Referat de aprobare
a Regulamentului privind monitorizarea programelor de conformitate stabilite de operatorii
de distribuţie de energie electrică/gaze naturale și de operatorii de înmagazinare a gazelor
naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală și de modificare și
completare a Ordinului președintelui ANRE nr. 73/2014, privind aprobarea Condiţiilor
generale asociate licențelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, a
Ordinului președintelui ANRE nr. 84/2014 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de
valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale și a Ordinului
președintelui ANRE nr. 109/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate
asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare
subterană a gazelor naturale

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de reglementare
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea programelor de conformitate
stabilite de operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale și de operatorii de
înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală
și de modificare și completare a Ordinului președintelui ANRE nr. 73/2014, privind aprobarea
Condiţiilor generale asociate licențelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei
electrice, a Ordinului președintelui ANRE nr. 84/2014 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de
valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale și a Ordinului
președintelui ANRE nr. 109/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate
licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a
gazelor naturale.
Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii reglementării
1. Contextul și cadrul european de reglementare (Descrierea situației actuale)
Separarea activităţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice/gazelor naturale și de
înmagazinare a gazelor naturale reprezintă o cerinţă impusă încă de la aderarea României la
Uniunea Europeană. Legislaţia europeană în vigoare prevede ca operaţiunile de exploatare a
reţelei/sistemului să fie separate din punct de vedere juridic şi funcţional de activităţile de
furnizare, înmagazinare sau producție. Prevederile privind separarea juridică şi funcţională au
contribuit pozitiv la crearea pieţelor competitive de energie electrică şi de gaze naturale din mai
multe state membre.
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a) Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind
normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a
Directivei 2003/55/CE prevede următoarele:
- Punctul (24) din preambul: ”Este necesar să se asigure independenţa operatorilor de
înmagazinare pentru a se îmbunătăţi accesul terţilor la instalaţiile de înmagazinare, atunci
când este necesar din punct de vedere tehnic și/sau economic pentru asigurarea unui acces
eficient la sistem în vederea alimentării clienţilor. În consecinţă, este oportun ca instalaţiile
de înmagazinare să fie exploatate prin entităţi separate din punct de vedere juridic care
dispun de drepturi efective de luare a deciziilor în ceea ce privește activele necesare pentru
întreţinerea, exploatarea și dezvoltarea acestora. Este de asemenea necesară creșterea
transparenţei privind capacitatea de înmagazinare acordată terţilor, impunând statelor
membre obligaţia de a defini și de a publica un cadru clar și nediscriminatoriu care să
stabilească regimul de reglementare corespunzător aplicabil instalaţiilor de înmagazinare.
Această obligaţie nu ar trebui să presupună o nouă decizie privind regimurile de acces ci ar
trebui să îmbunătăţească transparenţa referitoare la regimul de acces la înmagazinare
[…]”.
- Art. 26 alin. (2) lit d): - „(2) Pe lângă cerinţele prevăzute la alineatul (1), în cazul în care
operatorul de distribuţie face parte dintr-o întreprindere integrată vertical, acesta este
independent, în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, de celelalte activităţi
care nu au legătură cu distribuţia. Pentru a asigura această independenţă, se aplică
următoarele criterii minime: [...] d) operatorul de distribuţie stabilește un program de
conformitate, care conţine măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor
discriminatorii, și asigură monitorizarea adecvată a respectării acestui program.
