
                                           Anexă 

                                                                                      la Hotărârea Consiliului de administrație  

                                                                                                         nr. 549/2019 din 27.12.2019 

  

Programul de activitate al 

Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2020 

Nr. 

crt. 
Denumirea acțiunii 

Departament 

responsabil 

Indicator de performanță 

Termen de 

elaborare 

Indicator de 

rezultat 

 I. Elaborarea actelor normative de reglementare 

 Sectorul gazelor naturale 

1.  Elaborarea proiectului Metodologiei de 

calculare, aprobare și aplicare a tarifelor 

reglementate pentru serviciul de distribuție a 

gazelor naturale. 

DTAE, DR 

 

 

T III 

Act normativ de 

reglementare 

aprobat  

Hotărâre a CA 

2.  Elaborarea proiectului Metodologiei de 

calculare, aprobare și aplicare a prețurilor 

reglementate pentru furnizarea gazelor 

naturale de către furnizorul de ultimă opțiune 

și furnizorul de serviciu public. 

DTAE, DR 

 
T III 

Act normativ de 

reglementare 

aprobat  

Hotărâre a CA 

3.  Elaborarea și prezentarea spre aprobare a 

Metodologiei de determinare a consumului 

tehnologic şi a pierderilor de gaze naturale în 

reţelele de transport şi de distribuţie a gazelor 

naturale. 

DR, DIC TIV 

Act normativ de 

reglementare 

aprobat  

Hotărâre a CA 

4.  Definitivarea și prezentarea spre examinare a 

proiectului de modificare a Hotărârii ANRE nr. 

420/2019 privind aprobarea Codului rețelelor 

de gaze naturale, prin transpunerea: 

Regulamentului UE nr. 312/2014 adaptat prin 

Decizia PHLG al EnC de stabilire a unui cod 

de rețea privind echilibrarea rețelelor de 

transport de gaze. 

DR TIV 

Act normativ de 

reglementare 

aprobat 

Hotărâre a CA 

5.  Elaborarea Regulamentului privind integritatea 

și transparența pieței angro de energie prin 

transpunerea Regulamentului UE nr. 

1227/2011 adaptată prin Decizia Consiliului 

Ministerial D2018/10/MC-EnC din 29 

Noiembrie 2018. 

DR TIV 

Proiect de act 

normativ de 

reglementare 

elaborat 

6.  Definitivarea și prezentarea spre aprobare a 

proiectului Regulamentului privind sistemul de 

informații în a căror bază titularii de licențe din 

sectorul de gaze naturale prezintă rapoarte 

Agenției. 

DTAE, DR TIV 

Act normativ de 

reglementare 

aprobat 

Hotărâre a CA 

 Sectoarele electroenergetic și energiei regenerabile 

7.  Definitivarea și prezentarea spre examinare a 

proiectului Regulamentului privind procedura 

de schimbare a furnizorului de energie 

electrică. 

DR TI Act normativ de 

reglementare 

aprobat 

Hotărâre a CA 
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8.  Elaborarea și prezentarea spre examinare a 

Criteriilor de derogare, stabilite în Codul 

rețelelor electrice. 

DR, 

DJPC, 

DIC 

TI 

Criterii de 

derogare 

aprobate 

9.  
Consultarea publică, avizarea, expertizarea și 

prezentarea spre examinare a proiectului 

Regulilor pieței energiei electrice. 

DR TII 

Act normativ de 

reglementare 

aprobat  

Hotărâre a CA 

10.  Elaborarea și prezentarea spre examinare a 

proiectului de modificare a Regulamentului 

privind dezvoltarea rețelelor electrice de 

distribuție. 

DR, DIC TIII 

Act normativ de 

reglementare 

modificat 

Hotărâre a CA 

11.  
Elaborarea și prezentarea spre examinare a 

Clauzelor contractului pentru diferențe. 

DR, 

DJPC 
TIV 

Clauze 

contractuale 

aprobate 

12.  Elaborarea și prezentarea spre examinare a 

proiectului de modificare a Regulamentului cu 

privire la calitatea serviciilor de transport și de 

distribuție a energiei electrice. 

DR, 

DIC 

DJPC 

TIV 

Act normativ de 

reglementare 

aprobat 

Hotărâre a CA 

13.  Elaborarea și prezentarea spre aprobare a 

proiectului de modificare a Regulamentului 

privind sistemul de informații în a căror bază 

titularii de licențe din sectorul electroenergetic 

prezintă rapoarte Agenției. 

DR, 

DTAE 

 

TIV 

Act normativ de 

reglementare 

aprobat 

Hotărâre a CA 

 Sectorul termoenergetic și domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 

14.  Elaborarea proiectelor de modificare  a actelor 

normative de reglementare aprobate în 

conformitate cu Legea cu privire la energia 

termică și promovarea cogenerării. 

DR TIV 

Proiecte 

elaborate și 

aprobate, după 

caz 

15.  Elaborarea proiectelor de modificare  a actelor 

normative de reglementare aprobate în 

conformitate cu Legea privind serviciul public 

de alimentare cu apă și de canalizare. 

DR TIV 

Proiecte 

elaborate și 

aprobate, după 

caz 

16.  Elaborarea proiectului Regulamentului 

privind sistemul de informații în baza cărora 

operatorii, care furnizează servicii publice de 

alimentare cu apă, de canalizare și epurare a 

apelor uzate, prezintă rapoarte Agenției. 

DTAE 

 
T IV 

Act normativ de 

reglementare 

aprobat 

Hotărâre a CA 

 Documente normativ-tehnice 

17.  
Regulamentul de admitere în exploatare a  

instalațiilor electrice. 
DR TII 

Act normativ 

aprobat 

18.  
Norme de exploatare a centralelor și rețelelor 

electrice. 
DR TIV 

Act normativ 

aprobat 

II Eliberarea licențelor și autorizațiilor pentru desfășurarea activităților în sectoarele energeticii și 

serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare 

19.  Perfectarea actelor permisive. DLMCAL Permanent Nr. actelor 

permisive 

eliberate 

conform 
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registrelor de 

evidență 

20.  Recepționarea și digitizarea declaraților/ 

cererilor de eliberare/reperfectare/eliberarea 

duplicatelor/ suspendare/retragere  a actelor 

permisive și a documentelor anexate la 

acestea.  

