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RAPORT  COMUN 
asupra Raportului  anual privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare 

în domeniul Energiei pe anul 2016 
 

Comisiile de specialitate din Senat şi Camera Deputaţilor au fost sesizate de Birourile 
Permanente reunite în vederea dezbaterii Raportului anual privind activitatea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pe anul 2016.  

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei a transmis Parlamentului, în 
conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr.13/2007 şi Legii gazelor 
nr.351/2004, raportul său anual de activitate în vederea dezbaterii acestuia în şedinţa comună a celor 
două Camere ale Parlamentului. 

Potrivit art.1 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a 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, raportul anual de activitate va fi dezbătut, fără a fi supus votului, în 
şedință comună a celor două Camere ale Parlamentului. 

Dezbaterile au avut loc în ședința comună din data de 15 iunie 2017, în prezența majorității 
senatorilor și deputaților. La dezbateri au participat reprezentanții comitetului de reglementare al 
ANRE.  

Raportul anual privind activitatea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei 
pe anul 2016 este structurat în zece capitole cuprinzând detaliat prezentarea activității de reglementare 
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în sectorul energiei electrice, a gazelor naturale precum și a eficienței energetice. Întreaga activitate 
este raportată la politicile energetice europene care corespund conceptului de dezvoltare durabilă şi se 
concentrează pe o serie de aspecte cheie cum sunt accesul consumatorilor la sursele de energie la 
preţuri accesibile şi stabile, dezvoltarea durabilă a producţiei, transportului şi consumului de energie, 
siguranţa în aprovizionarea cu energie, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. La nivel European, 
anul 2016 a fost marcat de lansarea pachetului legislativ intitulat „Energie curată pentru toți 
europenii“, menit să arate că tranziția către o energie curată este sectorul de creștere al viitorului. 
Pachetul vizează eficiența energetică, energia din surse regenerabile, organizarea pieței energiei 
electrice, securitatea aprovizionării cu energie electrică, precum și reguli de guvernanță pentru uniunea 
energetică. În plus, Comisia propune o nouă cale de urmat pentru proiectarea ecologică, precum și o 
strategie pentru o mobilitate integrată și automatizată. Pachetul propus urmărește trei obiective 
principale: plasarea eficienței energetice pe primul loc, atingerea de către UE a poziției de lider 
mondial în domeniul energiei din surse regenerabile și asigurarea de condiții echitabile pentru 
consumatori. 

Potrivit raportului, în domeniul energiei electrice, activitatea ANRE s-a concentrat pe 
acordarea de licențe și autorizații, supravegherea separării activităților, reglementarea activităților de 
rețea, supravegherea evoluției pieței de energie electrică, aplicarea schemelor de ajutor de stat în 
susținerea producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie și a cogenerării de înaltă 
eficiență. În urma procesului de monitorizare lunară a activităţii producătorilor deţinători de unități 
dispecerizabile pe piaţa de energie electrică a rezultat faptul că în anul 2016, a fost livrată în reţele o 
cantitate de energie electrică de 57,93 TWh (aceasta incluzând consumul propriu al unor producători şi 
energia electrică vândută direct la barele centralelor), cu cca. 1% mai puţin decât în anul precedent. 
Conform rezultatelor obţinute din procesul de realizare a etichetei naţionale de energie electrică, 
cantitatea totală de energie electrică produsă în unităţi dispecerizabile şi nedispecerizabile a fost în 
anul 2016 de 64,15 TWh.  

Sectorul de producere al energiei electrice este dominat în continuare de producătorii de 
energie din surse convenţionale; cote de piaţă peste 5% din cantitatea totală produsă înregistrează 
primii 4 producători însumând cca. 75% din energia produsă în unităţile dispecerizabile. Cantităţi de 
energie electrică peste 1 TWh înregistrează un număr de 8 producători, care reprezintă cumulat cca. 
86%, situaţie asemănătoare celei din anul precedent. Cel mai important producător din punct de vedere 
al cantităţii de energie electrică produsă şi livrată în reţea a fost şi în acest an Hidroelectrica, cu o 
pondere crescută cu aproape 3 puncte procentuale faţă de cea din 2015 (de la 27,11% la 29,83%). 
Ierahia celorlalţi 2 producători din clasamentul producătorilor în funcţie de cantitatea produsă şi livrată 
s-a menţinut aceeaşi comparativ cu cea din anul anterior, cotele de piaţă individuale fiind însă uşor 
modificate. La nivel de an, grupul primilor trei producători a reprezentat un procent de 68,94% din 
totalul cantităţii de energie electrică livrată, aproape egal cu valoarea înregistrată în 2015.  

Scăderi de cantităţi s-au înregistrat în special la producţia pe bază de cărbune, combustibil 
nuclear (determinată de perioadele de opriri programate ale ambelor unităţi nucleare) şi sursă eoliană, 
în timp ce producţia din sursă hidroenergetică a crescut cu aproape 1,5 TWh (reprezentând un procent 
de creştere cu 9% faţă de nivelul din 2015), pe fondul creşterii faţă de cea din anul precedent a rezervei 
de energie în principalele lacuri de acumulare. Scăderea producţiei pe bază de cărbune poate fi 
explicată în contextul dificultăţilor financiare cu care s-a confruntat CE Hunedoara, a intrării în 
insolvenţă şi ulterior a declanşării procedurii de faliment pentru RAAN, a dispariţiei Electrocentrale 
Oradea (înlocuit la nivel local de Termoficare Oradea, producător axat pe gaze) şi de problemele de 
contractate a energiei electrice întâmpinate de CE Oltenia.  
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Cu privire la sectorul energiei electrice, în dezbaterile din comisie s-au constatat 
următoarele aspecte: în Raportul anual pentru anul 2016, există 139 de pagini dedicate sectorului 
energie electrice (exclusiv concluziile) dar prin modul neunitar de prezentare a datelor/informațiilor 
aferente activităților reglementate/concurențiale, informațiile prezentate sunt fie inutile, fie 
incomplete, de importanță secundară și nu pun la dispoziția membrilor Comisiilor de specialitate din 
Parlament date/informații importante care să aducă la cunoștința Parlamentului, de ex.: 

− Starea rețelei de transport, investițiile prognozate și realizate, ca urmare a aplicării de către 
CNTEE Transelectrica a tarifelor stabilite și aprobate de către ANRE; 

− Starea rețelelor de distribuție a energie electrice, investițiile prognozate și realizate, ca urmare 
a aplicării de către operatorii  de distribuție a a tarifelor stabilite și aprobate de către ANRE. 

Având în vedere că rețelele de transport și de distribuție a energiei electrice constituie 
monopoluri naturale, activitățile operatorilor de rețea sunt activități reglementate de către ANRE, care 
stabilește și aprobă, prin Ordine, tarifele reglementate pentru serviciile de transport și de distribuție a 
energiei electrice, considerăm că se impunea, ca reglementatorul, să furnizeze Parlamentului o 
imagine completă și corectă a situației la 31.12.2016 a rețelelor de transport și de distribuție energiei 
electrice, a programelor de mentenanță, a investițiilor și retehnologizărilor realizate. 

În acest context sunt relevante informațiile din Raportul privind realizarea indicatorilor de 
performanță pentru serviciile de transport, de sistem și de distribuție a energiei electrice și starea 
tehnică a rețelelor electrice de transport și de distribuție, elaborat de ANRE  pentru anul 2015, (adresa 
www/anre/energie electrica/rapoarte/indicatori performanță) în care, în capitolul III. 1. Starea tehnică 
a rețelei de transport, se prezintă, inclusiv vechimea liniilor electrice, precum și faptul că în anii 2015 
și 2016 nu au fost retehnologizate sau nu au fost realizate nici măcar un km de linie în rețeaua de 
transport (pag.49-pag.52 din raportul susmenționat). 