Programul de conformitate prevede obligaţiile specifice impuse angajaţilor pentru
realizarea acestui obiectiv. Persoana sau organismul care răspunde de monitorizarea
programului de conformitate, agentul de conformitate al operatorului de distribuţie,
prezintă autorităţii de reglementare menţionate la articolul 39 alineatul (1) un raport anual
cu privire la măsurile adoptate, care se publică. Agentul de conformitate al operatorului de
distribuţie este complet independent și are acces la toate informaţiile operatorului de
distribuţie sau ale oricărei întreprinderi afiliate, care sunt necesare în vederea îndeplinirii
sarcinii sale”;
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b) Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind
normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei
2003/54/CE prevede următoarele:
-

Art. 26 alin. (2) lit d): - „(2) Pe lângă cerinţele prevăzute la alineatul (1), în cazul în care
operatorul de distribuţie face parte dintr-o întreprindere integrată vertical, acesta este
independent, în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, de celelalte activităţi
care nu au legătură cu distribuţia. Pentru a asigura această independenţă, se aplică
următoarele criterii minime: [...] d) operatorul de distribuţie trebuie să stabilească un
program de conformitate, care conţine măsurile luate pentru a garanta excluderea
practicilor discriminatorii, și asigură monitorizarea adecvată a respectării acestui
program. Programul de conformitate prevede obligaţiile specifice impuse angajaţilor
pentru realizarea acestui obiectiv. Persoana sau organismul care răspunde de
monitorizarea programului de conformitate, agentul de conformitate al operatorului de
distribuţie, prezintă autorităţii de reglementare menţionate la articolul 35 alineatul (1) un
raport anual cu privire la măsurile adoptate și acest raport se publică. Agentul de
conformitate al operatorului de distribuţie este complet independent și are acces la toate
informaţiile operatorului de distribuţie sau ale oricărei întreprinderi afiliate, care sunt
necesare în vederea îndeplinirii atribuţiei sale”.

c) Directiva 2019/944/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind
normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei
2012/27/UE prevede următoarele:
-

Art. 35: Separarea operatorilor de distribuție
(1) În cazul în care face parte dintr-o întreprindere integrată pe verticală, operatorul de
distribuție este independent, cel puțin în ceea ce privește forma sa juridică, organizarea și
procesul decizional, față de alte activități care nu au legătură cu distribuția. Normele
respective nu creează obligația de a separa proprietatea activelor operatorului de
distribuție de întreprinderea integrată pe verticală.
(2) Pe lângă cerințele prevăzute la alineatul (1), în cazul în care operatorul de distribuție
face parte dintr-o întreprindere integrată pe verticală, acesta este independent în ceea ce
privește organizarea și procesul decizional de celelalte activități care nu au legătură cu
distribuția. Pentru a asigura această independență, se aplică următoarele criterii minime:
(a) persoanele cu funcție de conducere ale unui operator de distribuție nu pot face parte
din structurile întreprinderii integrate din domeniul energiei electrice, care răspund,
direct sau indirect, de gestionarea zilnică a activităților de producere, distribuție sau
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furnizare a energiei electrice; (b) trebuie luate măsurile corespunzătoare pentru a asigura
faptul că interesele profesionale ale persoanelor cu funcție de conducere ale operatorului
de distribuție sunt luate în considerare astfel încât aceste persoane să aibă posibilitatea de
a acționa independent; (c) operatorul de distribuție trebuie să aibă competențe efective de
luare a deciziilor, independent de întreprinderea integrată din domeniul energiei electrice,
în ceea ce privește activele necesare pentru exploatarea, întreținerea sau dezvoltarea
rețelei. Pentru a îndeplini aceste atribuții, operatorul de distribuție are la dispoziție
resursele necesare, inclusiv resursele umane, tehnice, fizice și financiare. Aceasta nu ar
trebui să împiedice existența unor mecanisme de coordonare adecvate care să se asigure
că sunt protejate drepturile societății-mamă de supraveghere economică și cele de
supraveghere a gestionării, în ceea ce privește rentabilitatea activelor unei filiale,
reglementate indirect în conformitate cu articolul 59 alineatul (7). În special, această
prevedere permite societății-mamă să aprobe planul financiar anual sau orice instrument
echivalent al operatorului de distribuție și să stabilească limitele generale ale nivelului de
îndatorare a filialei sale. În schimb, această prevedere nu permite societății-mamă să dea
instrucțiuni cu privire la exploatarea zilnică, nici cu privire la deciziile individuale
referitoare la construirea sau modernizarea liniilor electrice de distribuție, care nu
depășesc condițiile stabilite în planul financiar aprobat sau în oricare alt instrument
echivalent; și (d) operatorul de distribuție trebuie să stabilească un program de
conformitate, care conține măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor
discriminatorii, și să asigure monitorizarea adecvată a respectării acestui program.