DLMCAL Permanent Nr. dosarelor 

deschise în SI 

AGEAP 

21.  Verificarea conformității documentelor 

anexate la declarațiile/cererile de 

eliberare/reperfectare a licențelor și pregătirea 

dosarelor pentru prezentarea la ședințele 

Consiliului de administrație al ANRE. 

DLMCAL 

DJPC 

Permanent Nr. hotărârilor 

privind 

licențierea 

22.  Monitorizarea respectării condițiilor de 

licențiere de către titularii de licențe și 

înaintarea propunerilor de aplicare a 

sancțiunilor ce se impun de legislație.  

DLMCAL Permanent Nr. 

prescripțiilor, 

somațiilor și 

altor acte 

administrative 

cu caracter 

individual 

emise pentru 

nerespectarea 

condițiilor de 

licențiere 

23.  Elaborarea de propuneri vizând adaptarea 

SIAGEAP procedurii de licențiere specifice 

activității ANRE.  

DLMCAL Permanent Nr. incidentelor 

în SIAGEAP 

24.  Eliberare, suspendare sau retragere a 

autorizației de electrician autorizat. 
DSE Lunar 

Eliberare 

autorizări 

aprobate prin 

HCA 

25.  Eliberare, suspendare sau retragere a 

autorizației cu privire la laboratorul 

electrotehnic. 
DSE Lunar 

Eliberare 

autorizări 

aprobate prin 

HCA 

26.  Verificarea, la solicitare, a cunoștințelor 

personalului electrotehnic al întreprinderilor 

electroenergetice, termoenergetice și al 

agenților economici, care prestează servicii de 

deservire și întreținere a obiectelor energetice, 

cu acordarea grupei de securitate electrică și 

eliberarea talonului de autorizare. 

DSE 
Săptămînal, 

Lunar  

Acordarea 

grupei de 

securitate 

electrică cu  

eliberarea 

talonului de 

autorizare  

27.  

Ținerea Registrelor actelor permisive. DLMCAL Permanent 

Nr. înscrierilor 

efectuate 

inclusiv 

actualizarea 

listelor pe site-

ul 

www.anre.md 

 

III. Certificarea operatorilor 
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28.  Certificarea operatorului sistemului de 

transport al energiei electrice. 

DLMCAL T I Hotărârea 

ANRE privind 

certificarea 

operatorului 

sistemului de 

transport al 

energiei 

electrice 

29.  Certificarea operatorului sistemului de 

transport al gazelor naturale. 

DLMCAL T III Hotărârea 

ANRE privind 

certificarea 

operatorului 

sistemului de 

transport al 

gazelor 

naturale 

IV. Monitorizarea activităților licențiate și autorizate  

30.  
Elaborarea planului de acțiuni privind 

implementarea Codului rețelelor de gaze 

naturale, prezentarea spre aprobare și 

monitorizarea implementării lui. 

DR TI 

Plan de acțiuni 

aprobat și 

monitorizarea 

implementării 

lui 

31.  
Elaborarea planului de acțiuni privind 

implementarea Codului rețelelor electrice, 

prezentarea spre aprobare și monitorizarea 

implementării lui. 

DR TI 

Plan de acțiuni 

aprobat și 

monitorizarea 

implementării 

lui 

32.  Analiza datelor statistice prezentate de 

întreprinderile reglementate din sector în 

vederea actualizării permanente a bazei de 

date. Plasarea rezultatelor analizei datelor 

statistice pe pagina electronică a Agenției. 

DTAE 
Trimestrial, 

anual 

Informație 

plasată pe site 

33.  Monitorizarea datelor privind producerea, 

procurările pe furnizori, transportul, 

distribuția și furnizările de energie și de gaze 

naturale, serviciile de apă și/sau canalizare. 

Prezentarea informației necesare pentru 

calcularea plăților regulatorii. 

DTAE 

Lunar, 

trimestrial, 

anual 

Informație 

prezentată 

Secției 

contabilitate 

34.  Monitorizarea indicatorilor macroeconomici 

prognozați și a datelor statistice: 

- indicele Produsului intern Brut 

- rata inflației, indicii prețurilor de 

consum 

- cursul de schimb al valutei naționale 

- salariul mediu lunar 

- rata profitului la HVS 

- rata medie ponderată la credite 

- alți indicatori 

DTAE 
După 

necesitate 

Informație 

utilizată la 

actualizarea și 

calcularea 

tarifelor/ 

prețurilor 
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35.  Monitorizarea pieței produselor petroliere. DLMCAL Permanent Nr. calculelor 

prezentate de 

către operatori 

cu privire la 

prețul de 

comercializare 

cu amănuntul 

a produselor 

petroliere 

36.  Sistematizarea rapoartelor trimestriale privind 

importul, comerțul cu ridicata și comerțul cu 

amănuntul a produselor petroliere, prezentate 

de titularii de licențe. 

DLMCAL Permanent Raport privind 

piața 

produselor 

petroliere 

elaborat și 

plasat pe 

pagina web 

37.  Prezentarea informațiilor la calcularea plăților 

regulatorii pentru importatorii de produse 

petroliere. 

DLMCAL Permanent Nr.  

informațiilor 

prezentate la 

calcularea 

plăților 

regulatorii  

pentru 

importatorii de 

produse 

petroliere 

38.  Examinarea propunerilor privind persoanele 

desemnate să exercite funcțiile agentului de 

conformitate.  

DLMCAL Permanent Nr. propunerilor 

examinate 

privind 

persoanele 

desemnate să 

exercite funcțiile 

agentului de 

conformitate 

39.  Generalizarea informației privind nivelul de 

acces la rețelele de gaze naturale a localităților 

din raioanele Republicii Moldova la situația 

01.01.2020. 