Membrii comisiilor consideră foarte grav faptul că, deşi potrivit OUG nr. 33/2007, 
Autoritatea de reglementare avea atribuţii în monitorizarea nivelului de siguranţă a reţelelor şi 
a stării tehnice a acestor capacităţi,  precum şi în publicarea acestor informaţii în Raportul 
anual de activitate, acest fapt nu a fost prezentat, deşi constituie una dintre principalele 
probleme ale siguranţei sistemului energetic național. Pe de o parte se remarcă dezinteresul faţă de 
starea tehnică a reţetelor electrice, iar pe de altă parte, lipsa de informare a factorilor politici şi a 
consumatorului asupra stării tehnice a acestor reţele, a nivelului pierderilor şi a problemelor 
identificate, în contextul în care, destinatarii Raportului de activitate al autorităţii de reglementare 
sunt Parlamentul, Guvernul şi Preşedintele României, Consiliului Concurenţei, ACER, Comisia 
Europeană şi consumatorii de energie electrică, iar prin Raportul anual întocmit, nu a fost prezentată 
starea tehnică a reţelelor electrice. 

Următoarele activități, care ar trebui să fie în preocuparea primordială a Comitetului de 
reglementare al ANRE, ar trebui să se reflecte corespunzător în cadrul raportului anual de activitate: 

- Urmărirea și aprobarea, prin programele de investiții elaborate de operatorii de distribuție și 
transport a unui volum de lucrări prin care să se asigure realizarea de lucrări de 
retehnologizare/modernizare a rețelelor, care să conducă la sporirea gradului de siguranță, 
fiabilitate și eficență a rețelelor electrice. 

- Analiza cauzelor care au condus la menținerea nivelului pierderilor în rețelele electrice la un 
nivel constant, în condițiile în care, operatorii de distribuție și transport au raportat an de an 
efectuarea de investiții în capacitățile energetice și dispunerea de măsuri privind reducerea 
acestor pierderi. Verificarea realizării investițiilor raportate și eficiența acestora. Totodată, se 
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recomandă acceptarea la stabilirea tarifului pentru serviciul de transport și distribuție numai a 
investițiilor care și-au dovedit eficiența asupra funcționării instalațiilor ce compun rețelele 
electrice. 

- Efectuarea unei analize riguroase asupra stării tehnice a rețelelor electrice, cu identificarea 
zonelor vulnerabile și a cauzelor care generează pierderile în aceste rețele, coroborat cu 
dimensionarea adecvată a programelor de investiții și cu prioritizarea acestora, astfel încât să 
se elimine producerea în continuare a unor pierderi considerabile, cu impact în creșterea 
prețului la energia electrică suportat de consumatorul final (inclusiv populația).” 

 

Tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice  

La graficele de evoluție a tarifelor medii pentru transport, servicii de sistem, distribuție etc. 
(pag.25, pag.26, pag. 30) nu se specifică valoarea în care sunt exprimate: termeni reali s-au nominali.  

Referitor la tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice, practicate de CNTEE 
Transelectrica, în Raport se prezintă numai evoluția tarifului mediu de transport, în perioada 2008-
iunie 2017 (pag.25 din Raportul ANRE) și situația investitiilor pentru perioada 01.07.2015-
30.06.2016 (pag.34 din Raportul ANRE). Se observă o incoerență a perioadelor de raportare care face 
imposibilă corelarea datelor. 

Valoarea investițiilor prognozate și realizate sunt prezentate numai pentru perioada tarifară 
01.07.2015-30.06.2016, rezultând un grad de realizare a investițiilor prognozate de 39.3%. Cu toate 
că acest grad de realizare este îngrijorător de scăzut, nu sunt prezentate care este cauza care a generat 
această situație, care au fost măsurile luate de ANRE pentru a aduce nivelul investițiilor la nivelul 
aprobat și nici dacă s-a facut o analiză referitoare la modul în care este afectată siguranța și 
securitatea în funcționare a RET de lipsa investițiilor? 

Având în vedere trendul ascendent și ulterior ușor descendent al valorii medii a tarifelor 
pentru serviciul de transport al energiei electrice, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor 
pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr.53/2013, cu 
modificările și completările ulterioare, pentru o analiză pertinentă și transparentă a factorilor care au 
influențat evoluția valorii tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, stabilite și 
aprobate de ANRE, considerăm că era necesar ca Raportul să cuprindă, pentru activitatea de transport 
prestată de Transelectrica, activitate care generează peste 90% din veniturile operaționale cu profit 
permis și evoluția anuală, pentru perioada 2008-2016, cel puțn a următorilor indicatori: 

− cantitatea de energie electrică la care s-a aplicat componenta de injectie/extragere în/din 
rețeaua electrică; 

− venitul reglementat; 
− cheltuielile totale; 
− profitul brut/net realizat; 
− investițiile totale prognozate, respectiv realizate pe surse și recunoscute în tarif; 
− factorii de corecție a venitului reglementat. 

Evoluția valorii investițiilor pentru perioada 2008-2013, a fost un indicator prezentat, anterior, 
de către ANRE, inclusiv în Raportul anual pentru anul 2014, iar ulterior valorile investițiilor 
prognozate/realizate au fost prezentate numai pentru perioadele tarifare iulie 2014 - iunie 2015 și 
respectiv iulie 2015 - iunie 2016. Din datele prezentate nu se pot reconstitui valorile investitiilor 
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pentru perioada ianuarie 2013 – iunie 2014 și semestrul II 2016, astfel incât să se poată reconstitui din 
aceste rapoarte evoluția valorilor investițiilor. 

De asemenea, pe baza, cel puțin a acestor indicatori și bineînțeles și al altor indicatori 
considerați relevanți de către ANRE, se impun explicații ale ANRE privind evoluția valorilor tarifelor 
pentru serviciul de transport al energiei electrice, stabilite și aprobate de ANRE, de-a lungul celor 9 
ani, precum și rezultatele financiare aferente fiecărei perioade de tarifare/reglementare. 

Raportul nu prezintă cum s-au soluționat numeroasele deficiențe semnalate cu privire la 
determinarea tarifelor de transport și neadaptarea metodologiilor de calcul la prevederile legislaţiei în 
vigoare semnalate la analiza raportului pe anul 2015. 

 

Tarifele pentru serviciul de distribuție al energiei electrice  

Referitor la tarifele pentru serviciul de distribuție al energiei electrice, practicate de operatorii 
de distribuție, în Raport se prezintă numai grafic fără valori absolute, tendința evoluției tarifelelor 
specifice medii de distribuție (pe niveluri de tensiune) pe total operatori de distribuție, în perioada 
2008-iunie 2017 (pag.30 din Raportul ANRE) și situația investițiilor, pe fiecare operator de 
distribuție, pentru perioada 2015-31.08.2016 (pag.33 din Raportul ANRE).  

Pentru o analiză pertinentă și transparentă a factorilor care au influențat evoluția valorii 
tarifelor specifice de distribuție (pe niveluri de tensiune), pentru fiecare operator de distributie, 
stabilite și aprobate de ANRE, considerăm că era necesar ca Raportul să cuprindă pentru perioada 
2008-2016, pentru fiecare dintre cei opt operatori de distribuție evoluția anuală, cel puțin a 
următorilor indicatori realizați pentru fiecare operator de distribuție: 

− cantitatea de energie electrică la care s-au aplicat tarifele specifice de distribuție (pe niveluri 
de tensiune); 

− venitul reglementat; 

− cheltuielile totale; 

− profitul brut realizat; 

− investițiile totale prognozate, respectiv realizate pe surse și recunoscute în tarif; 

− factorii de corecție a venitului reglementat. 

De asemenea, pe baza, cel puțin a acestor indicatori și ai altor indicatori considerați relevanți 
de către ANRE, se impun explicații ale ANRE privind evoluția, pe fiecare operator de distribuție a 
valorilor tarifelor specifice de distribuție (pe niveluri de tensiune) a energiei electrice, stabilite și 
aprobate de ANRE, de-a lungul celor 9 ani, precum și rezultatele aferente fiecărei perioade de 
reglementare/tarifare. 

Lipsește un grafic/tabel comparativ al tarifelor specifice de distribuție din 2016 pentru cei 8 
operatori de distribuție, în schimb sunt date informații despre corecțiile fiecăruia dintre aceștia. Acest 
grafic comparativ este foarte important pentru că reflectă gradul de eficiență și performanță atins de 
operatorii de distribuție. 

