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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
• Modificarea Licenţei nr. 1801 de operare
a sistemului de distribuţie a gazelor
naturale, în sensul actualizării la data
31.12.2016 a caracteristicilor tehnice ale

obiectivelor

aferente

sistemului

de

distribuţie a gazelor naturale din satul
Crasna,

aparţinător

comunei

Crasna,

judeţul Sălaj şi din localitatea Şimleu
Silvaniei, aparţinătoare oraşului Şimleu
Silvaniei, judeţul Sălaj, solicitată de
societatea

AMARAD

DISTRIBUŢIE

S.R.L;
•

Retragerea Licenţei nr. 2033 pentru
activitatea

de

furnizare

electrice,

acordate

a

societăţii

energiei
E.ON

FLASH SA prin Decizia preşedintelui
ANRE nr. 1024/12.07.2017– la solicitarea
operatorului;
• Retragerea Licenţei nr. 2148 de furnizare
a gazelor naturale al cărei titular este
societatea E.ON

FLASH S.A. – la

solicitarea operatorului;
• Modificarea Licenţei nr. 1334 pentru
exploatarea comercială a capacităților de
producere a energiei electrice, acordate
societăţii WEST SEMPOWER SRL prin
Decizia preşedintelui ANRE nr. 2549 din
04.09.2013;

• Modificarea Licenţei nr. 1819 de operare
a sistemului de distribuţie a gazelor
naturale, în sensul actualizării la data de
31.12.2017 a caracteristicilor tehnice ale
obiectivelor aferente sistemului de
distribuţie a gazelor naturale din
localitatea Câmpulung Moldovenesc
aparţinătoare municipiului Câmpulung
Moldovenesc, judeţul Suceava, solicitată
de Societatea NOVA POWER & GAS
S.R.L;
• Licenţa pentru prestarea serviciului de
alimentare centralizată cu energie
termică,
solicitate
de
societatea
TERMOFICARE ORADEA SA;
• Licenţa pentru exploatarea comercială a
capacităţilor de producere a energiei
electrice societăţii MAR GREEN
ENERGY SRL;
• Modificarea Autorizaţiei de înfiinţare nr.
1160 pentru realizarea noii capacităţi
energetice Centrala Electrică Fotovoltaică
(CEF) GHELARI, acordate societăţii
CORVIN FOTOVOLTAIC S.R.L. prin
Decizia preşedintelui ANRE nr. 797 din
18.05.2016;
• Modificarea Licenţei nr. nr. 1295 pentru
producerea de energie electrică, acordate
societăţii SOLAR PARK COȘERENI
S.R.L. prin Decizia preşedintelui ANRE
nr. 2142 din 19.07.2013;
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• Modificarea Licenţei nr. 1069 pentru
activitatea de furnizare a energiei
electrice, acordate societății FREEPOINT
COMMODITIES EUROPE LLP, prin
Decizia preşedintelui ANRE nr. 680 din
23.03.2012;
• Modificarea Licenţei nr. 1424 pentru
exploatarea comercială a capacităților de
producere a energiei electrice, acordate
prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 3416
din 20.11.2013, societății SOLARFUN
S.R.L;

• Modificarea Deciziilor preşedintelui
ANRE
nr.
2765/25.09.2013,
cu
modificările ulterioare, de acordare a
Licenței nr. 1829 de operare a sistemului
de distribuție a gazelor naturale și nr.
2766/25.09.2013 de acordare a Licenţei
nr. 1830 de furnizare a gazelor naturale
societăţii HARGAZ HARGHITA GAZ
S.A., în sensul schimbării sediului social;
• Modificarea licenței nr. 1865 de operare a
sistemului de distribuție a gazelor
naturale, al cărei titular este societatea
PROGAZ P & D S.A., în sensul
actualizării la data de 31.12.2014 a
caracteristicilor
tehnice
aferente
sistemului de distribuție a gazelor
naturale din satul Doftana aparţinătoar
comunei Telega, judeţul Prahova;
• Modificarea licenţei nr. 1942 de operare a
sistemului de înmagazinare subterană a
gazelor naturale în sensul actualizării la
data de 31.12.2016 a caracteristicilor
tehnice
aferente
depozitelor
de
înmagazinare gaze naturale Bălăceanca,
Cetatea de Baltă, Bilciureşti, Sărmăşel,
Gherceşti şi Urziceni, solicitată de SNGN
"ROMGAZ"
SA-FILIALA
DE
ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE
DEPOGAZ PLOIEŞTI S.R.L;