DIC  T I Notă informativă  

40.  Generalizarea informației privind cotele 

proprietarilor rețelelor de transport și de 

distribuție a gazelor naturale aflate în 

exploatare la situația 01.01.2020 în Republica 

Moldova. 

DIC  T I Notă informativă 

41.  Examinarea rapoartelor cu privire la calitatea 

serviciilor de transport și de distribuție a 

energiei electrice, prezentate de operatorii de 

sistem pentru anul 2019. Prezentarea 

raportului şi a proiectului de Hotărâre a CA 

pentru aprobare. 

DIC  T II 

 

 

Hotărârea 

ANRE 

42.  Examinarea rapoartelor cu privire la calitatea 

serviciilor de transport și de distribuție a 

gazelor naturale, prezentate de operatorii de 

sistem pentru anul 2019.  

DIC  T II 

 

 

Hotărârea 

ANRE 
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43.  Examinarea rapoartelor cu privire la calitatea 

serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare, prezentate de operatori pentru anul 

2019.  

DIC  T II 

 

Hotărârea 

ANRE 

44.  Examinarea rapoartelor cu privire la calitatea 

serviciului de furnizare a energiei termice, 

prezentate de titularii de licență pentru anul 

2019. 

DIC TII TII 

45.  Monitorizarea emiterii de către furnizorul 

central a garanţiilor de origine, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului 

privind garanţiile de origine pentru energia 

electrică produsă din surse regenerabile 

DIC  Lunar 

Sistematizarea 

garanţiilor de 

origine 

46.  
Monitorizarea plasării pe pagina electronică a 

titularilor de licenţe a indicatorilor tehnico-

economici de pe piaţa energiei electrice şi 

energiei termice. 

DIC  

Conform 

termenilor 

prevăzuţi în 

Hotărârile 

CA 

Permanent  

47.  Monitorizarea achitării taxei de stat pentru 

licență și a plăților regulatorii de către titularii 

de licență și aplicarea măsurilor ce se impun 

de legislație în cazul admiterii restanțelor. 

DLMCAL 

 

 

Permanent 

Nr. măsurilor 

întreprinse în 

privința 

debitorilor 

 
V. Analize ale costurilor și calculelor tarifelor 

48.  Examinarea valorilor costurilor de transport al 

gazelor naturale pentru primul an de 

valabilitate a Metodologiei, anul de bază, 

pentru operatorul sistemului de transport. 

DTAE T III Hotărâre a CA 

49.  Examinarea valorilor costurilor de distribuție 

a gazelor naturale pentru primul an de 

valabilitate a Metodologiei, anul de bază, 

pentru operatorii sistemelor de distribuție. 

DTAE T IV Hotărâre a CA 

50.  Examinarea valorilor costurilor de furnizare a 

gazelor naturale pentru primul an de 

valabilitate a Metodologiei, anul de bază, 

pentru furnizorul de ultimă opțiune și 

furnizorul de serviciu public. 

DTAE T IV Hotărâre a CA 

51.  Examinarea valorilor costurilor de bază ale 

titularilor de licențe pentru producerea, 

distribuția și furnizarea energiei termice. 

DTAE T I-IV 
Hotărâri ale 

CA 

52.  Examinarea valorilor cheltuielilor de bază 

pentru operatorii, care furnizează servicii 

publice de alimentare cu apă, de canalizare și 

epurare a apelor uzate. 

DTAE T I-IV 
Hotărâri ale 

CA 

53.  Analiza calculelor tarifelor (prețurilor) 

reglementate: 

- pentru transportul, distribuția și pentru 

furnizarea gazelor naturale la tarife 

reglementate, inclusiv în dependență 

de nivelul de presiune a rețelelor de 

gaze la care sunt conectate instalațiile 

consumatorilor finali 

DTAE 

În funcție de 

exigențele 

metodologice 

Hotărâri ale 

CA 
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- de producere a energiei electrice 

- pentru serviciul de transport al 

energiei electrice 

- pentru serviciul de distribuție, de 

furnizare a energiei electrice, 

diferențiate în dependență de nivelul 

de tensiune a rețelelor electrice la care 

sunt conectate instalațiile 

consumatorilor 

- de livrare a energiei termice 

consumatorilor finali prin sistemele 

centralizate 

- la energia electrică produsă din surse 

regenerabile de energie 

- la serviciile auxiliare prestate 

consumatorilor de către operatorii 

sistemelor de distribuție a gazelor 

naturale 

- la serviciile auxiliare prestate 

consumatorilor de către operatorii 

sistemelor de distribuție a energiei 

electrice 

- pentru serviciile publice de 

alimentare cu apă și de canalizare 

 
VI. Analize ale activității economice a întreprinderilor 

54.  
Analiza evoluției principalilor indicatori economici ai activității întreprinderilor 

din sectorul energetic în anii 2018-2019 
 

 
Producerea energiei electrice și termice: 

S.A. „Termoelectrica”, S.A. „CET-Nord”. 
DTAE 

Trimestrial, 

anual 

 

Tabele 

analitice 

Transportul energiei electrice, 

Î.S. „Moldelectrica”; 

Distribuția energiei electrice: Î.C.S. „Premier 

Energy Distribution” S.A., S.A. „RED Nord”; 

Furnizarea energiei electrice la tarife 

reglementate: Î.C.S. „Premier Energy” 

S.R.L., S.A. „Furnizarea Energiei Electrice 

Nord”. 

DTAE 

Trimestrial, 

anual 

 

Tabele 

analitice 

Livrarea energiei termice consumatorilor, 

titularii de licențe pentru producerea, 

distribuția și furnizarea energiei termice. 

DTAE 

Trimestrial, 

anual 

 

Tabele 

analitice 

55.  
Analiza in dinamică, anii 2018-2019, a principalilor indicatori economici ai 

activității întreprinderilor din sectorul de gaze naturale. 
 

