Notă de fundamentare a proiectului de Decizie
pentru aprobarea machetelor de monitorizare a cheltuielilor și veniturilor operatorului
de transport și sistem şi a ghidului de completare a acestora
În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE monitorizează
activitatea operatorului de transport și sistem. În conformitate cu prevederile art. 108 din
Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată
prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare și
ale art. 47 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentu serviciul de sistem, aprobată prin
Ordinul președintelui ANRE nr. 45/2017, cu modificările ulterioare, ANRE monitorizează
cheltuielile/veniturile aferente serviciului de transport și serviciului de sistem, pe baza datelor
transmise periodic de OTS, în conformitate cu prevederile Ghidului de completare a
machetelor de monitorizare a activităţii OTS și actualizează machetele de monitorizare a
activităţii OTS, ori de câte ori este necesar datorită noilor reglementări privind evoluţia pieţei
sau din raţiuni de transparenţă.
În prezent, operatorul de transport și sistem transmite date la ANRE conform machetelor de
monitorizare și a Ghidului de completare a acestora, aprobate prin Decizia președintelui
ANRE nr. 1939/18.09.2008. Se propune emiterea Deciziei privind aprobarea machetelor de
monitorizare a activității operatorului de transport și sistem și a Ghidului de completare a
acestora în baza prevederilor art. 48 alin. (8) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale
nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. f) şi ale art. 9
alin. (1) lit. j) şi ş) din Ordonanţa 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, cu modificările și completările ulterioare.
Propunerea de actualizare a machetelor de monitorizare a activităţii operatorului de transport
și sistem şi a Ghidului privind completarea acestora, aprobate prin Decizia ANRE
nr. 1939/18.09.2008, a fost determinată de necesitatea adaptării raportărilor operatorului de
transport și sistem la noile modificări ale reglementărilor ANRE, respectiv: Metodologia de
stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul
Preşedintelui ANRE nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare și Metodologia
de stabilire a tarifelor pentru servicul de sistem, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE
nr. 45/2017, cu modificările ulterioare.

În procesul de actualizare a machetelor de monitorizare s-au avut în vedere următoarele
obiective: asigurarea unui set de informaţii necesare, suficiente şi concludente pentru o
monitorizare eficientă, creşterea transparenţei în procesul de verificare a datelor utilizate
pentru stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice și serviciul de
sistem.
Informaţiile destinate monitorizării activităţii operatorului de transport și sistem sunt cuprinse
în tabele distincte, ţinând cont de conţinutul datelor de raportare, în cadrul fișierului „Costuri
& Energii”.
Informaţiile detaliate cu privire la activitatea de mentenanță, investiţii și racordare nu sunt
cuprinse în cadrul machetelor de monitorizare care fac obiectul prezentei decizii, aceste
informații făcând parte dintr-un grup distinct de machete de monitorizare a acestor activități și
se regăsesc ca anexe ale altor reglementări ANRE.
Machetele de monitorizare sunt structurate astfel încât datele raportate să permită atât
verificarea, cât și utilizarea acestora în calculele efectuate de ANRE în activitatea de aprobare
a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice și a tarifului pentru serviciul de
sistem, în conformitate cu prevederile metodologice.