Programul de conformitate prevede obligațiile specifice impuse angajaților pentru
realizarea acestui obiectiv. Persoana sau organismul care răspunde de monitorizarea
programului de conformitate, agentul de conformitate al operatorului de distribuție,
prezintă autorității de reglementare menționate la articolul 57 alineatul (1) un raport
anual cu privire la măsurile adoptate și acest raport se publică. Agentul de conformitate al
operatorului de distribuție este complet independent și are acces la toate informațiile
operatorului de distribuție sau ale oricărei întreprinderi afiliate, care sunt necesare în
vederea îndeplinirii atribuției sale.
(3) În cazul în care operatorul de distribuție face parte dintr-o întreprindere integrată pe
verticală, statele membre se asigură că activitățile respectivului operator sunt
monitorizate de autoritățile de reglementare sau de alte organe competente, astfel încât
acesta să nu poată profita de pe urma integrării sale pe verticală pentru a denatura
concurența. În special, operatorii de distribuție integrați pe verticală nu trebuie, în
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activitățile lor de comunicare și de publicitate, să creeze confuzie cu privire la identitatea
separată a sucursalei furnizoare din cadrul întreprinderii integrate pe verticală.
(4) Statele membre pot decide să nu aplice dispozițiile alineatelor (1), (2) și (3)
întreprinderilor integrate din domeniul energiei electrice care deservesc mai puțin de 100
000 de clienți racordați sau care deservesc sisteme izolate mici”.
d) Prin Nota interpretativă a Comisiei Europene asupra Directivei 2009/72/CE privind normele
comune pentru piața internă a energiei electrice și a Directivei 2009/73/CE privind normele
comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale, legislativul european oferă o imagine
de ansamblu, cât mai cuprinzătoare, asupra regulilor de separare a activităților de distribuție și
furnizare, fiind evidențiată totodată abordarea Comisiei cu privire la modul în care dispozițiile din
Directivele privind energia electrică și gazele naturale sunt interpretate. Astfel, au fost analizate în
detaliu prevederile acestui document cu scopul de a corela prevederile Directivei 2009/72/CE și
ale Directivei 2009/73/CE cu prevederile Directivei 2019/944/CE.
În nota interpretativă se precizează faptul că “Atunci când se elaborează normele și condițiile
specifice pentru garantarea independenței agentului de conformitate al OSD, normele privind
activitatea agentului de conformitate al ITO, astfel cum sunt prevăzute la articolul 21 alineatul
(2) din Directivele privind energia electrică și gazele naturale, pot servi drept punct de referință,
după caz”.
Astfel, potrivit art. 21 alin. (2) din directivele privind energia electrică și gazele naturale
(Directiva 2009/72/CE și Directiva 2009/73/CE), „Agentul de conformitate este numit de către
organismul de supraveghere și face obiectul aprobării autorităţii de reglementare. Autoritatea
de reglementare poate refuza aprobarea agentului de conformitate numai din motive de lipsă de
independenţă sau de capacitate profesională. Agentul de conformitate poate fi o persoană fizică
sau juridică. Articolul 19 alineatele (2)-(8) se aplică agentului de conformitate”.
Totodată, potrivit art. 19 alin. (2)-(8), “(2) Autorităţii de reglementare i se notifică identitatea și
condiţiile privind termenul, durata și încheierea mandatului persoanelor desemnate de
organismul de supraveghere în vederea numirii sau prelungirii mandatului, în calitate de
persoane cu funcţii executive și/sau membri ai organelor administrative ale operatorului de
transport și de sistem, precum și motivele oricărei decizii propuse de încetare a mandatului în
cauză. Respectivele condiţii și decizii menţionate la alineatul (1) dobândesc caracter obligatoriu
numai dacă autoritatea de reglementare nu a ridicat obiecţii în termen de trei săptămâni de la
notificare. Autoritatea de reglementare poate ridica obiecţii privind deciziile menţionate la
alineatul (1) în cazul: (a) unor îndoieli serioase survenite cu privire la independenţa profesională
a unei persoane cu funcţie de conducere numite și/sau a unui membru al organelor administrative
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numit; sau (b) încheierii premature a unui mandat, dacă există îndoieli cu privire la justificarea
încheierii premature.