• Licenţa pentru activitatea de furnizare a
energiei electrice societăţii ENEL
ENERGIE MUNTENIA SA;
• Modificarea Licenţei nr. 1876 de operare
a sistemului de distribuţie a gazelor
naturale în sensul includerii în cadrul
anexelor C1 și C2 a locației imobilului
amplasat pe strada Valea Seacă nr. 28 din
localitatea Humuleștii Noi aparținătoare
orașului Târgu Neamț, județul Neamț
aparținând domnului Dogariu Ioan
Horațiu, precum și a caracteristicilor
tehnice aferente alimentării cu gaze
naturale a acestuia, solicitant Delgaz Grid
S.A;
• Prelungirea valabilităţii Licenţei nr. 1948
de furnizare a gazelor naturale al cărei
titular este societatea GETICA 95 COM
S.R.L;
• Licenţa pentru exploatarea comercială a
capacităţilor de producere a energiei
termice, solicitate de societatea ECOGEN
THERM SRL;
• Modificarea Licenţei nr. 872 pentru
producerea de energie electrică, acordate
prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 1086
din 21.05.2009 şi retragerea Licenţei nr.
873 pentru producerea de energie
termică,
acordate
prin
Decizia
preşedintelui ANRE nr. 1087 din
21.05.2009,
societăţii
ECOGEN
ENERGY SA;
• Modificarea Licenţei nr. 1934 pentru
exploatarea comercială a capacităţilor de
producere a energiei electrice şi termice
în cogenerare, acordate societăţii ENGIE
SERVICII SRL prin Decizia preşedintelui
ANRE nr. 1337 din 10.08.2016;
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• Modificarea licenței nr. 1865 de operare a
sistemului de distribuție a gazelor
naturale, al cărei titular este societatea
PROGAZ P & D S.A., în sensul includerii
satului Telega aparţinătoar comunei
Telega, judeţul Prahova;
• Retragerea Licenţei nr. 1968 de furnizare
a gazelor naturale la cererea titularului
acesteia, societatea OMV Gas Marketing
& Trading GmbH – la solicitarea
operatorului;

• Licenţa pentru exploatarea comercială a
capacităţilor de producere a energiei
electrice, solicitate de u.a.t. Comuna
Bărăganu, Judeţul Constanţa;
• Retragerea Licenţei nr. 2061 de furnizare
a gazelor naturale la cererea titularului
acesteia,
societatea
ENERGAZ
BUSINESS & PARTNERS S.R.L.- la
solicitarea operatorului;

Din activitatea Consiliului Consultativ
În cadrul ședinței Consiliului Consultativ din data de 27 august a fost dezbătut:
• Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele
electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa
operatorului de reţea.
• Proiect de Ordin Proiect de ordin pentru modificarea Regulamentului de emitere a
certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 4/2015.
• Proiect de ordin pentru aprobarea regulilor de înregistrare în Registrul certificatelor
verzi a certificatelor consumate pentru îndeplinirea de către operatorii economici a
obligației de achiziție de certificate verzi pentru anul de analiză 2018.

Ordine emise și publicate în Monitorul Oficial al
României în luna august
Ordinul președintelui ANRE nr. 158 din
27.07.2018 privind stabilirea cotei
obligatorii estimate de achiziţie de
certificate verzi aferentă perioadei august decembrie 2018.

Ordinul președintelui ANRE nr.
160/2018
din
01.08.2018
privind
desemnarea părții responsabile cu
prognoza în zona de echilibrare a
Sistemului național de transport al gazelor
naturale și a modelului de furnizare de
informații privind ieșirile contorizate cu o
frecvență care nu este zilnică.
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Ordinul președintelui ANRE nr.
159/2018
din
01.08.2018
privind
abrogarea
Ordinului
preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 118/2014 pentru
aprobarea Metodologiei de stabilire a
obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de
gaze naturale de a încheia tranzacţii pe
pieţele centralizate de gaze naturale din
România şi a Ordinului preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 160/2014 privind
modalitatea de stabilire a structurii
amestecului de gaze naturale pentru
clienţii casnici şi clienţii noncasnici
producători de energie termică, numai
pentru cantitatea de gaze naturale utilizată
la producerea de energie termică în
centralele de cogenerare şi în centralele
termice destinată consumului populaţiei.