 Transportul de gaze naturale, 

S.R.L. „Moldovatransgaz”; 

Întreprinderile de distribuție a gazelor 

naturale afiliate S.A. „Moldovagaz”; 

DTAE 

Trimestrial, 

anual 

 

Tabele 

analitice 
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Întreprinderea de furnizare a gazelor naturale 

S.A. „Moldovagaz”; 

Alți titulari de licențe pentru distribuția și 

furnizarea gazelor naturale 

56.  Analiza in dinamică, anii 2018-2019, a 

principalilor indicatori economici ai activității 

operatorilor, care prestează servicii publice de 

alimentare cu apă, de canalizare și epurare a 

apelor uzate. 

DTAE 
anual, 

trimestrial 

Tabele 

analitice 

57.  Pregătirea calculelor și materialelor aferente 

Hotărârii privind repartizarea energiei 

electrice furnizate de către Furnizorul Central 

de energie electrică. 

DIC  Decembrie T IV 

 
VII. Examinarea şi prezentarea materialelor pentru şedinţele Consiliului de administraţie 

al ANRE cu privire la aprobarea investițiilor realizate de titularii de licență în anul 2019 

58.  Examinarea și prezentarea materialelor cu 

privire la aprobarea investițiilor realizate de 

titularii de licență din sectorul gazelor 

naturale în anul 2019.   

DIC 

T II 
Hotărârea 

ANRE 

59.  Examinarea și prezentarea materialelor cu 

privire la aprobarea investițiilor realizate de 

titularii de licență din sectorul energiei 

electrice în anul 2019.   

DIC 

T II 

Hotărârea 

ANRE 

60.  Examinarea și prezentarea materialelor cu 

privire la aprobarea investițiilor realizate de 

titularii de licență din sectorul termoenergetic 

în anul 2019.   

DIC 

T II 
Hotărârea 

ANRE 

61.  Examinarea și prezentarea materialelor cu 

privire la aprobarea investițiilor realizate de 

titularii de licență care prestează serviciul 

public de alimentarea cu apă și de canalizare 

în anul 2019.   

DIC 

T II 
Hotărârea 

ANRE 

 VIII. Examinarea şi prezentarea materialelor pentru şedinţele Consiliului de administraţie 

al ANRE cu privire la modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului de administrație 

”Cu privire la aprobarea Planurilor de investiţii ale titularilor de licență pentru anul 

2020” (la parvenirea propunerilor titularilor de licență): 

62.  Examinarea modificărilor la planurile de 

investiții ale titularilor de licență din sectorul 

gazelor naturale pentru anul 2020.  
DIC T I-IV 

Hotărârea 

ANRE 

63.  Examinarea modificărilor la planurile de 

investiții ale titularilor de licență din sectorul 

electroenergetic pentru anul 2020.  
DIC T I-IV 

Hotărârea 

ANRE 

64.  Examinarea modificărilor la planurile de 

investiții ale titularilor de licență din sectorul 

termoenergetic pentru anul 2020.  
DIC T I-IV 

Hotărârea 

ANRE 

65.  Examinarea modificărilor la planurile de 

investiții ale titularilor de licență care 

prestează serviciul public de alimentare cu 

apă și de canalizare pentru anul 2020.  

DIC T I-IV 

Hotărârea 

ANRE 
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 XI. Examinarea şi prezentarea materialelor pentru şedinţele Consiliului de administraţie 

al ANRE cu privire la aprobarea Planurilor anuale de investiții ale titularilor de licență 

pentru anul 2021. 

66.  Examinarea și aprobarea Planurilor de 

investiții ale titularilor de licență din sectorul 

gazelor naturale pentru anul 2021. 
DIC T IV 

Hotărârea 

ANRE 

67.  Examinarea și aprobarea Planurilor de 

investiții ale titularilor de licență din sectorul 

energiei electrice pentru anul 2021. 
DIC T IV 

Hotărârea 

ANRE 

68.  Examinarea și aprobarea Planurilor de 

investiții ale titularilor de licență din sectorul 

termoenergetic pentru anul 2021. 
DIC T IV 

Hotărârea 

ANRE 

69.  Examinarea și aprobarea Planurilor de 

investiții ale titularilor de licență care 

prestează serviciul public de alimentare cu  

apă și de canalizare pentru anul 2021. 

DIC T IV 

Hotărârea 

ANRE 

 
X. Examinarea și prezentarea materialelor cu privire la aprobarea consumurilor 

tehnologice și al pierderilor tehnice 

70.  Examinarea materialelor cu privire la 

aprobarea consumurilor tehnologice și al 

pierderilor tehnice ale operatorului de 

transport al gazelor naturale 

SRL ,,Moldovatransgaz”. 

DIC T I 

Hotărârea 

ANRE 

71.  Examinarea materialelor cu privire la 

aprobarea consumurilor tehnologice și al 

pierderilor tehnice ale titularilor de licență din 

sectorul termoenergetic. 

DIC T I 

Hotărârea 

ANRE 

72.  Examinarea materialelor cu privire la 

aprobarea consumurilor tehnologice și al 

pierderilor tehnice ale titularilor care 

prestează serviciul public de apă și de 

canalizare. 

DIC T I 

Hotărârea 

ANRE 

 XI. Examinarea și prezentarea materialelor cu privire la coordonarea indicatorilor de 

producere 

73.  
Programul de producere al S.A. 

„Termoelectrica” pentru anul 2020. 
DIC T I 

Notă către 

DTAE 

74.  
Programul de producere al S.A. „CET-

NORD” pentru anul 2020. 
DIC Tl I 

Notă către 

DTAE 

75.  
Programul de producere al S.A. „Apă-canal 

Chișinău” pentru anul 2020. 
DIC T I 

Notă către 

DTAE 

76.  
Programului de producere al Î.M. „Termogaz 

Bălți” pentru anul 2020. 
DIC T I 

Notă către 

DTAE 

77.  
Programului de producere al S.A. „Comgaz-

Plus” pentru anul 2020. 
DIC T I 

Notă către 

DTAE 
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78.  Programului de producere al Î.M. a „Rețelelor 

și Centralelor Termice Comrat” pentru anul 

2020. 