(3) Nicio poziţie sau responsabilitate profesională, interes sau relaţie de afaceri, de ordin direct
sau indirect, cu întreprinderea integrată vertical, cu vreo parte a acesteia sau cu acţionarii care
deţin controlul asupra acesteia, cu excepţia operatorului de transport și de sistem nu trebuie să fie
deţinută pe o perioadă de trei ani înainte de numirea persoanelor cu funcţii de conducere și/sau a
membrilor organelor administrative ale operatorului de sisteme de transport și de sistem cărora li
se aplică prezentul alineat.
(4) Persoanele cu funcţii de conducere și/sau membrii organelor administrative, precum și
angajaţii operatorului de transport și de sistem nu deţin nicio poziţie sau responsabilitate
profesională, interes sau relaţie de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu vreo altă parte a
întreprinderii integrate vertical sau cu acţionarii majoritari ai acesteia.
(5) Persoanele cu funcţii de conducere și/sau membrii organelor administrative, precum și
angajaţii operatorului de transport și de sistem nu deţin niciun interes și nu primesc niciun
beneficiu financiar, de ordin direct sau indirect, de la vreo parte a întreprinderii integrate vertical
cu excepţia operatorului de transport și de sistem. Remuneraţia acestora nu depinde de
activităţile sau rezultatele întreprinderii integrate vertical, cu excepţia operatorului de transport
și de sistem.
(6) Pentru orice plângeri din partea persoanelor cu funcţie de conducere și/sau a membrilor
organelor administrative ale operatorului de transport și de sistem împotriva încetării premature
a mandatelor lor le este garantat dreptul efectiv de a introduce o cale de atac la autoritatea de
reglementare.
(7) După încetarea mandatului deţinut în cadrul operatorului de transport și de sistem,
persoanele cu funcţie de conducere și/sau membrii organelor administrative ale acestuia nu au
dreptul să deţină, timp de patru ani, nicio poziţie sau responsabilitate profesională, interes sau
relaţie de afaceri, de ordin direct sau indirect, cu orice parte a întreprinderii integrate vertical, cu
excepţia operatorului de transport și de sistem, sau cu acţionarii majoritari ai întreprinderii
integrate vertical.
(8) Alineatul (3) se aplică majorităţii persoanelor cu funcţii de conducere și/sau membrilor
organelor administrative ale operatorului de transport și de sistem. Persoanele cu funcţii de
conducere și/sau membrii organelor administrative ale operatorului de transport și de sistem care
nu fac obiectul dispoziţiilor alineatului (3) nu trebuie să fi desfășurat nicio activitate de conducere
sau vreo altă activitate relevantă în întreprinderea integrată vertical pentru o perioadă de cel
puţin șase luni înaintea numirii acestora. Primul paragraf din prezentul alineat și alineatele (4)6

(7) se aplică tuturor persoanelor cu funcţii executive de conducere și celor care sunt direct
subordonate acestora cu privire la chestiuni legate de exploatarea, întreţinerea sau dezvoltarea
reţelei.”;
De asemenea, prevederile art. 50 din Directiva 2019/944/CE [implicit art. 48 alin. (2)-(8)] care
vizează aspecte referitoare la rolul programului de conformitate și la atribuțiile agentului de
conformitate al operatorului de transport, sunt similare cu prevederile art. 21 alin. (2) [implicit
art. 19 alin. (2)-(8)] din Directiva 2009/72/CE și din Directiva 2009/73/CE.
În consecință, având în vedere faptul că prevederile art. 21 alin. (2) [implicit art. 19 alin. (2)-(8)]
din Directivele 2009/72/CE și 2009/73/CE și respectiv art. 50 din Directiva 2019/944/CE [implicit
art. 48 alin. (2)-(8)], prezintă repere clare cu privire la programul de conformitate și la activitatea
agentului de conformitate, și de asemenea, luând în considerare poziția Comisiei Europene redată
în nota interpretativă, acestea au fost folosite drept punct de referință la elaborarea proiectului de
Regulament.