Calitatea serviciului de distribuție este un aspect extrem de important pentru consumatori. 
Deși se fac referiri la evoluția parametrilor medii la nivel de țară, nu se dă o detaliere a evoluției 
acestora pe cele 8 arii de licențe de distribuție. 
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Nu se face nici o referire la angajamentele asumate de ANRE ca la începutul celei de a 2-a 
perioade de reglementare (2012) se vor introduce în formula tarifară corecții funcție de performanțele 
în domeniul calității serviciului de distribuție. Nici până în prezent nu s-a întreprins nimic. 

Nu se prezintă nici o motivație pentru neintroducerea tarifului de tip binom pentru serviciul de 
distribuție și nu se prezintă nici măcar un calendar concret de măsuri/etape pentru introducerea 
acestuia. 

Din compararea și analiza datelor pentru anul 2016, privind prețurile energiei electrice 
vândute de Furnizorii de Ultima Instanță (FUI) clienților finali (pag.100 și pag.101), prețurile medii 
de achiziție a energiei electrice de către FUI de pe piața angro (pag.102) și tarifele medii de rețea 
stabilite și aprobate de către ANRE prin Ordine rezultă următoarele: 

− pretul mediu de achizitie al energiei electrice de catre FUI de pe piata angro, reprezinta numai 
38,9 % din prețul mediu al energiei electrice vândute de FUI clienților finali; 

− tarifele medii de rețea reprezintă 44,7% din prețul mediu al energiei electrice vândute de FUI 
clienților finali. 

Având în vedere cota de 44,7% a valorii tarifelor medii de rețea de transport și distribuție din 
prețul mediu al energie electrice vândute de FUI clienților finali, stabilite și aprobate de către ANRE, 
cu atât mai mult se impune ca Autoritatea de reglementare să justifice modul de fundamentare și de 
stabilire a valorii tarifelor de rețea pe fiecare operator de rețea, de-a lungul celor 9 ani, precum și 
rezultatele comparative aferente fiecărei perioade de reglementare/tarifare, pe structura avută în 
vedere la aprobarea prin Ordin a tarifelor reglementate. 

În raport nu este prezentat: 

- gradul de retehnologizare a liniilor electrice de distribuție și gradul de realizare a programelor 
de investiţii raportate la necesitățile existente prin care să se asigure siguranţa, fiabilitatea şi 
eficienţa reţelei de distribuţie și pe care ANRE are obligaţia de a le aproba și monitoriza. 
Există doar o referință la capitolul V.2. Reglementarea şi monitorizarea sistemelor de 
măsurare inteligentă pag. 234 ”gradul de retehnologizare a rețelelor de joasă tensiune a 
rezultat ca fiind aproximativ 10%, conform informațiilor transmise de operatorii de 
distribuție.” Din aceste afirmații se trag concluziile că (i) reglementatorul nu a făcut o 
monitorizare și verificare a investițiilor făcute de operatorii de distribuție; (ii) avea cunoștință 
de gradul intolerabil de redus de retehnologizare a rețelei. 

- ponderea pierderilor din rețea în tariful de distribuție 

- care este baza legală în baza căreia ANRE a inclus în tariful de distribuție a impozitului pe 
monopolul natural din sectorul energiei electrice, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 5/22.01.2013 și impozitul pe construcţii, instituit prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.102/14.11.2013. 

- cum s-au soluționat numeroasele deficiențe semnalate cu privire la determinarea tarifelor de 
distribuție și neadaptarea metodologiilor de calcul la prevederile legislaţiei în vigoare 
semnalate la analiza raportului pe anul 2015? În Raportul pentru anul 2016 nu se face nicio 
referire acestea și la măsurile pe care ANRE le-a luat pentru corectarea deficiențelor 
semnalate. 

- pentru a putea avea un termen de comparație cu privire la situația pierderilor înregistrate în 
rețeaua de distribuție din România este necesară o prezentare a acestor date comparativ cu alte 
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state din UE. 

De subliniat că și Raportul anual al ANRE privind determinarea prețurilor și tarifelor 
reglementate (1 noiembrie 2016) prezintă în același mod, respectiv incomplet și inutilizabil din 
perspectiva analizei evoluției tarifelor reglementate pentru serviciu de transport și pentru serviciu de 
distribuție, a veniturilor și profiturilor prognozate/realizate de operatorii de rețea, a nivelului 
investițiilor prognozate/realizate în rețelele electrice. 

 

Tranzacțiile pe piața angro – piața concurențială 

Raportul ANRE prezintă evoluția volumelor tranzacționate pe principalele componente ale 
pieței angro de energie electrică, în perioada 2012-2016, doar în mod grafic (pag.56 din Raport), iar 
comparația rezultatelor din anul 2016 cu cele realizate în anul 2015 este realizată în termeni relativi 
(pag.57 din Raport). 

În ceea ce privește tranzacțiile realizate pe diferite componente ale pieței contractelor 
bilaterale concurențiale, modul de abordare diferă, între tranzacțiile derulate pe platformele 
administrate de OPCOM, față de alte tipuri de contracte ceea ce face ca raportul să nu fie unitar și 
lipsește posibilitatea comparării datelor. Spre exemplu pentru Piaţa centralizată cu negociere dublă 
continuă a contractelor bilaterale de energie electrică - PC-OTC, Piaţa centralizată a contractelor 
bilaterale de energie electrică – modalitatea de tranzacționare PCCB-LE și PCCB-NC, administrate 
de OPCOM sunt prezentate date complete și detaliate, inclusiv indicatorii de concentrare, pe când 
contractele de import/export și contractele bilaterale negociate direct sunt prezentate informatii 
agregate, la nivel anual. 

La contractele bilaterale negociate direct se constată că „preţul mediu anual pe contractele 
bilaterale negociate, rezultat al tranzacţiilor negociate direct încheiate înainte de intrarea în vigoare 
a Legii, valabile în anul 2016, a înregistrat o valoare mult mai mică decât cele înregistrate pe 
contractele încheiate pe pieţele centralizate administrate de OPCOM SA;” (pag.59) fără o analiză a 
cauzelor reducerii acestui pret, respectiv ce participanți derulează în continuare astfel de contracte. De 
asemenea se constată că pretul mediu anual pe contractele bilaterale negociate a fost de 144.67 
lei/MWh, cu 8.0 % („o valoare mult mai mică “) mai mic decât prețul mediu ponderat de 157.6 
lei/MWh, înregistrat pe cele trei piețe centralizate de contracte bilaterale (PCCB-LE, PCCB-NC si 
PC-OTC). 

Față de ceea ce este prezentat în Raportul ANRE cu privire la mecanismul de cuplare a PZU și 
piața de import-export, fluxurile de energie electrică prin exporturi și importuri pe diverse relații și 
Prezentarea rezultatelor financiare pentru anul 2016, publicat pe site-ul CNTEE Transelectrica, se 
constată că este necesar să se precizeze modul în care ANRE a avut în vedere, la elaborarea și 
aprobarea procedurilor de alocare a capacitații de interconexiune transfrontaliere, mecanismul de 
cuplare prin preț a piețelor spot și dacă ANRE poate să prezinte prognoza sensurilor fluxurilor de 
energie electrică pe liniile de interconexiune, urmare a cuplării. 

 

Referitor la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare, potrivit raportului 
ANRE,  valoarea contribuţiei pentru semestrul II din anul 2016 s-a modificat, prin evaluarea din luna 
iunie 2016 a costurilor şi veniturilor schemei de sprijin realizate precum şi a celor prognozate pentru 
semestrul II 2016 şi este de 13,81 lei/MWh, exclusiv TVA,  iar începând cu 1 ianuarie 2017 valoarea 
contribuţiei pentru cogenerare este 13,01 lei/MWh, exclusiv TVA. 
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Analizând capitolul Promovarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă 
eficiență, (Raportul anual al ANRE - pag.131-pag.141), comisiile au constatat următoarele: 

În Raportul anual al ANRE sunt enumerate (pag.131-pag.137), ordinele și deciziile emise în 
anul 2016, referitoare la promovarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență. 