DIC T I 
Notă către 

DTAE 

79.  
Programul de producere al Î.M. „Servicii 

comunale Glodeni” pentru anul 2020. 
DIC T I 

Notă către 

DTAE 

 
XII. Efectuarea controalelor 

80.  Efectuarea controalelor în conformitate cu 

Planul controalelor aprobat pentru anul 2020. 

DLMCAL Permanent Nr. 

controalelor 

efectuate 

81.  Efectuarea controalelor inopinate. DLMCAL La solicitare/ 

la necesitate 

Nr. 

controalelor 

efectuate 

82.  Efectuarea controalelor de stat în domeniul 

securității și sănătății în muncă la 

întreprinderile din sectorul electroenergetic  

în conformitate cu Planul controalelor aprobat 

pentru anul 2020. 

DSE 
Pe parcursul 

anului 

Raport 

trimestrial 

aprobat 

83.  Examinarea circumstanțelor şi a cauzelor 

avariilor, incendiilor, electrocutărilor sau 

exploziilor provocate de centralele electrice şi 

termice, de rețelele electrice şi termice sau de 

instalațiile electrice şi termice. 

DSE 
Pe parcursul 

anului 

Raport 

 trimestrial 

 

84.  Cercetarea accidentelor de muncă suferite de 

către salariații întreprinderilor din sectorul 

electroenergetic cu întocmirea proceselor 

verbale de cercetare. 

DSE 

30 zile din 

momentul 

recepționării 

comunicării  

Raport  

trimestrial 

 

 
XIII. Avizarea proiectelor de acte normative elaborate de către alte autorități 

85.  Examinarea și elaborarea avizelor la 

proiectele de acte normative remise spre 

avizare ANRE. 

DJPC, DR, 

DLMCAL, 

DTAE, DIC, 

DSE 

Permanent Numărul de  

Avize întocmite 

86.  
Examinarea și avizarea actelor normative din 

domeniul siguranței ocupaționale remise 

Agenției de către autoritățile publice. 

DSE 
Pe parcursul 

anului 

Numărul de 

avize 

întocmite 

 XIV. Reprezentarea juridică a intereselor ANRE 

87.  Elaborarea  după caz a cererilor de chemare 

în judecată/apel/recurs, referințelor, 

pledoariilor, acumularea materialului 

probatoriu etc. și asigurarea participării în 

cadrul ședințelor de judecată. 

DJPC Permanent  Numărul de 

dosare 

judiciare în 

care a fost 

asigurată 

reprezentarea 

intereselor 

ANRE 

 

88.  
Constatarea contravențiilor şi remiterea 

materialelor în instanța de judecată. 

DJPC 

 

Permanent Numărul de 

procese 

verbale 

contravenționa
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le întocmite și 

remise în 

instanța de 

judecată 

 XV. Examinarea demersurilor autorităților/instituțiilor publice, a 

petițiilor/reclamațiilor/cererilor prealabile depuse de către consumatori și titularii de 

licențe 

89.  Examinarea demersurilor 

autorităților/instituțiilor publice. 

DJPC, 

DIC, DR, 

DLMCAL 

Permanent Numărul de 

demersuri 

examinate 

90.  Examinarea petițiilor/cererilor prealabile ale 

consumatorilor și ale titularilor de licență. 

DJPC, 

DIC, DR, 

DLMCAL 

Permanent Numărul de 

petiții/cereri 

prealabile 

examinate  

91.  Întocmirea deciziilor cu privire la 

soluționarea petițiilor. 

DJPC În caz de 

necesitate 

Numărul de 

decizii 

întocmite 

92.  Organizarea ședințelor cu participarea 

consumatorilor, titularilor de licențe și, după 

caz, a reprezentanților autorităților publice, în 

scopul soluționării petițiilor adresate. 

DJPC În caz de 

necesitate 

Numărul de 

ședințe 

organizate 

93.  Asigurarea audienței consumatorilor. DJPC În caz de 

necesitate 

Numărul de 

persoane 

audiate 

94.  
Examinarea şi soluționarea petițiilor şi 

reclamațiilor depuse de salariații 

întreprinderilor din sectorul electroenergetic.  

DSE 
Pe parcursul 

anului  

Raport 

trimestrial  

95.  Examinarea solicitărilor operatorilor 

sistemelor de transport și de distribuție a 

energiei electrice referitor la situațiile de forță 

majoră și condiții meteorologice deosebite cu 

pregătirea proiectului Deciziei ANRE. 

DIC  La necesitate T I-IV 

 XVI. Întocmirea prescripțiilor pentru titularii de licențe privind înlăturarea încălcărilor 

constatate în activitatea licențiată 

96.  Constatarea încălcărilor admise de către 

titularii de licențe din sectoarele reglementate 

de către ANRE și întocmirea prescripțiilor 

pentru înlăturarea acestora. 

DJPC, DTAE, 

DLMCAL 

După caz Numărul de 

prescripții 

întocmite 

 
XVII. Supravegherea energetică de stat 

97.  Monitorizarea îndeplinirii prescripțiilor emise 

proprietarilor sau administratorilor centralelor 

electrice și termice, rețelelor electrice, 

instalațiilor electrice și termice și elaborarea 

măsurilor de remediere a lor. 

DSE lunar 

Raport 

aprobat de 

Consiliul de 

administrație 

98.  
Efectuarea controalelor tehnice planificate și 

inopinate în domeniul supravegherii 

energetice de stat a centralelor electrice, 

DSE 
Pe parcursul 

anului 

Raport lunar 

de Consiliul 
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rețelelor electrice, instalațiilor electrice și 

termice conform planului de activitate. 

de 

administrație 

99.  
Efectuarea controalelor inopinate, inclusiv la 

întreprinderile din sectorul electroenergetic. 

