglementare, cu votul majorităţii membrilor săi. Comitetul de reglementare
este alcătuit din 7 membri, inclusiv președintele si cei 2 vicepreședinţi, numiţi de către Parlament în
sedinţa comună a celor două Camere.
Consiliul consultativ
Comitetul de reglementare este asistat de un Consiliu consultativ, format din format din 13 membri,
numiţi prin decizie a primului-ministru din care: 2 membri din partea direcţiei de specialitate din
ministerul de resort, 2 membri din partea asociaţiilor patronale din sectorul de activitate energie, petrol,
gaze naturale și minerit energetic, 2 membri din partea organizaţiilor sindicale ale salariaţilor din
sectorul de activitate energie, petrol, gaze naturale și minerit energetic, 2 membri din partea
organizaţiilor profesionale, 2 membri din partea asociaţiilor consumatorilor de energie electrică și gaze
naturale, 1 membru din partea asociaţiilor din administraţia publică locală, 1 membru din partea
Consiliului Concurenţei, 1 membru din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ANPC.
Consiliului consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei
electrice, termice și al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor
ANRE și face propuneri de îmbunătăţire a acestora.
• Numele si prenumele persoanelor din conducere:
Presedinte – Dumitru Chiriță
Vicepresedinte - Zoltan Nagy-Bege
Vicepreședinte – Marian Neacșu
• Program de audiente:
Joi: 10:00-13:00
http://www.anre.ro/ro/contact/audiente
• Programul de lucru cu publicul:
Luni: 8:00 - 18:00
Marţi, Miercuri, Joi - 8:00-16:30
Vineri – 8:00-14:00
• Numele funcţionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: Rodica Diaconu
• Sursele financiare
Finanţarea cheltuililor curente și de capital ale ANRE se asigură integral din venituri proprii. Veniturile
proprii ale ANRE provin din tarife percepute pentru acordarea de licenţe, autorizaţii si atestări,
contribuţii anuale percepute operatorilor economici reglementaţi din sectorul energiei electrice si
termice si al gazelor naturale, precum si din fonduri acordate de organisme internaţionale.
http://www.anre.ro/ro/transparenta/buget
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• Strategiile si programele proprii:
Activitatea ANRE se desfăsoară pe baza programului de lucru anual, numit Programul de
reglementări si actualizat în funcţie de evoluţiile legislative, de modificările de organizare ale
agenţilor economici din sectoarele energiei electrice, energiei termice produsă în cogenerare si gazelor
naturale sau de orice altă natură care impun realizarea de noi reglementări.
• Lista documentelor de interes public
• Lista categoriilor de documente produse si/sau gestionate
http://www.anre.ro/ro/transparenta/acces-informatii-interes-public
Ordinele ANRE se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Reglementările emise se găsesc
pe pagina de Internet a instituţiei, la adresa www.anre.ro.
Persoana care se consideră că dreptul privind accesul la inflrmațiile de interes public a fost încălcat, se
poate adresa cu reclamație administrativă în acest sens la presedintele instituţiei, în termen de 30 de
zile de la luarea la cunostinţă a răspunsului primit la cererea lor pentru informaţia publică.
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