La pagina 138 sunt prezentate: 

- evoluția contribuției pentru cogenerare în perioada 01.04.2011 – 01.07.2017, din care se poate 
constata reducerea cu 57% a contribuției pentru cogenerare în anul 2014, față de la anul 2012, 
respectiv de la 23.10 lei/MWh la 9.96 lei/MWh; 

- datele aferente monitorizării schemei de sprijin pentru cogenerare pentru perioada 2011 – 
2016, din care prezentăm în sinteză valoarea contribuției facturate și valoarea bonusurilor 
datorate producătorilor, din care se constată că: 

•  valoarea totală a bonusurilor datorate producătorilor în cogenerare beneficiari ai 
schemei tip bonus este de 5.4 mld.lei în condițiile în care în aceeași perioadă, 

•  valoarea totală a contribuției facturată consumatorilor și furnizorilorilor exportatori 
este de 4.9 mld.lei, 

fără ca ANRE să explice de ce valoarea contribuției este mai mică cu 8.4 % decât 
valoarea bonusurilor datorate producătorilor. 

Ca și la sistemul de promovarea a producerii energiei electrice din surse regenerabile de 
energie, nici pentru sistemul de promovare a energiei electrice produse în cogenerare de înaltă 
eficiență, nu se prezintă informații privind valoarea din bugetul estimat care a fost primit până la 
31.12.2016 de către beneficiarii schemei de sprijin, precum și cauzele care au determinat un interes 
scăzut din partea producătorilor care au beneficiat de schema de sprijin și eventual măsurile pe care 
preconizează să le ia pentru remedierea situației.  

 

Producerea energiei electrice din surse regenerabile ANRE a acreditat până la 31 decembrie 
2016 capacităţi de producere a energiei din surse regenerabile cu o putere instalată totală de 4.794,7 
MW. Din total, 2.963,2 de MW sunt turbine eoliene, 1.359,5 MW — panouri fotovoltaice şi 124,2 
MW — biomasă, biogaz şi gaz de fermentare a deşeurilor. Totodată, 347,8 MW reprezintă 
hidrocentrale mici, sub 10 MW, din care 268,8 MW în centrale noi şi 79 MW în centrale 
retehnologizate. Ca număr, există 71 de operatori economici acreditaţi pentru producţia de energie 
eoliană, 576 pentru energia solară, 103 pentru energia hidro şi 28 pentru biomasă şi biogas. După ce va 
fi creat cadrul legal necesar pentru asigurarea comercializării energiei electrice produsă în centralele 
electrice aparținând persoanelor fizice şi livrată în rețeaua electrică şi în condiţiile stabilite de acesta, 
persoanele fizice care deţin centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere 
instalată sub 100 kW pe loc de consum vor putea încheia contracte de vânzare a energiei electrice 
produsă şi livrată în rețeaua electrică cu operatorul de distribuţie concesionar din zona în care este 
amplasată centrala electrică respectivă. 

 

Referitor la promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie 
comisiile au constatat:   
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Monitorizarea sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie 
prin certificate verzi 

În Raportul anual al ANRE sunt prezentate (pag.125-pag.128), evoluția în perioada 2005-2016 a 
următorilor indicatori: 

• evoluția capacității electrice instalate, 

• evoluția cotelor anuale obligatorii de CV și a cotelor realizate de achiziție CV, 

• evoluția anuală a numărului de CV emise de la momentul aplicării sistemului de promovare a 
E-SRE, 

• evoluția impactului aplicării sistemului de promovare a E-SRE în prețul energiei electrice la 
consumatorul final, 

• evoluția gradului de realizare a țintei naționale de E-SRE în consumul final brut de energie 
electrică al României. 

Din studierea raportului și în conformitate cu prevederile Legii nr.220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și 
completările ulterioare și prevederile Deciziei CE nr. 4938/2011 privind ajutorul de stat SA 33134 
(2011/N), constatăm că: 

– numărul beneficiarilor care livrează energie electrică în reţeaua electrică sau direct la 
consumatori, inclusiv pentru consum final propriu, altul decât consum propriu tehnologic, 
acreditați de către ANRE pentru a beneficia de schema de sprijin depășesc, cifra de 500 
(conform situației de pe site-ul OPCOM, sunt înregistrati la PCV 721 producatori) față de un 
număr maxim de 500 de beneficiari conform Deciziei CE. 

– prin cadrul de reglementare elaborat de către ANRE, a fost permisă tranzacționarea 
certificatelor verzi de către furnizori care acționau numai pe piața angro de energie electrică și 
care, nu au avut obligație de achiziție, respectiv s-a permis tranzacționare certificatelor verzi 
între furnizorii de energie electrică, pe piața centralizată și în mai mare masură, pe piața 
contractelor bilaterale sau de către furnizori care aveau stabilită o cotă redusă comparativ cu 
numărul de certificate pe care le-au tranzacționat, situații care au dus la obținerea de profituri 
însemnate de către alți operatori economici decât beneficiarii schemei de promovare (existând 
risc de infrigement, ca urmare a nerespectarii prevederilor Deciziei CE privind beneficiarii 
schemei); 

– nu este prezentat cum a acționat ANRE pentru transpunerea prevederii din Decizia CE nr. 
4938/2011 privind ajutorul de stat SA 33134 (2011/IN), referitoare la obligativitatea 
producătorilor de energie din surse regenerabile de a vinde energia electrică la preţul pieţei 
pentru energia electrică produsă din surse convenţionale 

– nu se prezintă informații privind: 
o bugetul și valoarea din bugetul aprobat care a fost primit până la 31.12.2016 de către 

beneficiarii schemei de sprijin; 
o prețul mediu de vânzare al energiei electrice produse din E-SRE, pe piața de energie 

electrică; 
o elaborarea reglementărilor privind implementarea OUG 88/2011; 
o cum s-au monitorizat veniturile şi costurile înregistrate de producătorii E-SRE pe 

fiecare tip de resursă, care au fost operaţiunile efectuate de operatori economici 
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privind tranzacţionarea certificatetor verzi, precum şi modul de includere a acestora în 
facturile consumatorilor finali de energie 

o soluționarea deficiențelor semnalate la analiza raportului pe anul 2015, cu privire la 
promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, respectiv 
monitorizarea sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de 
energie prin certificate verzi. 

 În sectorul gazelor naturale, potrivit raportului ANRE,  activitatea s-a concentrat pe 
acordarea de licențe și autorizații, elaborarea de reglementări tehnice, supravegherea evoluției pieței de 
gaze naturale. În anul 2016, consumul total de gaze naturale la nivelul pieței românești a fost de 124,12 
TWh. Din acest consum, consumul clienților finali a fost de 111,7 TWh, din care 80 TWh a 
reprezentat consumul clienților noncasnici (71,65%), iar 31,7 TWh a reprezentat consumul clienților 
casnici (28,35%). Numărul total de clienți înregistrat la finalul anului 2016 a fost de 3.596.574, din 
care 188.253 clienți noncasnici (5,23%) și 3.408.321 clienți casnici (94,77%).  Consumul de gaze 
naturale este acoperit din producția internă și din import. Producția internă a fost de aproximativ 108,6 
TWh, iar importul de 15,5 TWh. Numărul de participanți pe piața gazelor naturale din România a 
crescut constant pe măsură ce piața a fost liberalizată, mai ales în sectorul furnizării de gaze natural. 
Producția internă de gaze naturale în anul 2016, producția curentă și extrasă din înmagazinare, ce a 
intrat în consum a reprezentat aproximativ 87,5% din totalul surselor. Primii doi producători (Romgaz 
și OMV Petrom) au acoperit împreună aproximativ 93,5% din această sursă.  

Importul ce a intrat în consum în 2016, import curent și extras din înmagazinare, a reprezentat 
12,5%. Primii trei importatori - furnizori interni - au realizat împreună aproximativ 90% din aceste 
cantități. În anul 2016, producția de gaze naturale din Romania, a fost asigurată de un număr de 7 
producători de gaze naturale: SNGN Romgaz SA, S.C. OMV Petrom SA, S.C. Amromco Energy SRL, 
S.C. Raffles Energy SRL, S.C. Foraj Sonde SA, S.C. Stratum Energy LLC și Hunt Oil Company. 
După cum este reflectat și în datele anterioare privind consumul total, care a crescut comparativ cu 
anul precedent, producția internă nu reușește să suplinească cererea curentă, fiind necesare cantități de 
gaze naturale și din alte surse, altele decât gazele naturale din producția internă curentă și cele 
înmagazinate în cursul ciclurilor de injecție. Sursa tradițională este reprezentată de importurile din 
Federația Rusă, prin intermediul a 6 importatori în cursul anului 2016 fiind importată o cantitate totală 
de gaze naturale de aproximativ 15,5 TWh. La nivelul anului 2016, prețurile reglementate pentru 
clienții casnici au înregistrat o scădere în medie de aproximativ 4%. La data de 11 octombrie 2016, a 
fost aprobată Ordonanța de Urgență nr. 64/2016 pentru modificarea și completarea Legii energiei 
electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 181 alin. (5) din 
Lege, prețul de achiziție a gazelor naturale din producția internă pentru clienții casnici și producătorii 
de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică 
în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației se stabilește prin 
hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort, până la data de 31 martie 2017.  

