REFERAT DE APROBARE

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de reglementare
Ordin privind modificarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul
energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 12/2015
Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii reglementării
1. Contextul și cadrul european de
reglementare

(Descrierea

situației

actuale)

 Directiva (UE) 2019/944 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.
Directiva 2007/2/CE privind stabilirea unei infrastructuri
pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE);

2. Cadrul național de reglementare

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare,
Ordonanţa

Guvernului

nr.

4/2010

privind

instituirea

Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România,
republicată.
3. Scopul reglementării

Prin prezentul proiect de ordin se are în vedere îmbunătățirea
cadrului general de acordare, modificare, suspendare şi retragere
a autorizaţiilor şi licenţelor din sectorul energiei electrice,
corelarea cu prevederile actelor normative de nivel superior cu
care Regulamentul se află în conexiune, în principal cu
prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.
123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum și
perfecționarea accesului la utilizarea și punerea în comun a
datelor și serviciilor spațiale, în conformitate cu prevederile
Directivei 2007/2/CE privind stabilirea unei infrastructuri pentru
informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE).

4. Schimbări preconizate/ măsurile Principalele modificări propuse pentru actul normativ în vigoare
propuse prin prezenta reglementare

constau în:
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a) sistematizarea prevederilor articolului 10 alineatul (4^2) în
paragrafe distincte care să marcheze clar, în mod distinct, fiecare
situație în care este permisă desfășurarea activității de distribuție
a energiei electrice fără a fi necesară deținerea unei licențe de
distribuție a energiei electrice, în conformitate cu prevederile
articolului 10 alin. (42) din Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
b) explicitarea formatului în care se transmit informaţiile privind
componentele reţelei electrice de transport/distribuție a energiei
electrice (linii electrice/branșamente/stații electrice/posturi de
transformare) în sistemul naţional de coordonate stereografic
1970, în vederea uniformizării cu formatul aplicației GIS deja
implementate în cadrul ANRE în cazul operatorilor economici
din domeniul gazelor naturale, aplicație utilizată pentru punerea
în aplicare a prevederilor Directivei 2007/2/CE privind stabilirea
unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea
Europeană (INSPIRE);
c) completarea tipurilor de date spațiale solicitate în cadrul
aplicației GIS cu date privind liniile electrice de joasă tensiune și
branșamente electrice, având în vedere că seturile de date
spaţiale aferente Temei III 6 "Servicii de utilităţi publice şi alte
servicii publice" din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.
579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale
autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru
realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor
necesare pentru punerea în comun a acestora, acoperă reţelele
de energie electrică, indiferent de tensiunea nominală;
d) atașarea, ca atribute la datele spațiale solicitate în cadrul
aplicației GIS, a unui set de date conexe datelor spațiale
prezentate, în care se include valoarea și numărul de inventar ale
componentelor reţelei electrice de transport/distribuție a energiei
electrice, necesară ANRE pentru verificarea mijloacelor fixe
rezultate în urma finalizării investițiilor realizate de titularii de
licență în vederea recunoașterii acestora în baza activelor
reglementate;
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e) includerea în cuprinsul documentației depuse de solicitantul
unei licențe pentru activitatea de agregare, a unei descrieri a
afacerii pe care acesta o va realiza în baza licenței, inclusiv cu
referire la piaţa/pieţele de energie electrică la care urmează să
participe în calitate de participant la piaţă implicat în agregare, în
vederea stabilirii cu acuratețe a drepturilor și obligațiilor
specifice titularului acestui tip de licență;
f) modificarea termenului de completare de către solicitantul unei
licențe a documentației conform observațiilor transmise de
ANRE, de la maximum 90 zile la maximum 60 de zile de la data
primirii notificării din partea ANRE.
g) eliminarea condiționării retragerii licenței din inițiativa
titularului acesteia de plata datoriilor către ANRE

și

reglementarea situației radierii operatorului economic ca fiind
cauză de retragere a licenței..
h) eliminarea din cuprinsul art. 49 alin. (4) a referirilor la
producătorii de energie electrică şi, după caz, termică produsă în
cogenerare cu puterea electrică instalată mai mică de 1 MW (care
pot realiza exploatarea capacităților energetice fără licență
potrivit articolul 10 alineatul (5), lit. b) din Legea energiei
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și
completările ulterioare) și înlocuirea cu referirirea la producătorii
de energie electrică şi, după caz, termică produsă în cogenerare
cu puterea electrică instalată mai mare sau egală cu 1 MW și mai
mică de 5 MW.
5.Alte informații

Nu este cazul

Secțiunea a 3-a – Mențiuni privind impactul socio-economic preconizat al proiectului de
reglementare
1.Impactul macroeconomic

a)

facilitarea

a) impactul asupra pieței de energie în ansamblul ei

naţionale pentru informaţii spaţiale (denumită

b) impactul asupra operatorilor economici

INIS), cu privire la componente ale reţelei

c) impactul asupra consumatorilor/

electrice de transport/distribuție a energiei

clienților finali (variații de preț sau altele asemenea)

electrice

(linii

realizării

Infrastructurii

electrice/branșamente/stații

electrice/posturi de transformare);
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b) verificarea mijloacelor fixe rezultate în
urma finalizării investițiilor realizate de
titularii de licență în vederea recunoașterii
acestora în baza activelor reglementate;
c) nu este cazul
2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului
ajutoarelor de stat

Nu este cazul.

3. Impact asupra mediului de afaceri

Nu este cazul.

4. Implicații sociale

Nu este cazul.

5. Impact asupra mediului

Nu este cazul.

6. Alte informații

Nu este cazul.

Secțiunea a 4-a – Mențiuni privind impactul financiar preconizat asupra bugetului ANRE
Nu este cazul
Secțiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea Nu este cazul.
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea
implementării noilor dispoziții.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu Nu este cazul.
legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun
prevederi comunitare
3. Alte acte normative și/sau documente internaționale Nu este cazul.
din care decurg angajamente
4. Alte informații
Nu este cazul.
ANRE invită părțile interesate să transmită observații și propuneri legate de aspectele cuprinse în cadrul
proiectului de ordin însoțite de o motivație corespunzătoare în termen de 30 de zile lucrătoare de la data
publicării, în format editabil, la adresa de e-mail licente.ee@anre.ro.
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