DSE 

 

Pe parcursul 

anului 

Raport lunar 

aprobat de 

Consiliul de 

administrație 

100. 1 
Emiterea actelor de corespundere pentru 

racordarea instalațiilor electrice sau 

transmiterea lor la balanța OSD 

DSE 
Pe parcursul 

anului 

Raport 

trimestrial 

 

101. 1 Supravegherea stării tehnice, fiabilității 

alimentării cu energie electrică și nivelul de 

pregătire a  instalațiilor electrice ale taberelor 

de odihnă a copiilor pentru funcționarea lor 

fiabilă şi inofensivă. 

DSE TII 

Raport 

trimestrial 

 

102. 1 Supravegherea măsurilor de pregătire a 

instalațiilor electrice și termice din cadrul 

instituțiilor preuniversitare pentru 

funcționarea lor fiabilă şi inofensivă către 

noul an de studii. 

DSE II, III 

Raport 

trimestrial 

 

103. 1 Pregătirea materialelor privind cazurile de 

constatare a contravențiilor și procedura de 

întocmire a procesului - verbal de constatare a 

contravenției. 

Constatarea contravențiilor și remiterea 

materialelor către Departamentul juridic și 

protecția consumatorilor. 

DSE 
Pe parcursul 

anului 

Raport 

aprobat 

104. 1 Participarea la elaborarea documentele 

normativ-tehnice, care reglementează modul 

de exploatare a centralelor și rețelelor  

electrice. 

DSE, DR 
Pe parcursul 

anului 

Document 

aprobat 

105. 1 Organizarea şi desfășurarea întrunirilor 

seminarelor instructiv-informative cu: 

 managerii energetici ai consumatorilor 

noncasnici (persoanele responsabile de 

gospodăria electrică);  

 electricienii autorizați;  

 șefii laboratoarelor electrotehnice. 

DSE 
Pe parcursul 

anului 

Seminare 

desfășurate 

106. 1 Îndeplinirea altor atribuții legate de 

supravegherea energetică de stat. 
DSE 

Pe parcursul 

anului 
 

 XVIII. Cooperare pe plan regional și internațional, cu autoritățile de reglementare 

 ale altor țări 

107. Cooperarea cu organismele internaționale de 

reglementare în domeniul energetic și de 

aprovizionare cu apă și canalizare prin 

participarea la conferințe, întruniri, schimburi 

de informații și experiență. 

DTAE, DR, 

DIC, DJPC 

Conform 

planului de 

activități 

Informații, 

participări la 

evenimente 



13 
 

108. 

 

Valorificarea și intensificarea relațiilor de 

cooperare și parteneriat cu Secretariatul 

Comunității Energetice (SCE) în vederea 

transpunerii  aquis-ului comunitar în legislația 

națională, prin:  

a) organizarea  deplasărilor pentru 

reprezentanții ANRE la seminare, reuniuni, 

schimb de experiență; 

b) organizarea de întrevederi, seminare și 

conferințe periodice la nivel local cu 

reprezentanții SCE și părțile interesate; c) 

asistență în organizarea vizitelor de studiu, 

training-urilor pentru angajați. 

SCI permanent 100% 

109. Valorificarea și intensificarea relațiilor de 

cooperare și parteneriat cu Asociația Regională 

a Reglementatorilor în domeniul Energetic 

(ERRA) prin:         a) asistență în organizarea 

participării la grupurile de lucru;  

b) organizarea de  seminare, schimb de 

experiență pentru reprezentanții ANRE pentru 

a obține suport în domeniul elaborării și 

perfecționării cadrului național legislativ-

normativ de reglementare;  

c)organizarea de întâlniri periodice la nivelul 

conducerii;  

d) organizarea vizitelor de studiu, training-

urilor sau implicarea în programele de stagii de 

instruire pentru angajați; 

e) dezvoltarea relațiilor cu ofițerii de legătură 

din toate organizațiile partenere ANRE pentru 

facilitarea unei comunicări eficiente și 

durabile;  

f) organizarea participării la Reuniunea 

Generală anuală. 

SCI permanent 100% 

110. 

 

Valorificarea și intensificarea relațiilor de 

cooperare și parteneriat cu Consiliul 

Reglementatorilor Europeni în domeniul 

Energiei (CEER) prin organizare de seminare, 

schimb de experiență pentru reprezentanții 

ANRE în elaborarea și perfecționarea cadrului 

național legislativ-normativ de reglementare. 

SCI permanent 100% 

111. Valorificarea și intensificarea relațiilor de 

cooperare și parteneriat cu Autoritățile 

Europene de Reglementare a Apelor WAREG, 

prin participarea și organizarea deplasărilor 

pentru reprezentanții ANRE la reuniuni pentru 

elaborarea și perfecționarea cadrului național 

legislativ-normativ de reglementare în 

domeniul apei și canalizării. 

SCI permanent 100% 

112. Valorificarea și intensificarea relațiilor de 

cooperare și parteneriat cu  Asociația Națională 

a Comisiilor de Reglementare a Utilităților 

Publice din SUA (NARUC), parteneriat 

SCI permanent 100% 
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desfășurat sub egida Agenției Statelor Unite 

pentru Dezvoltare Internațională (USAID),  

prin: a) organizarea participării 

reprezentanților ANRE la grupurile de lucru, 

training-uri conferințe și seminare pentru a face 

schimb de experiență în elaborarea și 

perfecționarea cadrului național legislativ-

normativ de reglementare. 

113. 
Semnarea unui acord de colaborare cu Comisia 

Națională de Reglementare în Domeniul 

Energiei și Utilităților din Ucraina (NEURC).  