 

Cu privire la  sectorul gazelor naturale, comisiile au constatat: 

(Raportul anual al ANRE - pag.142-pag.217) 

Evoluția pieței de gaze naturale 

În raport se precizează faptul că: ”Întrucât o bună parte din consumul național (aprox. 35% 
anual) are la bază un preț ”administrativ” (stabilit prin hotărâre de guvern) putem spune că, de la 
momentul aprilie 2017, toate prețurile aferente tranzacțiilor angro se vor baza pe cererea și oferta 
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pieței, fără a mai avea o referință artificială care să influențeze într-un mod sau altul...” Având în 
vedere supoziția dispariției referințelor de la 01.04.2017, așa cum s-a prezentat în raport, vezi citatul 
de mai sus, Raportul nu precizează: 

- care sunt referințele care definesc piața actuală de gaze naturale din România și de care 
dispun participanții la piață și părțile interesate începând cu 01.04.2017; 

- care sunt regulile de stabilire a referințelor de piață; 
- când are în vedere ANRE adoptarea unui cadru de reglementare care să stabilească 

reguli clare, transparente privind publicarea și actualizarea în timp util a datelor de piață 
care să fie o referință națională; 

- dacă acest cadru de reglementare a referințelor naționale nu a existat, care este rațiunea 
pentru care ANRE a fost de acord cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 64/2016, inclusiv prin declarații publice; 

- dacă a aprobat în conformitate cu prevederile Legii 123/2012 modificată de Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 64/2016: 

o ”regulile specifice care vor fi aplicate pe pieţele centralizate de gaze naturale, în 
scopul tranzacţionării gazelor naturale, în condiţii concurenţiale şi în mod 
transparent, public şi nediscriminatoriu”; 

o ”reglementările necesare astfel încât să fie asigurate condiţiile de concurenţă şi 
de acces transparent şi nediscriminatoriu al cumpărătorilor, la cantităţile de gaze 
naturale ofertate pe piaţa concurentială.” 

Raportul conține informații contradictorii referitoare la consumul de gaze naturale din 
România: 

- Pagina 165: ”... România fiind producător de gaze naturale, având și facilități de 
înmagazinare, șansa de importuri din sursă unică, dar și un consum în declin continuu 
în ultima decadă, mai ales în ceea ce privește consumul industrial.”  

- Pagina 165: ” Consumul anual de gaze naturale a crescut în anul 2016 față de 2015, 
atingând nivelul de aproximativ 11,7 miliarde mc, cu o creștere de aproximativ 2%, pe 
fondul unei ușoare creșteri a consumului clienților finali al căror număr a înregistrat în 
anul 2016 față de anul 2015, de asemenea o creștere cu cca 116.000 de clienți.”; 

- Pagina 165: ”Numărul de participanți pe piața gazelor naturale din România a crescut 
constant pe măsură ce piața a fost liberalizată, mai ales în sectorul furnizării de gaze 
naturale,” 

- Pagina 168: ” După cum este reflectat și în datele anterioare privind consumul total, 
care a crescut comparativ cu anul precedent,...”; 

- Pagina 170 – conform graficului ”Consumul total în perioada 2009 – 2016” în perioada 
analizată consumul a înregistrat creșteri în anul 2010 față de anul 2009 și în anii 2011 și 
2016  

 

Sursele de gaze naturale 

La pagina 168 este prezentat graficul ”Evoluția lunară a prețului mediu ponderat, fără tarife, 
al gazelor naturale din producție internă, vândute de producători la furnizorii clienților finali 



12 

noncasnici din piața concurențială în anul 2016„. Din datele prezentate nu rezultă care este domeniul 
de analiză al datelor prezentate, respectiv dacă în grafic sunt prezentate date sintetice privind: 

- PMP al gazelor naturale livrate în luna de analiză – informație relevantă din perspectiva 
costurilor furnizorilor consumatorilor și veniturilor producătorilor la nivel lunar; 

- PMP al tranzacțiilor încheiate în luna calendaristică, informație nerelevantă având în 
vedere faptul că în aceeași lună pot fi tranzacționate gaze naturale pentru diferite perioade 
de livrare. 

Raportul nu prezintă date relevante cum ar fi: 

- Evoluția cantităților din producția internă la nivel lunar; 

- Comparația evoluției lunare a cantităților produse cu cele înmagazinate lunar; 

- Comparația evoluției lunare a cantităților produse cu cele importate lunar; 

- Evoluția lunară a prețurilor pentru gazele naturale livrate efectiv; 

- Evoluția lunară a cantităților de gaze naturale tranzacționate pentru diferite termene de 
livrare. 

Raportul conține discrepanțe cu privire la tendințelor prețul gazelor naturale provenind din 
import, respectiv: 

• La pagina 170 se precizează că ”Prețul gazelor naturale importate în România, pe 
parcursul anului 2016, a avut o evoluție descrescătoare urmărind o evoluție similară cu 
cea a barilului de țiței.” 

• Din analiza graficului ”Evoluția lunară a prețului mediu ponderat al gazelor naturale din 
import curent în anul 2016” reiese faptul că PMP a avut o evoluție fluctuantă care a 
presupus creșteri de preț la nivelul lunilor iunie, septambrie, octombrie, noiembrie și 
decembrie.  

Datele prezentate nu permit analiza în mod comparativ a datelor de înmagazinare cu cele 
referitoare la producție și consum. 

 

Tranzacționarea gazelor naturale pe platforme centralizate 

La pagina 176 este prezentată ”Situația cantităților de gaze naturale tranzacționate în anul 
2016, defalcate pe cei doi titulari de licență de administrare a piețelor centralizate” care prezintă în 
mod neclar informațile aferente având în vedere faptul că: 

- Nu este precizat dacă datele reflectă cantități de gaze naturale tranzacționate pentru livrare 
numai în anul 2016; 

- Nu este precizată sursa gazelor naturale tranzacționate; 

- Nu este precizată destinația gazelor naturale tranzacționate – piața angro sau piața cu 
amănuntul; 

- Nu este precizat dacă în datele procesate pentru această statistică sunt incluse și 
tranzacțiile realizate de SNTGN Transgaz SA. 

Gaficul face referire la tranzacționarea ”BRM Day ahead” în condițiile în care ANRE nu a 
avizat o procedură de tranzacționare pentru Piața pentru Ziua Următoare care să fie aplicată de BRM. 
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Graficul face referire la ”BRM Clasic” în condițiile în care cadrul de reglementare 
aprobat/avizat de ANRE pentru BRM include doar următoarele documente: 

- Regulament privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze 
naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities 
Exchange) S.A.;  

- Procedură de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de 
Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A.;  

- Procedură de tranzacţionare a gazelor naturale prin intermediul platformei de 
tranzacţionare electronică deţinută şi administrată de Bursa Română de Mărfuri;  

- Conventie de participare în ringul contractelor bilaterale de gaze naturale, 

și prin urmare ANRE nu a avizat proceduri de tranzacționare clasice și Day ahead pentru 
BRM. 

La pagina 177 sunt prezentate graficele: ”Ordine de vânzare 2015 -2016: preț mediu solicitat, 
oferit și de tranzacționare pe categorii de produs” și ”Ordine de cumpărare 2015 -2016: preț mediu 
solicitat, oferit și de tranzacționare pe categorii de produs”, care nu dispun de interpretare și de 
corelare. 