2. Cadrul național de reglementare
a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările
ulterioare prevede la :
- art. 48 alin. (2) lit. d) : “Operatorul de distribuţie stabilește un program de conformitate, care
conţine măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii şi stabilește şi
obligaţiile specifice impuse angajaţilor pentru realizarea obiectivului de independenţă“;
- art. 48 alin. (2) lit. e): “ Operatorul de distribuţie desemnează o persoană sau un organism,
denumită/denumit agent de conformitate, care să asigure monitorizarea adecvată a respectării
programului de conformitate şi care depune la ANRE, în luna decembrie a fiecărui an, un
raport cu privire la măsurile luate ce se va publica pe site-ul operatorului de distribuţie.
Agentul de conformitate al operatorului de distribuţie este complet independent şi are acces la
toate informaţiile operatorului de distribuţie sau ale oricărui operator economic afiliat, care
sunt necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale“;
- art. 48 alin. (3): ”Operatorii economici integraţi pe verticală, care furnizează servicii pentru
mai puţin de 100.000 de clienţi conectaţi sau care deservesc sisteme mici, izolate, nu au
obligaţia de implementare a măsurilor prevăzute la alin. (1) şi (2)”.
- art. 136 alin. (2) lit. d): “Operatorul de distribuţie trebuie să stabilească un program de
conformitate, în care să prezinte măsurile asumate ce asigură excluderea oricărui
comportament discriminatoriu şi garantează că respectarea acestuia este monitorizată în mod
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adecvat; acest program trebuie să prezinte şi obligaţiile specifice ale angajaţilor pentru
realizarea acestui obiectiv; persoana sau organismul responsabil pentru monitorizarea
programului de conformitate, denumit agent de conformitate, transmite ANRE şi publică, în
luna decembrie a fiecărui an, un raport cuprinzând măsurile luate; agentul de conformitate al
operatorului de distribuţie este complet independent şi are acces la toate informaţiile
operatorului de distribuţie sau ale oricărui operator economic afiliat, care sunt necesare în
vederea îndeplinirii atribuţiei sale“;
- art. 136 alin. (4): “Fac excepţie de la prevederile alin. (1)-(3) operatorii economici care
desfăşoară activităţi de distribuţie a gazelor naturale şi care deservesc un număr de cel mult
100.000 de clienţi finali“;
- art. 141 alin. (3) lit. d): “ Operatorul de înmagazinare stabileşte un program de conformitate,
care conţine măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii şi stabileşte
şi obligaţiile specifice impuse angajaţilor pentru realizarea obiectivului de independenţă“;
- art. 141 alin. (3) lit. e): “Operatorul de înmagazinare desemnează o persoană sau un
organism, denumit agent de conformitate, care să asigure monitorizarea adecvată a respectării
programului de conformitate şi care transmite autorităţii competente în luna decembrie a
fiecărui an un raport cu privire la măsurile luate, raport care se publică pe site-ul operatorului
de înmagazinare“.
b) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevede la:
- art. 5 alin. (1) lit. c): “Ordinele, deciziile sau avizele ANRE cu privire la activitatea de
reglementare se referă la: c) aprobarea reglementărilor tehnice şi comerciale pentru
funcţionarea sigură şi eficientă a sectorului energiei electrice, termice şi al gazelor naturale“;
- art. 9 alin. (1) lit. ș): “Atribuţiile şi competenţele ANRE în sectorul energiei electrice şi
energiei termice produse în cogenerare: ș) monitorizează funcţionarea pieţei de energie
electrică în vederea evaluării nivelului de eficienţă, transparenţă şi concurenţă a acesteia, a
continuităţii în alimentare, pe bază de reglementări proprii, şi elaborează rapoarte anuale
privind activitatea desfăşurată, problemele sesizate, soluţiile aplicate şi rezultatele obţinute“;
- art. 10 alin. (1) lit. q): “Atribuţiile şi competenţele ANRE în sectorul gazelor naturale: q)
elaborează şi/sau aprobă reglementările tehnice, comerciale, economice sau operaţionale, cu
caracter obligatoriu pentru funcţionarea sectorului gazelor naturale“.
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3. Scopul reglementării
Potrivit legii, operatorul de distribuţie trebuie să desemneze o persoană sau un organism,
denumită/denumit agent de conformitate, care să asigure monitorizarea adecvată a respectării
programului de conformitate.
