Lista cuprinzand documentele de interes public oferite la cerere
AutorizaŃii, atestate, licenŃe pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau pentru
persoanele fizice care desfăşoară activităŃi specifice în sectorul energiei electrice
Certificarea operatorului de transport şi sistem (actul de certificare)
Metodologii de calcul al tarifelor aplicabile activităŃilor de transport si distributie a energiei electrice, activităŃii operatorului pietei de
energie electrică şi pentru serviciile de sistem,
Reglementările aferente racordării şi stabilirii tarifelor de racordare, regulamente de urmărire şi control
Tarife reglementate privind activităŃile de transport şi distribuŃie a energiei electrice, tariful pentru serviciul de sistem, tariful pentru
activitatea prestată de operatorul pieŃei de energie electrică, tarife de racordare la retea şi tarife pentru emiterea avizelor de amplasament si a
avizelor tehnice de racordare la RED, preŃuri şi tarife reglementate pentru energie electrică pentru consumatorii captivi, valori anuale medii
agregate pentru producerea de energie electrică şi energie termică în cogenerare
Contracte–cadru privind: transportul, serviciul de sistem, serviciul de tranzit, activitatea prestată de operatorul pieŃei de energie electrică,
serviciul de distribuŃie a energiei electrice, racordarea utilizatorilor la reŃelele electrice de interes public şi furnizarea energiei electrice la
consumatorii finali
Coduri, regulamente, proceduri, standarde de performanta, norme şi instrucŃiuni privind funcŃionarea sistemului electroenergetic naŃional şi
a pieŃei de energie electrică
Indicatorii de performanŃă realizaŃi de operatorii de reŃea
Planurile de perspectivă pentru reŃeaua electrică de transport
Rapoarte ale ANRE privind activitatea operatorilor de retea, starea tehnică, nivelul de mentenanŃă şi de siguranŃă a reŃelelor electrice pe
baza datelor transmise de operatorii de reŃea
Procedura de soluŃionare a neînŃelegerilor legate de încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice, a contractelor dintre operatorii
economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de racordare la reŃea şi a divergenŃelor dintre operatorul de transport şi de sistem şi
proprietarul reŃelei de transport
Procedura privind medierea/soluŃionarea neînŃelegerilor precontractuale în domeniul energiei
Procedura privind soluŃionarea disputelor contractuale în domeniul energiei
Procedura privind soluŃionarea refuzului de acces la sistemele de energie electrică şi gaze naturale
Rapoarte anuale privind realizarea indicatorilor de performanŃă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate
Raport anual pentru emiterea garanŃiilor de origine
Raport anual privind funcŃionarea pieŃei de certificate verzi
Raport privind rezultatele monitorizării pieŃei de energie electrică
Lista operatorilor economici titulari de autorizaŃii şi licenŃe şi a datelor de contact ale acestora
Lista operatorilor economici titulari de atestate şi a datelor de contact ale acestora
Listele electricienilor autorizaŃi
InformaŃii privind organizarea examenelor de autorizare a electricienilor, precum şi rezultatele examenelor
AutorizaŃii şi licenŃe pentru agenŃii economici din sectorul gazelor naturale (titulari, condiŃii de valabilitate) şi autorizaŃii suspendate/retrase
Criterii şi metode pentru aprobarea preŃurilor şi tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale
Coduri, regulamente, norme şi instrucŃiuni privind funcŃionarea sectorului gazelor naturale
Metodologii privind medierea neînŃelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale

Contract-cadru de furnizare reglementată, distribuŃie, transport, înmagazinare a gazelor naturale
Standarde (de performanŃă), metodologii, norme, alte reglementări comerciale privind funcŃionarea pieŃei gazelor naturale
Date agregate privitoare la structura pieŃei (cantităŃi, preŃuri) pentru o anumită perioadă de timp, cu respectarea principiului confidenŃialităŃii
datelor
Rapoarte lunare şi anuale privind monitorizarea pieŃei gazelor naturale
Sinteze ale obligaŃiilor furnizorilor de gaze naturale care decurg din standardele de performanŃă pentru activitatea de furnizare a gazelor
naturale
Tabele cuprinzând indicatorii de performanŃă stabiliŃi prin standarele de performanŃă în sectorul gazelor naturale
Liste ale furnizorilor de gaze naturale care au/nu au transmis sintezele obligaŃiilor faŃă de consumatori
Lista agenŃilor economici titulari de autorizaŃii şi licenŃe în domeniul gazelor naturale
Lista instalatorilor autorizaŃi care desfăşoară activităŃi în domeniul gazelor naturale
Regulamente privind autorizarea auditorilor energetici si atestarea managerilor energetici.
Lista auditorilor energetici, persoane fizice
Lista auditorilor energetici, persoane juridice
Lista managerilor energetici
InformaŃii privind organizarea examenelor de instalatori autorizaŃi (gaze naturale), precum şi rezultatele examenelor
ComponenŃa comisiei de examinare a electricienilor şi a comisiei de atestare a operatorilor economici care proiectează
Comunicate de presă
Răspunsuri la cereri de informaŃii de interes public
Procesele verbale (extrase din procesele verbale) ale şedinŃelor publice
Valoarea totală, anuală a amenzilor aplicate in urma actiunilor de control
Proiecte de acte normative aflate în dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică
Listele ordinelor şi deciziilor emise de autoritate
Programul anual de elaborare şi de revizuire a reglementărilor tehnice aferente SEN
Contracte de achiziŃii publice