Astfel, din datele prezentate – prețul mediu de tranzacționare la cumpărare diferă de prețul 
mediu de tranzacțioonare la vânzare după cum urmează: 

- Contracte pentru perioade de livrare < 1 lună: Preț mediu vânzare 80,92 Lei/MWh, Preț 
mediu cumpărare 83,61 Lei/MWh; 

- Contracte pentru perioade de livrare de 1 lună: Preț mediu vânzare 74,95 Lei/MWh, Preț 
mediu cumpărare 82,28 Lei/MWh; 

- Contracte pentru perioade de livrare >1 lună < 3 luni: Preț mediu vânzare – nu sunt date, 
Preț mediu cumpărare 70,04 Lei/MWh; 

- Contracte pentru perioade de livrare 3 luni: Preț mediu vânzare – nu sunt date, Preț mediu 
cumpărare 73,53 Lei/MWh; 

- Contracte pentru perioade de livrare >3 luni < 6 luni: Preț mediu vânzare – nu sunt date, 
Preț mediu cumpărare 93,47 Lei/MWh; 

- Contracte pentru perioade de livrare 6 luni: Preț mediu vânzare 69,23 Lei/MWh, Preț 
mediu cumpărare 70,34 Lei/MWh; 

- Contracte pentru perioade de livrare >6 luni < 9 luni: Preț mediu vânzare – nu sunt date, 
Preț mediu cumpărare 73,89 Lei/MWh; 

- Contracte pentru perioade de livrare 1 an: Preț mediu vânzare 85,00 Lei/MWh, Preț mediu 
cumpărare 72,48 Lei/MWh; - De menționat că în cazul prețului ofertelor de vânzare 
pentru contractele cu perioade de livrare de 1 an prețul de atribuire este mai mare atât 
decât ”prețul solicitat” cât și de cât ”prețul oferit”. 

La pagina 178 este prezentat tabelul care conține cantitățile tranzacționate pe piețele 
centralizate și prețurile lunare fără a se detalia perioadele de livrare pentru care au fost încheiate 
tranzacțiile considerate în datele statistice procesate sau după caz, dacă datele prezentate reflectă 
tranzacții cu livrare în perioada de referință precizată în tabel. 
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La pagina 179 este prezentată grafic ”Evoluția lunară a prețului mediu ponderat, al gazelor 
naturale din tranzacțiile încheiate pe piețele centralizate, în anul 2016” însă valorile pentru luna 
ianuarie sunt diferite de cele din tabelul prezentat la pagina 178. Și în cazul acestui grafic nu sunt 
furnizate înterpretări și explicații care să clarifice aspectele referitoare la perioadele de livrare 
aferente tranzacțiilor considerate și relevanța acestor date pentru participanții la piață și părțile 
interesate. 

Cu toate că în decursul prezentării Raportului ANRE pentru anul 2015 s-au făcut observații cu 
privire la structura prețului gazelor naturale, ANRE continuă să mențină în tariful de distribuție 
redevența de concesiune, care se reflectă direct în prețul final, redevență care este element competitiv 
negociat cu autoritățile contractante și nu un cost justificat la stabilirea tarifului de distribuție 

 

Potrivit raportului, în ceea ce privește eficiența energetică, ANRE s-a concentrat pe elaborarea 
de reglementări tehnice, reglementarea și monitorizarea sistemelor de măsurare inteligentă, 
desfășurarea de activități în cadrul proiectelor europene din cadrul Energy Intelligent Europe (EIE) și 
Horizon 2020 precum și activități privind monitorizarea în domeniul eficienței energetice. S-a acordat 
importanță activității de atestare a managerilor energetici și a auditorilor energetici, precum și 
centralizării rapoartelor de activitate ale auditorilor energetici, persoane juridice, privind auditurile 
energetice elaborate în anul 2016. O parte dintre măsurile de eficienţă energetică recomandate de 
auditorii energetici au fost concentrate pe retehnologizarea instalaţiilor, motiv pentru care valoarea 
investiţiilor aferente are o valoare destul de ridicată comparativ cu valorile corespondente ale anilor 
anteriori. În ceea ce priveşte costurile cu implementarea măsurilor de eficienţă energetică recomandate 
de auditorii energetici se remarcă o valoare mare a investiţiilor propuse în industria energetică si 
industria prelucrătoare. În aceste domenii auditorii energetici au inclus o serie de măsuri privind 
înlocuirea echipamentelor vechi cu altele mai performante energetic, soluţii care implică valori mari 
ale investiţiilor pentru implementare.  

 

Reglementarea şi monitorizarea implementării sistemelor de măsurare inteligentă a 
energiei electrice. 

În conformitate cu prevederile din Ordinul ANRE nr. 145/2014, privind implementarea 
sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice, cu modificările ulterioare, ANRE a 
avizat în anul 2015, 18 proiecte pilot în valoare de 69.639.770 lei, pentru cei 8 operatori de distribuţie 
a energiei electrice concesionari.  

În cadrul analizei cost-beneficiu pe care ANRE trebuia să o realizeze s-au pierdut din vedere 
obiectivele propuse a fi atinse, acelea de reducere a pierderilor din rețea și a costurilor de 
exploatare și cu privire la beneficiile estimate pentru consumatori, creșterea siguranței și 
securității, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, 
cu modificările și completările ulterioare. Din raport nu rezultă și nici nu au fost publicate informații 
clare privind rezultatele evaluării proiectelor pilot, cel puțin în ceea ce privește îndeplinirea integrală a 
funcțiilor obligatorii ale sistemelor de măsurare inteligentă, în conformitate cu cerintele Ordinului 
ANRE nr.145/2014, criteriile obiective de evaluare, costurile complete de instalare și exploatare, 
consumurile reale de energie electrică înregistrate și consumuri suplimentare proprii sistemelor. 
Deasemenea nu sunt publice: beneficiile pentru consumatorii finali, cu privire la: exactitatea 
măsurării, transmiterea automată a consumului, facturarea pe baza consumului real, monitorizarea 
evenimentelor, posibilitatea și modul de accesare a datelor de măsurare, obligativitatea operatorilor de 
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distribuție de a pune la dispozitia consumatorului datele furnizate de sistem și beneficiile aduse 
operatorilor de distributie, referitoare la: reducerea pierderilor (CPT), alarme în timp real privind 
accesul neautorizat la grupurile de măsurare, inclusiv tentative de furt și vandalizare, semnalizarea în 
timp real a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică. 

Raportul conține afirmații contradictorii cum ar fi: 
• ”având în vedere costul unitar al investiției din studiul A.T. Kearney pentru care analiza cost-

beneficiu a avut un rezultat pozitiv (99 euro/client), rezultă că proiectele pilot implementate de 
operatorii de distribuție conform avizelor emise de ANRE din anul 2016 se încadrează în 
limita respectivă; ” 

• ”unele soluții tehnice implementate s-au dovedit nefiabile și costisitoare…”  
 

Raportul nu conține date referitoare la rezultatul acțiunilor de retehnologizare efectuate odată 
cu implementarea SMI. 

Faptul că abia după 3 ani de la elaborarea Ordinului ANRE nr.145/2014, demararea și 
finanțarea proiectelor pilot, ANRE își pune problema elaborării unui model de analiză, verificare și 
validare a datelor într-un mod unitar pentru toți operatorii de distribuție denotă carențe grave în planificarea 
acțiunilor pe termen lung și în adoptarea deciziilor.  

Implementarea în regim de urgență la nivel national a SMI (termenul inițial a fost deja decalat 
de două ori) fără un plan asociat de investiții în modernizarea rețelei nu va conduce la atingerea 
obiectivelor declarate. Reglementarea trebuie să cuprindă doar a funcțiile obligatorii pe care trebuie să 
le îndeplinească aceste sisteme, indiferent de tehnologia aleasă, în conformitate cu condițiile legale de 
concurență și permițând o mai bună adaptare la condițiile naționale și consumul mediu specific 
consumatorului casnic din țara noastră. În aceste condiții, ordinul privind calendarul național de 
implementare a SMI nu poate fi aprobat înainte de clarificarea problemelor enumerate. 

 

Activitatea privind monitorizarea în domeniul eficenței energetice s-a axat pe două 
coordonate principale: monitorizarea conformării cu prevederile Legii nr 121/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru principalele categorii de consumatori de energie: operatori economici și 
autorităţi locale și monitorizarea economiilor de energie realizate prin aplicarea Planului Naţional de 
Acţiune pentru Eficienţă Energetică. 