La momentul de față activitatea de monitorizare sus menționată este reglementată prin prevederile
Ordinului ANRE nr. 5/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către
ANRE a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie a energiei electrice și
ale Ordinului ANRE nr. 63/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate
stabilite de operatorii de distribuţie sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale. În
fiecare dintre cele două regulamente sunt indicate măsuri pe care, fără a se limita la acestea,
operatorii de distribuţie/înmagazinare trebuie să le stabilească prin programul de conformitate.
În scopul de a actualiza prevederile celor două regulamente antemenționate, astfel încât acestea să
corespundă dinamicii evoluțiilor legislative la nivel european și pentru a obține un cadru unitar de
reglementare în ceea ce privește monitorizarea programelor de conformitate stabilite de operatorii
de distribuţie de energie electrică/gaze naturale și de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale,
a fost elaborat proiectul de Regulament. Regulamentul vizează modalitatea de întocmire și
conținutul programelor de conformitate de către operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze
naturale, respectiv de înmagazinare a gazelor naturale, care fac parte din categoria operatorilor
economici integraţi pe verticală, implementarea măsurilor prevăzute în programul de conformitate,
monitorizarea aplicării programelor de conformitate și a măsurilor din acestea, desemnarea,
aprobarea şi activitatea agenților de conformitate, modalitatea de întocmire și conținutul
rapoartelor de către agentul de conformitate, astfel încât acest nou cadru să actualizeze și să
faciliteze procesul de monitorizare de către ANRE a programelor de conformitate și a activității
agenților de conformitate.
Totodată, prin promovarea proiectului de Regulament se urmăreşte comasarea Ordinului
președintelui ANRE nr. 5/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate
stabilite de operatorii de distribuţie a energiei electrice şi a Ordinului președintelui ANRE nr.
63/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională
de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii de
distribuţie sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale, având în vedere că prevederile
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din legislația națională și cea europeană incidentă în domeniu aferentă ambelor sectoare sunt
similare.
De asemenea, Regulamentul privind monitorizarea programelor de conformitate stabilite de
operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale și de operatorii de înmagazinare a
gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală vizează
armonizarea cu prevederile specifice din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și
de abrogare a Directivei 2003/54/CE, din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor
naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE, din Directiva 2019/944/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de
energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, având la bază Nota interpretativă a
Comisiei Europene asupra Directivei 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă a
energiei electrice și a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în
sectorul gazelor naturale.
Nu în ultimul rând, este vizată și actualizarea și armonizarea celorlalte reglementări ANRE în
vigoare, care conțin prevederi referitoare la programele de conformitate și condițiile de
desfășurare a activității agenților de conformitate, respectiv Ordinul președintelui ANRE nr.
73/2014, privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licențelor pentru prestarea serviciului
de distribuţie a energiei electrice, Ordinul președintelui ANRE nr. 84/2014 privind aprobarea
Condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor
naturale și Ordinul președintelui ANRE nr. 109/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de
valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de
înmagazinare subterană a gazelor naturale.

4. Schimbări preconizate/ măsurile propuse prin prezenta reglementare
În vederea unei abordări unitare a reglementărilor din domeniul energiei electrice cu cele din
domeniul gazelor naturale, se propune aprobarea Regulamentului privind monitorizarea
programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze
naturale și de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator
economic integrat pe verticală și modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr.
73/2014, privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licențelor pentru prestarea serviciului
de distribuţie a energiei electrice, a Ordinului președintelui ANRE nr. 84/2014 privind aprobarea
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Condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor
naturale și a Ordinului președintelui ANRE nr. 109/2018 privind aprobarea Condiţiilor-cadru de
valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de
înmagazinare subterană a gazelor naturale.