SCI Trimestrul   I după caz 

114. Dezvoltarea relațiilor de colaborare și 

parteneriat cu Comisia Națională de 

Reglementare în Domeniul Energiei și 

Utilităților din Ucraina (NEURC), precum și 

implementarea standardelor europene și 

internaționale, prin  

(a) reuniuni periodice ale reprezentanților 

părților la diferite niveluri; 

(b) sprijin în elaborarea și îmbunătățirea 

cadrului legislativ-normativ național pentru 

reglementare în domeniul energetic; 

(c) schimb de informații neconfidențiale 

între părți; 

(d) proiecte comune, atragerea fondurilor 

europene disponibile; 

(e) implicarea specialiștilor în vizite de 

studiu, evenimente de formare; 

(f) participarea la conferințe, întâlniri, 

seminare sau alte acțiuni organizate de către 

părți. 

SCI permanent 100% 

115. Intensificarea și consolidarea relațiilor de 

cooperare și parteneriat cu  ANRE România. 

Continuarea organizării schimbului de 

experiență și preluare de bune practici. 

SCI permanent după caz 

116. Dezvoltarea relațiilor de colaborare a ANRE cu 

instituțiile și organizațiile internaționale (FMI, 

Banca Mondială), europene (BERD, BEI), 

naționale, regionale, autoritățile de 

reglementare din alte țări, inclusiv prin 

încheierea memorandumurilor și/sau 

acordurilor de colaborare privind facilitarea 

cooperării și a schimbului de informații și 

experienței de interes comun cât și stabilirea de 

noi relații în scopul facilitării derulării 

proiectelor bilaterale. 

SCI permanent după caz 

117. Raportarea către autoritățile naționale sau 

internaționale a realizării acțiunilor stabilite în 

cadrul strategiilor de dezvoltare, documentelor 

de politici, planurilor de acțiuni, altor sarcini de 

competența a ANRE; 

SCI permanent 100% 
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118. Solicitarea suportului din partea partenerilor 

internaționali ai ANRE și atragerea fondurilor 

de sprijin în vederea implementării 

angajamentelor asumate.  

SCI permanent 100% 

119. Organizarea participării reprezentanților 

ANRE la seminare, cursuri de instruire, 

conferințe, ședințe de lucru, inclusiv a 

deplasărilor în străinătate; 

SCI permanent 100% 

120. Participarea de comun cu subdiviziunile 

Agenției, la pregătirea documentației pentru 

comisiile guvernamentale, parlamentare şi 

comitete/subcomitete UE, privind gradul de 

implementare a planurilor sectoriale în 

domeniul implementării Acordului de 

Asociere, Agendei de Asociere și altor 

angajamente în raport cu UE. 

SCI permanent 100% 

121. Participarea în cadrul grupurilor de lucru 

organizate în cadrul Comunității Energetice,  

ERRA.  

DJPC, DR, 

DTAE, DIC 

Conform 

invitațiilor 

Numărul de 

ședințe la care 

a fost 

asigurată 

participarea 

 
XIX. Organizarea evenimentului consacrat Zilei mondiale a drepturilor consumatorilor 

122. Organizarea şi desfăşurarea activităților 

consacrate Zilei mondiale a drepturilor 

consumatorilor. 

DJPC martie 2020 

 

Eveniment 

organizat 

123. Mediatizarea activităților dedicate Zilei 

mondiale a drepturilor consumatorilor. 

SC 

 

Martie   

 XX. Asigurarea funcționării serviciului Linia verde 

124. Recepționarea apelurilor la linia verde și 

acordarea consultațiilor privind drepturile și 

obligațiile consumatorilor și a titularilor de 

licențe din sectoarele reglementate de către 

Agenție. 

DJPC Permanent Numărul de 

apeluri 

recepționate 

 
XXI. Colaborarea cu autoritățile publice locale privind asigurarea drepturilor 

consumatorilor 

125. Organizarea campaniilor de informare a 

autorităților publice. 

DJPC Trimestrial Numărul de 

campanii 

organizate 

126. Organizarea ședințelor de lucru cu autoritățile 

publice locale în vederea promovării 

intereselor legitime ale consumatorilor.  

DJPC Lunar Numărul de 

ședințe 

organizate  

 XXII. Integritate institițională 
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127. Verificarea dosarelor candidaților la angajare 

din perspectiva corespunderii cerințelor 

integrității profesionale. 

SSI Permanent Raport 

elaborat și 

prezentat la 

necesitate 

128. 

 

Elaborarea Regulamentului cu privire la 

evidența, evaluarea, păstrarea, utilizarea  

cadourilor simbolice oferite din politețe sau 

cu prilejul anumitor acțiuni de protocol. 

SSI T I Regulament 

elaborat și 

aprobat 

129. Evaluarea nivelului de risc pe segmentul 

asigurării integrității 

instituționale/profesionale. 

SSI T III Raport 

elaborat 

130. Organizarea și efectuarea activităților de 

prevenire, identificarea elementelor de 

corupție, abuz de serviciu, trafic de influență, 

corupere activă/pasivă, admise de către 

personalul ANRE. 

SSI Permanent Raport 

elaborat 

131. Evaluarea integrității insituționale a ANRE. 

 

DJPC, 

SAI, 

SSI 

T IV Raport de 

autoevaluare a 

riscurilor de 

corupție (Plan 

de integritate) 

132. Inițierea și elaborarea Planului de 

desfășurare a Campaniei anticorupție: 

a) realizarea și mediatizarea spotului 

informativ 

b) realizarea și distribuirea  flayer-ilor  

c) promovarea materialilor informative 

pe sociale media 

d) participarea în cadrul emisiunilor 

TV/radio 

 

 

SC 

 

subdiviziunile 

din cadrul 

ANRE 

 

Permanent  

 

 

 XXIII. Dezvoltarea controlului intern managerial din cadrul ANRE 

133. Efectuarea misiunilor de audit de asigurare și 

consiliere.  

SAI Conform 

planului de 

activitate 

pentru anul 

2020 

Rapoarte de 

audit intern 

elaborate și 

prezentate în 

termen 

Directorului 

general spre 

aprobare. 