Alte componente au fost activitatea de control și protecția consumatorilor, soluționarea 
petițiilor, soluționarea neînțelegerilor precontractuale și a disputelor, cooperarea internațională, 
comunicarea și informarea clienților finali, achizițiile publice, formarea profesională și auditul 
intern. 

 

Comisiile supun atenției următoarele considerații generale 

Adaptarea cadrului de reglementare de către ANRE în conformitate cu prevederile 
legale - Din raport lipsesc referiri la necesitatea asigurării cadrului de reglementare la nivel național 
în vederea punerii în aplicare a Regulamentelor Uniunii Europene cum ar fi Regulamentului (UE) 
2015/1222 al Comisiei de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea 
congestiilor, asigurarea, la nivelul cadrului de reglementare național, a elementelor de reglementare 
necesare asigurării punerii în aplicare a elementelor derivând din prevederi ale Regulamentului cu 
incidență asupra tratării și raportării costurilor asociate punerii în aplicare a acestuia, etc. 

Din raportul anual lipsește un capitol dedicat stadiului de adaptare a cadrului de reglementare 
de către ANRE în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale 
nr.123/2012. Sunt încă zeci de reglementări care prezintă întârzieri, unele din ele fiind de peste 56 de 
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luni. 

Raportul nu conține modalitatea în care Comitetul de reglementare monitorizează 
transpunerea în legislația secundară de reglementare a prevederilor Legii 123/2012, Legii 220/2008, 
Legii 121/2014 și a altor legi care privesc domeniul energetic și/sau a reglementărilor UE, analizele 
interne care s-au făcut în cadrul Comitetului de reglementare cu privire la acest subiect, concluziile 
acestor analize și care sunt cauzele și responsabilii acestor întârzieri și care au fost măsurile care s-au 
stabilit.   

 

Alte aspecte cu privire la activitatea ANRE 

Raportul trebuie să trateze situația la nivel național în ceea ce privește sărăcia energetică, 
precum și consumatorii vulnerabili.  

În raport nu au fost expuse datele cu privire la stadiul de eliminare/corectare a deficiențelor 
semnalate în „Raportul de audit al performanței privind piața de energie electrică în perioada  2010–
2014”, efectuat de Curtea de Conturi a României. 

În cadrul prezentării raportului ANRE pentru anul 2015, având în vedere că s-au constatat și 
evidențiat o serie de lipsuri și deficiențe, conducerea ANRE s-a angajat să le elimine și să comunice 
stadiul de rezolvare în cadrul unor întâlniri lunare. Mai jos sunt redate aspectele evidențiate pe 
parcursul analizei raportului pentru anul 2015 (raport analizat în cursul lunii iunie 2016): 

- ”Domeniul reglementarilor: 
o Stadiul de transpunere a legislației primare în cadrul de reglementare - În cadrul 

analizei raportului și al discuțiilor s-a evidențiat o situație foarte gravă în legătură cu 
elaborarea cadrului de reglementare aferent sectorului energiei electrice și eficienței 
energetice, la termenele impuse de legislația în vigoare, fiind cazuri la care s-au 
înregistrat depășiri de aproape 2 ani de zile. 

o Modificarea cadrului de reglementare privind tranzactionarea certificatelor verzi 
(CV), în acord cu modificarea legislației primare astfel încât să se elimine 
posibilitatea obținerii de venituri suplimentare din tranzacționarea de CV; 

o Modificările făcute cadrului de reglementare existent referitor la promovarea 
cogenerării de înaltă eficiență astfel încât să se încurajeze retehnologizarea și/sau 
investițiile pentru creșterea eficienței energetice și de mediu; 

o Stadiile de realizare și implementare a standardelor de performanță privind serviciile 
prestate și investițiile făcute pentru creșterea siguranței și a fiabilității rețelelor de 
distribuție, transport si serviciul de sistem; 

o Elaborarea metodologiilor de monitorizare a pieței de energie electrică în două etape 
ex-ante și ex-post pentru derularea tranzacțiilor. După implementare se vor discuta 
rezultatele monitorizării; 

o Reanalizarea metodologiilor de stabilire a tarifelor reglementate; 
- Domeniu legislativ - se vor prezenta toate propunerile de schimbare a legislației 

primare/secundare care să susțină activitatea de reglementare și să transpună în timp util 
orice reglementare/normă europeană în domeniu 

- Surse regenerabile de energie: 
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o Discutarea concluziilor raportului de analiză a tranzactiilor cu Certificate Verzi și cel 
privind valorile certificatelor verzi incluse in facturile de energie electrica facturate 
consumatorilor finali în perioada 2010-2014 (aflate în lucru la ANRE); 

o Discutarea indicatorilor de monitorizare a pieței  certificatelor verzi; 
- Investiții și Mentenanță: 

o Discutarea rapoartelor privind investițiile efectuate privind investiții noi și în 
retehnologizarea unor unități de cogenerare de înaltă eficiență; 

o Raport privind consumul propriu tehnologic în rețele electrice și evoluția acestuia vs 
investițiile făcute; 

- Siguranța și securitatea în funcționarea SEN - Rezultatele monitorizărilor; Incidente – doar 
dacă au apărut. 

- Piața de gaze naturale: Stadiul pregătirilor în vederea liberalizării pieței; Stadiul 
reglementărilor.” 
Cu toate că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33 din 4 mai 2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, la Art.1. alin.(6), prevede 
că ”La solicitarea comisiilor prevăzute la alin. (5), ANRE prezintă şi rapoarte specifice activităţii sale, 
precum şi un program de măsuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate în raportul 
anual.”, se constată că: 

a) ANRE nu a prezentat niciun program de măsuri în urma prezentării raportului pentru anul 
2015; 

b) raportul actual nu conține informații referitoare la corecția/eliminarea deficiențelor 
constatate și evidențiate pe parcursul prezentării raportului de anul trecut; 

c) cele mai multe din deficiențele constatate și evidențiate pe parcursul prezentării raportului 
de anul trecut se regăsesc și anul acesta. 

 

Din analiza comparativă a conținutului Raportului Anual pentru 2016 cu conținutul 
Raportului Anual pentru 2015 se constată o gravă încălcare a dispozițiilor legale prin lipsa unor 
informații expres cerute de actele normative în vigoare. Prevederile art.9 alin.(7) „Informaţiile 
prevăzute la alin. (5) lit. a) - g) sunt raportate şi publicate la fiecare 2 ani.”, coroborate cu art.9 
alin.(5), nu se regăsesc în Rapoartele Anuale pentru anii 2015 și 2016 și anume: 

”(5)Rapoartele prevăzute la alin. (1) lit. ş) trebuie să cuprindă şi informaţii privind: 

a)nivelul de siguranţă în funcţionare a reţelelor electrice; 

b)prognoza balanţei dintre resursele şi consumul de energie electrică pentru următorii 5 ani; 

c)planificarea punerii în funcţiune de noi capacităţi de producţie; 

d)starea tehnică şi nivelul de mentenanţă a reţelelor electrice; 

e)măsurile întreprinse pentru acoperirea vârfului de consum şi pentru acoperirea deficitelor 
de energie; 

f)estimarea evoluţiei siguranţei alimentării cu energie electrică pentru o perioadă cuprinsă 
între 5 şi 15 ani de la data întocmirii raportului; 
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g)planurile, proiectele sau intenţiile de investiţii, pe cel puţin 5 ani calendaristici, ale 
operatorului de transport şi de sistem şi cele ale oricăror alţi operatori, despre care au 
cunoştinţă, privind punerea în funcţiune a unei capacităţi de interconexiune transfrontalieră; 

h)gradul şi eficienţa deschiderii pieţelor şi a concurenţei la nivelul pieţelor angro şi cu 
amănuntul, inclusiv în ceea ce priveşte pieţele centralizate de energie electrică; 

i)preţurile pentru clienţii casnici, inclusiv sistemele de plată anticipată, costurile referitoare 
la schimbarea furnizorului, tarifele de conectare, executarea serviciilor de întreţinere şi 
tarifele percepute pentru acestea, plângerile înaintate de clienţii casnici, precum şi orice 
denaturare sau restricţionare a concurenţei.” 