Ordinul președintelui ANRE nr.
161/2018
din
01.08.2018
privind
modificarea Codului rețelei pentru
Sistemul național de transport al gazelor
naturale,
aprobat
prin
Ordinul
președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr.
16/2013.
Ordinul președintelui ANRE nr.
162/2018
din
29.08.2018
privind
modificarea și completarea Metodologiei
de calcul al tarifelor aferente procesului de
racordare la sistemele de transport şi
distribuţie din sectorul gazelor naturale,
aprobată prin Ordinul Preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 71/2018.

Din activitatea departamentelor
Proiecte de reglementări supuse consultării publice în cursul lunii august
❖ Direcția Generală Reglementări Tehnice,
Licențe, Autorizații a supus consultării
publice Proiectul de Ordin privind
modificarea ordinului președintelui
ANRE nr. 72/2017 pentru aprobarea
Normei tehnice privind cerințele tehnice
de racordare la rețelele electrice de
interes
public
pentru
grupurile
generatoare sincrone.
❖ Direcția Generală Eficiență Energetică,
Surse Regenerabile Cogenerare și
Energie Termică a supus consultării
publice Proiectul de Ordin pentru
modificarea Regulamentului de emitere
a certificatelor verzi, aprobat prin
ordinul ANRE nr. 4/2015.

❖ Direcția Generală Reglementări Tehnice,
Licențe, Autorizații a supus consultării
publice Propunerea tuturor OTS pentru
determinarea blocurilor RFP pentru Zona
Sincronă Europa Continentală în
conformitate cu cu articolul 141(2) din
Regulamentul (UE) 2017/1485 al
Comisiei din 2 august de stabilire a unor
linii
directoare
privind
operarea
sistemului de transport al energiei
electrice – Faza II.
❖ Direcția Generală Piață, Energie și
Prețuri a supus consultării publice
Proiectul de Ordin pentru modificarea și
completarea Codului Rețelei pentru
Sistemul național de transport al gazelor
naturale,
aprobat
prin
ordinul
președintelui ANRE nr. 16/2013,
6
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referitor la implementarea unui sistem
intrare/ieșire pe piața gazelor naturale din
România și a prevederilor codurilor de rețea
europene – Faza II.
❖ Direcția Generală Eficiență Energetică,
Surse Regenerabile Cogenerare și
Energie Termică a supus consultării
publice Proiectul de Ordin pentru
aprobarea regulilor de înregistrare în
Registrul
certificatelor
verzi
a
certificatelor verzi consumate pentru
îndeplinirea
de
către
operatorii
economici a obligației de achiziție de
certificate verzi pentru anul 2018.

❖ Direcția Generală Piață, Energie și
Prețuri a supus consultării publice
Proiectul de Ordin pentru aprobarea
Procedurii
orivind
schimbarea
furnizorului de gaze naturale de către
clientul final.

❖ Comisia pentru soluționarea disputelor
pe piața angro și cu amănuntul apărute
între participanții la piața de energie
electrică a supus consultării publice
Ordinul
pentru
completarea
Regulamentului privind organizarea și
funcționarea
comisiei
pentru
soluționarea disputelor pe piața angro și
cu amănunte apărute între participanții la
piața de energie electrică și gaze
naturale,
aprobat
prin
ordinul
președintelui ANRE nr. 61/2013.
❖ Direcția Generală Piață, Energie și
Prețuri a supus consultării publice
Proiectul de Ordin privind obligația de
informare a clienților finali prin
intermediul
aplicației
informatice
„Comparator al ofertelor de furnizare a
energiei electrice”.

Rapoarte/date elaborate şi publicate în luna august
Direcția Generală Relații Internaționale,
Asistență Comitet de Reglementare a
publicat Raportul Național 2017.
Direcția Generală Eficiență Energetică,
Surse Regenerabile Cogenerare și Energie
Termică a publicat Lista avizelor tehnice
eliberate de ANRE privind eficiența
proiectelor de investiții prin Programul
Termoficare 2006-2020 căldură și confort în
anul 2018.

Direcția Monitorizare, REMIT a publicat
Raportul lunar privind monitorizarea pieței
gazelor naturale pentru luna mai 2018.
Direcția Monitorizare, REMIT a publicat
Raportul privind rezultatele monitorizării
pieței de energie electrică în luna mai 2018.
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