Note raport 

elaborate și 

prezentate în 

termen 

Directorului 

general. 

134. Efectuarea misiunilor de audit ad-hoc. SAI Pe parcursul 

anului 

Rapoarte de 

audit și/sau 

note raport 

elaborate și 

prezentate în 
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termen 

Directorului 

general. 

135. Urmărirea implementării recomandărilor de 

audit. 

SAI Pe parcursul 

anului 

Recomandări 

acceptate și 

incluse în 

Planuri de 

acțiuni privind 

implementarea 

recomandărilo

r de audit. 

 XXIV. Asigurarea unui cadru intern relevant de reglementare și funcționare a activității 

SAI 

136. Elaborarea/actualizarea actelor interne de 

funcționare a SAI (Carta de audit intern, fișa 

postului, obiective individuale de activitate și 

indicatori de performanță). 

SAI  Pe parcursul 

anului  

Proiecte de 

acte interne 

elaborate și 

prezentate 

spre aprobare. 

137. Planificarea, evaluarea și raportarea 

rezultatelor activității de audit intern. 

SAI  Decembrie  Plan strategic, 

planuri de 

acțiuni și 

raportarea 

activității de 

audit intern 

elaborate și 

aprobate. 

 XXVI. Elaborarea măsurilor de securitate cibernetică 

138. Elaborarea Politicii interne privind  

securitatea cibernetică  a ANRE. 

SSI  T I Act elaborat și 

aprobat 

139. Elaborarea Regulamentului de securitate 

cibernetică. 

SSI T II Act elaborat și 

aprobat/ 

revizuit la 

necesitate 

140. Analiza riscurilor TI. SSI T II Act elaborat și 

aprobat/ 

revizuit la 

necesitate 

141. Elaborarea metodologiei de clasificare a 

informației. 

SSI T III Act elaborat și 

aprobat/ 

revizuit la 

necesitate 

142. Elaborarea materialelor de instruire a 

personalului  din perspectiva securității 

informaționale (la angajare și periodic). 

SSI Permanent Materiale 

elaborate cu 

înregistrările 

instruirilor în 

registru 



18 
 

143. Participarea la elaborarea și punerea în 

producție a Sistemelor informaționale 

automatizate cu monitorizarea respectării 

securității informaționale. 

SSI Permanent Avize/recoma

ndări 

 XXVII. Administrarea resurselor și infrastructurii TI 

144. Administrarea resurselor si infrastructurii TI. SSI Permanent Numărul de 

solicitări 

soluționate cu 

succes 

145. Evaluarea resurselor hardware existente. SSI 09.04.2020 Raport 

elaborat 

146. Eficientizarea funcționalității tehnicii IT. SSI Permanent Raport 

elaborat 

147. Implementarea  Politicii interne privind  

securitatea cibernetică  a ANRE elaborată de  

Secția SI. 

SSI Permanent Nota 

informativă 

148. Concretiza aspectelor tehnice privind 

planificarea achiziției a tehnicii de calcul. 

SSI La necesitate Nota 

informativă 

 XXVIII. Elaborarea și îmbunătățirea SI 

149. Implementarea Sistemului informațional 

ANRE. 

SSI 15.04.2020 Notă 

informativă 

150. Identificarea și soluționarea 

deficiențelor/erorilor semnalate de utilizatorii 

Sistemului. 

SSI Permanent Nota 

informativă 

151. Ședințe/discuții pe marginea reingineriei SIA 

ANRE. 

SSI SSI La 

necesitate 

Nota 

informativă 

152. Actualizarea cadrului normativ aferent 

utilizării SIA din cadrul ANRE. 

 La necesitate Nota 

informativă 

153. Oferirea suportului tehnic inclusiv 

metodologic privind utilizarea și 

implementarea SIA din cadrul ANRE. 

SSI La necesitate Raport 

154. Achizitia/dotarea cu semnaturi electronice 

avansate pentru persoanalul ANRE cu 

atribuirea rolurilor în SIA.  

SSI La necesitate Raport 
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155. Actualizarea certificatului de securitate SSL. SSI La necesitate Notă 

informativă 

 XXIX. Organizarea desfășurării instruirii profesionale a salariaților ANRE 

156. Organizarea și monitorizarea realizării 

Planului de instruire profesională a 

funcționarilor ANRE pentru anul 2020. 

SRU Conform 

termenilor 

stabilite în 

Planul de 

instruire 

profesională 

a 

personalului 

pentru anul 

2020 

Numărul de 

personal 

instruit. 

157. 
Organizarea  cursurilor de instruire și 

autorizare a  inspectorilor şi specialiștilor din 

DSE.  

DSE T II și IV 

Evaluare a 

cunoștințelor 

acumulate 

158. Identificarea în comun cu șefii de 

subdiviziuni a necesităților de instruire a 

salariaților. Elaborarea  Planului de instruire 

profesională a funcționarilor ANRE  pentru 

anul 2021. 

SRU 

T IV 

Plan elaborat 

şi aprobat 

 XXX. Reflectarea activității și promovarea imaginii ANRE 

159. Elaborarea revistei ANRE 2020. 

 

SC 

+ 

subdiviziunile 

din cadrul 

ANRE 

noiembrie-

decembrie 

 

160. Sporirea prezenței online a ANRE: 

- realizarea sondajului online; 

- rubrica: întrebări/răspunsuri; 

rubrica: pastilă informativă. 

SC 

 

 

Periodic 

 

 

DR – Departamentul  reglementări 

DJPC- Departamentul juridic și protecția consumatorilor 

DR-Departamentul reglementări 

DTAE - Departamentul tarife și analize economice 

DLMCAL – Departamentul licențiere, monitorizare și control a activităților licențiate 

DA – Departamentul administrativ 

SCI - Serviciul Cooperare Internațională 

SAI - Serviciul audit intern 

SC – Serviciul comunicare 

SRU - Secția resurse umane 

SSI – Secția securitate internă 