 

În perioada septembrie 2014 – octombrie 2015, Curtea de Conturi a efectuat un audit al 
performantei privind piața de energie electrică, în perioada 2010–2014 (Raport de audit care a fost 
transmis și Parlamentului), document în care, referitor la monitorizare pieței de energie electrică, se 
afirmă: 

- „Auditul consideră grav faptul că, deşi potrivit OUG nr.33/04.05.2007, Autoritatea de 
reglementare avea atribuţii în monitorizarea nivelului de siguranţă a reţelelor şi a stării tehnice 
a acestor capacităţi, precum şi în publicarea acestor informaţii în Raportul anual de activitate, 
acest fapt nu a fost prezentat, deşi constituie una dintre principalele probleme ale siguranţei 
sistemului energetic național. Pe de o parte se remarcă dezinteresul faţă de starea tehnică a 
reţetelor electrice, iar pe de altă parte, lipsa de informare a factorilor politici şi a 
consumatorului asupra stării tehnice a acestor reţele, a nivelului pierderilor şi a problemelor 
identificate, în contextul în care, destinatarii Raportului de activitate al autorităţii de 
reglementare sunt Parlamentul, Guvernul şi Preşedintele României, Consiliului Concurenţei, 
ACER, Comisia Europeană şi consumatorii de energie electrică, iar prin Raportul anual 
întocmit, nu a fost prezentată starea tehnică a reţelelor electrice.” (pag.205); 
- O altă latură importantă a monitorizării pieței de energie constă în modul în care informațiile 
rezultate din analiza funcționării acesteia sunt transmise către destinatarii finali, fie ei factori 
politici de decizie sau consumatori… 
- Analiza modului în care a fost efectuată monitorizarea pieței de energie a evidențiat lipsa 
monitorizării tuturor activităților derulate care influențează piața de energie, respectiv în 
Rapoartele elaborate anual nu au fost cuprinse informații referitoare la nivelul de siguranță în 
funcțonare a rețelelor electrice, planificarea punerii în funcțiune de noi capacități de producție, 
precum și starea tehnica și nivelul de mentenanță a rețelelor electrice.” (pag.252 si pag.253) 

 

Având în vedere: 
- legislația primară, care îi conferă ANRE atribuții, competențe și responsabilități în 

reglementarea și monitorizarea sectorului energiei electrice, 
- concluziile și recomandările rezultate în urma prezentării Raportului de activitate ANRE pe anul 

2015, 
- concluziile și recomandările Curții de Conturi cuprinse în „Raportul de audit al performanîei 

privind piața de energie electrică, în perioada 2010–2014”, raport finalizat în octombrie 2015, 
- situațiile dificile cu care s-a confruntat SEN în lunile ianuarie, februarie și chiar și în luna aprile 

2017, 
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se impunea ca Raportul ANRE să fie întocmit cu respectarea prevederilor legislației în vigoare și 
să conțină informații cu privire la nivelul de siguranţă a reţelelor, a stării tehnice a acestora și la 
principalele probleme cu care se confruntă sistemul energetic național. 

De subliniat că ambele documente elaborate de ANRE și supuse discuției, „Raportul anual 
pentru anul 2016” și „Raportul anual privind determinarea prețurilor și tarifelor reglementate”, 
prezintă în mod identic capitolele aferente evoluției prețurilor și tarifelor reglementate, astfel că 
devine practic inutilă elaborarea a două rapoarte, în care datele, informațiile, graficele, comentariile, 
etc., să fie copiate dintr-un Raport în celălalt Raport.  

Având în vedere activitatea de până acum a ANRE, a deficiențelor constatate, a 
dezechilibrelor de personal de specialitate existente și a faptului că prin Legea nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ANRE a preluat de la ANRSC licenţierea, 
reglementarea şi controlul activităţilor de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei 
termice, se constată necesitatea restructurării administrative, modificarea organigramei și a structurii 
de personal, refacerea Regulamentului de Organizare și Funcționare, atribuțiilor, sarcinilor, modului 
de control și raportare, astfel încât să fie cuprinse în mod unitar și complet toate domeniile de 
activitate atribuite prin legislația în vigoare. 

 

Concluzii 

Având în vedere faptul că Raportul anual de activitate pentru anul 2016 elaborat de 
ANRE, în vederea dezbaterii în Parlament, nu respectă prevederile legislației primare 
aplicabile în vigoare, privind conținutul și informațiile care trebuie aduse la cunoștința organului 
legislativ, respectiv nu conține date și informații privind: 

- evaluare nivelului de eficiență, transparență și concurență în funcționarea piețelor de energie 
electrică și de gaze naturale, problemele sesizate, soluţiile aplicate şi rezultatele obţinute; 

- nivelul de siguranţă în funcţionare a reţelelor de transport și distribuție a energiei electrice; 
- starea tehnică şi nivelul de mentenanţă a reţelelor de transport și distribuție a energiei 

electrice; situația investițiilor în mentenanță și retehnologizare recunoscute de ANRE (cum au 
fost verificate; 

- evaluarea proiectelor pilot care stau la baza proiectului de ordin ANRE privind implementarea 
la nivel național a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice și stabilirea 
calendarului de implementare; 

- măsurile întreprinse pentru acoperirea vârfului de consum şi pentru acoperirea deficitelor de 
energie; 

- estimarea evoluţiei siguranţei alimentării cu energie electrică pentru urmatorii 15 ani; 
- planurile, proiectele sau intenţiile de investiţii, pe cel puţin 5 ani calendaristici, ale 

operatorului de transport şi de sistem şi cele ale oricăror alţi operatori, despre care au 
cunoştinţă, privind punerea în funcţiune a unei capacităţi de interconexiune transfrontalieră; 

- capacităţile de transport al energiei electrice, existente şi planificate; 
- gradul şi eficienţa deschiderii pieţelor şi a concurenţei la nivelul pieţelor angro şi cu 

amănuntul, inclusiv în ceea ce priveşte pieţele centralizate de energie electrică;  
- prognoza producţiei pe tipuri de resurse, a furnizării, a schimburilor transfrontaliere şi a 

consumului intern de energie electrică, cu luarea în considerare a măsurilor de gestionare a 
cererii; 
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- măsurile adoptate pentru asigurarea serviciului universal şi îndeplinirea obligaţiilor de 
serviciu public, inclusiv cele privind protecţia consumatorului şi protecţia mediului şi efectul 
posibil al acestora asupra concurenţei la nivel naţional; 

- obiectivele regionale, naţionale şi europene de dezvoltare durabilă, etc, 

conține date incomplete sau date contradictorii și alte deficiențe semnalate pe parcursul 
prezentului Raport, se propune refacerea Raportului anual de activitate pentru anul 2016 
depus de ANRE, în vederea completării acestuia în conformitate cu prevederile legislației primare, în 
vigoare, a competențelor și responsabilităților conferite ANRE prin lege, pentru informarea 
corespunzătoare a Parlamentului, referitor la starea tehnică actuală și de perspectivă a Sistemului 
Energetic National, în ansamblu și pe principalele componente, a evoluției investițiilor și a eficienței 
acestora în rețelele electrice de transport și distribuție a energiei electrice, a nivelului de eficiență, 
transparența și concurența în funcționarea piețelor de energie electrică și de gaze naturale (problemele 
sesizate, soluţiile aplicate şi rezultatele obţinute), măsurile adoptate pentru asigurarea serviciului 
universal și îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public, inclusiv cele privind protecţia consumatorului 
și protecția mediului, valorile din bugetele aprobate/estimate în Deciziile CE, care au fost primite 
până la 31.12.2016 de către beneficiarii schemelor de sprijin, structura valorică a elementelor de cost 
ale tarifelor reglementate (la energie electrica și gaze naturale), stabilite și aprobate de ANRE, pentru 
activitățile cu caracter de monopol natural (serviciul de transport, serviciul de distribuție), analiza 
tarifelor reglementate și a prețurilor de revenire pentru energia electrică/gazele naturale furnizate 
consumatorilor casnici, evoluția profiturilor realizate de operatorii economici din sectorul energetic, 
etc. 

 

Faţă de aspectele prezentate, Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, 
Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru buget, finanţe activitate bancară şi piaţă de capital a 
Senatului propun dezbaterea în şedință comună a celor două Camere ale Parlamentului, fără a fi 
supus votului, a prezentului Raport Comun. 

 

Preşedinte, 
 
 

 Senator Daniel-Cătălin Zamfir 
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