În procesul de realizare a Regulamentului privind monitorizarea programelor de conformitate
stabilite de operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale și de operatorii de
înmagazinare a gazelor naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală
au fost parcurse și analizate o serie de documente la nivel european, a căror temă centrală o
constituie modalitatea în care statele membre UE au transpus prevederile legislației europene, în
materie de separare a activității de distribuție/furnizare/transport/înmagazinare/producție a gazelor
naturale/energiei electrice, după caz, dar și recomandări ale Comisiei Europene cu privire la
modalitatea de interpretare a prevederilor din Directivele Europene privind energia electrică și
gazele naturale (Directiva 2009/72/CE, Directiva 2009/73/CE și Directiva (UE) 2019/944/CE),
unele dintre cele mai relevante documente fiind următoarele: raportul realizat de către Energy
Community și publicat în anul 2019 “Technical assistance to efficiently implement, monitor and
report the functional unbundling of network operators”, analiza CEER publicată în anul 2013 "Status Review on the Transposition of Unbundling Requirements for DSOs and Closed
Distribution System Operators", analiza CEER publicată în anul 2016 - "Status Review on the
Implementation of DSOs Unbundling Provisional of the 3rd Energy Package", Nota Interpretativă
a Comisiei Europene asupra Directivei 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă
a energiei electrice și a Directivei 2009/73/CE privind normele comune pentru piața internă în
sectorul gazelor naturale (unbundling regime).
În urma parcurgerii atât a prevederilor legislației naționale și europene în vigoare pe acest subiect,
cât și a documentelor amintite, și în scopul de a alinia cadrul de reglementare referitor la
activitatea de monitorizare a programelor de conformitate stabilite de operatorii de distribuţie de
energie electrică/gaze naturale și de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale care fac parte
dintr-un operator economic integrat pe verticală, la noile cerințe și la practica utilizată de alte state
membre UE, a rezultat proiectul de Regulament, care cuprinde aspecte legate de:
• modalitatea de întocmire și conținutul programelor de conformitate de către operatorii de
distribuţie de energie electrică/gaze naturale, respectiv de înmagazinare a gazelor naturale;
• implementarea măsurilor prevăzute în programul de conformitate;
• monitorizarea aplicării programelor de conformitate și a măsurilor din acestea;
• desemnarea, aprobarea şi activitatea agenților de conformitate;
• modalitatea de întocmire și conținutul rapoartelor, de către agentul de conformitate.
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5. Alte informații
Nu este cazul.
Secțiunea a 3-a – Mențiuni privind impactul socio-economic preconizat al proiectului de
reglementare
1.Impactul macroeconomic
a) impactul asupra pieței de energie în ansamblul ei
Nu este cazul
b) impactul asupra operatorilor economici
Regulile prevăzute în proiectul de Regulament vizează monitorizarea de către ANRE, a
măsurilor luate de operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale, respectiv de
înmagazinare a gazelor naturale naturale care fac parte dintr-un operator economic integrat
pe verticală, în scopul garantării excluderii practicilor discriminatorii şi a realizării
obiectivului de independenţă al acestora.
c) impactul asupra clienților finali
Reglementarea nu se referă la acest subiect
2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat
Reglementarea nu se referă la acest subiect.

3. Impactul asupra mediului de afaceri
Reglementarea nu se referă la acest subiect.
4. Implicații sociale
Reglementarea nu se referă la acest subiect.

5. Impactul asupra mediului
Reglementarea nu se referă la acest subiect.
6. Alte informații
Nu este cazul.
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Secțiunea a 4-a - Efectele proiectului de reglementare asupra legislației în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de reglementare
a) Acte normative modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de
act de reglementare
• Abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 5/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de
conformitate stabilite de operatorii de distribuţie a energiei electrice, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 11 februarie 2015 şi a Ordinului
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2018
pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea de către Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul Energiei a programelor de conformitate stabilite de operatorii
de distribuţie sau de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 aprilie 2018.
• Modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 73/2014 privind aprobarea
Condiţiilor generale asociate licențelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a
energiei electrice, a Ordinului președintelui ANRE nr. 84/2014 privind aprobarea
Condiţiilor-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor
naturale și a Ordinului președintelui ANRE nr. 109/2018 privind aprobarea Condiţiilorcadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a
sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.
b) Acte normative care urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții
Nu este cazul
2. Conformitatea proiectului de reglementare cu legislația comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare
Nu este cazul.
3. Alte acte normative şi/sau documente internaționale din care decurg angajamente
Nu este cazul.
4. Alte informații
Nu este cazul.
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