Lista categoriilor de documente produse şi/sau gestionate
AutorizaŃii şi licenŃe pentru operatorii economici din sectoarele energiei electrice, energiei termice în cogenerare şi gazelor naturale
Metodologii de calcul al tarifelor pentru transportul şi distribuŃia energiei electrice, al tarifelor de racordare la aceste reŃele, al tarifului operatorului
pietei de energie electrică şi al tarifelor de servicii de sistem
Proceduri privind medierea/soluŃionarea neînŃelegerilor precontractuale, a refuzului de acces la sistemele de energie electrică şi gaze naturale şi a
disputelor contractuale în domeniul energiei
PreŃuri şi tarife reglementate pentru consumatorii captivi
Tarifele reglementate pentru serviciile de transport şi distribuŃie de energie electrică, pentru serviciul de sistem, pentru activitatea prestată de operatorul
pieŃei de energie electrică, tarifele de racordare şi tarifele pentru emiterea avizelor de amplasament si a avizelor tehnice de racordare.
Metodologii privind soluŃionarea neînŃelegerilor precontractuale sau a divergenŃelor dintre operatorul de transport şi de sistem şi proprietarul reŃelei de
transport
Documente privind activitatea de acordare a autorizaŃiilor, atestatatelor şi licenŃelor pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice, energiei
termice produse în cogenerare şi gazelor naturale
Documente privind activitatea de autorizare a electricienilor
Documente privind certificarea operatorului de transport şi sistem
Documente privind preluarea/predarea de capacităŃi de distribuŃie operaŃionale
Documentele produse şi gestionate cu ocazia soluŃionarii neinŃelegerilor precontractuale sau a divergenŃelor dintre operatorul de transport şi de sistem şi
proprietarul reŃelei de transport
Contracte–cadru privind transportul, serviciul de sistem, serviciul de tranzit, activitatea prestată de operatorul pieŃei de energie electrică, serviciul de
distribuŃie a energiei electrice, precum şi privind racordarea utilizatorilor la reŃelele electrice de interes public, precum şi cele de furnizare a energiei
electrice la consumatorii finali
Contracte între operatorii economici din sectorul gazelor naturale
Contracte-cadru de furnizare reglementată, distribuŃie, transport, înmagazinare a gazelor naturale
Regulamente, norme tehnice şi instrucŃiuni privind funcŃionarea sistemului electroenergetic naŃional şi a pieŃei de energie electrică.
Regulamente, coduri, norme tehnice privind funcŃionarea sectorului gazelor naturale
Ordine, regulamente, ghiduri in domeniul eficientei energetice
Standarde de performanŃă, reglementări comerciale
Sinteze şi raportări ale obligaŃiilor furnizorilor şi ale operatorilor de distribuŃie şi transport de gaze naturale şi sinteze şi raportări ale operatorilor
economici din sectorul gazelor naturale care fac obiectul Metodologiei de monitorizare a pieŃei de gaze naturale
Procedurile operaŃionale, metodologiile şi/sau normele tehnice elaborate de operatorul de transport sau de operatorii de distribuŃie reglementaŃi, în
scopul propunerii spre aprobarea/avizarea de către ANRE
Rapoarte lunare de monitorizare a pieŃei de energie electrică
Rapoarte financiare ale operatorilor economici licentiati
Rapoarte anuale de activitate ale operatorilor economici licentiati, materiale informative
Rapoarte de preŃuri şi tarife în sectorul gazelor naturale şi rapoarte de separare contabilă
Rapoarte de separare legală, funcŃională şi organizatorică în sectorul gazelor naturale, evaluarea sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de
achiziŃie a gazelor naturale
Rapoarte lunare monitorizare a pieŃei de gaze naturale
Documentele produse şi gestionate cu ocazia soluŃionarii petiŃiilor

Rapoartele de control si procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor
Programul anual de control
Notele de sesizare
Comunicate de presă
Rapoarte anuale de activitate, materiale informative
Răspunsuri la cereri de informaŃii de interes public
Procesele verbale ale şedinŃelor publice
Procesele verbale ale şedinŃelor comisiilor de atestare/autorizare a operatorilor economici şi persoanelor fizice care desfăşoară activităŃi specifice în
sectorul energiei electrice

