
 

Anexă                            

la Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE            

nr. 197/2016 din 7 iulie 2016, în redacția Hotărârii             

nr. 240/2017 din 29 iunie 2017 

 

    Programul de reglementări al ANRE                                                

                           pentru perioada 2016-2018 

N/o Denumirea reglementării Sector Temeiul legal  
Forma 

actului 

Termenul de elaborare a 

proiectului 

Anul Trimestru 

                                                                        I. Sectorul Energiei Electrice 

Legea cu privire la energia electrică, nr. 107  din 27.05.2016 

1.  
Lista serviciilor şi a lucrărilor ce pot fi externalizate de către titularii de 

licenţă din sectorul energiei electrice 
EE Art. 13, alin. (5)  Hotărâre  2017 T2 

2.  
Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate 

pentru serviciul de transport al energiei electrice 
EE Art.7, alin. (2), lit. a)   Metodologie 2016 T3 

3.  
Metodologia de calculare,  aprobare şi   aplicare a tarifelor pentru 

serviciul de distribuţie a energiei electrice  
EE 

Art.7, alin. (2), lit. a), art. 

96 alin. (21)   

Modificare 

act existent 
2016 T3 

4.  
Metodologia de calculare,  aprobare şi  aplicare a tarifelor reglementate 

de furnizare a energiei electrice 
EE Art.7, alin. (2), lit. a)    

Modificare 

act existent 
2016 T3 

5.  

Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate 

pentru  serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din 

sectorul electroenergetic 

EE Art.7, alin. (2), lit. b)    Metodologie 2017 T3 

6.  
Regulamentul privind calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a 

energiei electrice  
EE Art.7, alin. (1), lit. i Regulament 2016 T3 

7.  
Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru 

schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor  
EE Art.7, alin. (1), lit. f Regulament 2016 T4 

8.  
Sistemul de informaţii în a căror bază titularii de licenţe din sectorul 

electroenergetic prezintă rapoarte Agenţiei 
EE Art. 7, alin. (1), lit. s Hotărâre 2017 T3 



9.  
Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate 

pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie 

electrică 

EE Art.7, alin. (2), lit. a)    Metodologie 2017 T4 

10.  

Metodologia de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate 

pentru energia electrică şi energia termică produsă de centralele 

electrice de termoficare urbane  

EE Art.7, alin. (2), lit. a)    Metodologie 2017 T3 

11.  Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție  EE Art.45, alin. (1)  Regulament 2017 T3 

12.  
Metodologia de calculare a tarifului reglementat pentru operarea 

sistemului de distribuţie închis  
EE Art.51, alin. (1)    Metodologie 2017 T3 

13.  Regulamentul cu privire la furnizarea energiei electrice EE Art.7, alin. (4), lit. d)    Regulament 2017 T3 

14.  Normele tehnice ale rețelelor electrice  EE Art.7, alin.1, lit. g), art.52 Norme 2017 T3 

15.  
Regulamentul privind racordarea la reţelele electrice și prestarea 

serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice 
EE Art.7, alin. (1), lit. h Regulament 2017 T3 

16.  
Regulamentul cu privire la dirijarea prin dispecerat a sistemului 

electroenergetic  
EE Art.19, alin. (8)    Regulament 2017 T4 

17.  
Metodologia de calculare, aprobare şi  aplicare a tarifelor pentru 

serviciul de operare a pieţei energiei electrice  
EE Art.7, alin. (2), lit. a)    Metodologie 2018 T1 

18.  Regulile pieţei energiei electrice EE Art.7, alin. (3), lit. a)   Regulament 2018 T2 

19.  
Metodologia de calculare a plăţilor pentru prestarea serviciilor de 

echilibrare 
EE Art.84, alin. (7)    Metodologie 2018 T2 

20.  Codul rețelelor electrice EE Art.53, alin. (3) şi (4)    Cod 2018 T3 

21.  
Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor 

reglementate pentru serviciul de distribuție a energiei electrice 
EE Art.7, alin. (2), lit. a) Metodologie 2017 T4 

22.  

Metodologia de calculare, de aprobare şi  de aplicare a preţurilor 

reglementate  pentru energia electrică furnizată de furnizorul serviciului 

universal  şi de furnizorul de ultimă opţiune 

EE Art.7, alin. (2), lit. a)   Metodologie 2017 T4 

II. Sectorul Gazelor Naturale 

Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016 

23.  
Lista serviciilor şi a lucrărilor ce pot fi externalizate de către titularii de 

licenţă din sectorul gaze naturale 
GN Art. 13, alin. (5)  Hotărâre  2017 T2                            T2 

24.  Metodologia de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate  GN Art. 114, alin. (20)  

Modificar

e act 

existent 

2016 T3                            T3 

25.  
Regulamentul privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale 

şi referitor la gestionarea congestiilor 
GN Art. 7, alin. (1), lit. i) 

Regulame

nt 
2016 T                              T4 

26.  
Sistemul de informaţii în a căror bază titularii de licenţe din sectorul 

gazelor naturale prezintă rapoarte Agenţiei 
GN Art. 7, alin. (1), lit. u)  Hotărâre 2017                                 T3 



27.  

Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor 

reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul 

sistemului de transport şi de către operatorul sistemului de distribuţie 

GN Art.7, alin. (2), lit. b) 
Metodolo

gie 
2017 T3                             T3 

28.  
Regulamentul privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor 

naturale 
GN 

Art. 46,alin.(1), lit. h) şi 

Art. 49, alin. (1)  

Regulame

nt 
2017 T3 

29.  Regulamentul de furnizare a gazelor naturale  GN Art. 80, alin. (7)  
Regulame

nt 
2017 T2 

30.  
Metodologia de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de 

distribuţie închis 
GN Art. 65, alin. (1)  

Metodolo

gie 

 

2017 T3 

31.  
Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de 

distribuţie a gazelor naturale 
GN Art. 7, alin. (1), lit. l)  

Regulame

nt 
2017 T3 

32.  
Regulamentul privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea 

serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale  
GN Art. 7, alin. (1), lit. k)  

Regulame

nt 
2017 T3 

33.  Regulamentul privind rețelele  gazelor  naturale GN Art. 7, alin. (1), lit. j) 
Regulame

nt 
2017 T3 

34.  Regulile pieţei gazelor naturale GN Art. 7, alin. (3), lit. a)  Reguli 2018 T2 

35.  Codul reţelelor de gaze naturale GN 
Art. 67, alin.(3), (4), art. 

114, alin. (10)  
Cod 2018 T2 

36.  Regulamentul privind depozitul de stocare GN Art. 7, alin. (1), lit. j)  
Regulame

nt 
2018 T3 

37.  
Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor 

reglementat pentru serviciul de stocare a gazelor naturale 
GN Art. 7, alin. (2), lit.  a)    

Metodolo

gie 
2018 T4 

38.  
Regulamentul privind accesul la depozitele de stocare şi referitor la 

gestionarea congestiilor 
GN Art. 7, alin. (1), lit. i)  

Regulame

nt 
2018 T4 

39.  
Metodologia de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru 

serviciul de transport al gazelor naturale 
GN Art. 7, alin. (2), lit. a)   

Metodolo

gie 
2018 T4 

40.  
Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor 

reglementate pentru serviciul de distribuţie al gazelor naturale 
GN Art.7, alin. (2), lit.  a)   

Metodolo

gie 
2018 T4 

41.  

Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a preţurilor 

reglementate pentru furnizarea de ultimă opţiune şi pentru furnizarea 

gazelor naturale anumitor categorii de consumatori finali în contextul 

obligaţiei de serviciu public 

GN Art. 7, alin. (2), lit.  a)   
Metodolo

gie 
2018 T4 

42.  

Desemnarea operatorului depozitului de stocare obligat să elaboreze și 

să prezinte Agenţiei pentru aprobare proiectul Regulamentului privind 

accesul la depozitele de stocare şi referitor la gestionarea congestiilor 

GN Art. 71, alin. (2)  Hotărâre 2018  

 III. Sectorul energiei regenerabile 
 Legea nr.10/26.02.2016 privind promovarea utilizării din surse regenerabile 

43.  
Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a prețurilor plafon și 

tarifelor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile 
ER Art.14, alin (2)  

Metodolo

gie 
2017 T4 



44.  
Regulamentul privind garanţiile de origine pentru energia electrică 

produsă din surse regenerabile de energie 
ER Art.31, alin (2)  

Regulame

nt 
2017 T4 

45.  

Clauzele obligatorii ale contractului pentru achiziţionarea energiei 

electrice, a energiei termice produse din surse regenerabile şi a 

biocarburantului 

ER Art.14, alin (1), lit. c)  Hotărâre 2017 T4 

 IV. Sectorul energiei termice 

 Legea la energia termică și promovarea cogenerării nr.92 din 29.05.2014 

46.  
Metodologa de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru 

energia termică livrată consumatorilor 
ET Art. 9, alin. (2), lit. a)  

Regulame

nt 
2017 T3 

47.  
Regulament cu  privire la garanţia de origine pentru energia electrică 

produsă în regim de cogenerare de înaltă eficienţă 
ET Art. 14, alin. (1)  

Regulame

nt 
2017 T2 

48.  Regulamentul privind furnizarea energiei termice  ET Art.9, alin.(2), Art.39  
Regulame

nt 
2016 T3 

49.  Normele tehnice ale reţelelor termice ET 
Art. 36 alin  

(2) lit. d) 
Norme 2017 T4 

50.  
Regulamentul cu privire la indicatorii de calitate a serviciilor de 

distribuție și furnizare a energiei termice 
ET 

Art.9, alin.(4), 

lit. k) 

Regulame

nt 
2017 T4 

V. Piața Produselor Petroliere 

Legea privind piața produselor petroliere din 30.07.2001 

51.  Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere PP  
Modificare 

act existent 
2017 T3 

VI. Sectorul de alimentare cu apă și de canalizare 

Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13.12.2013 

52.  
Regulamentul privind indicatorii de calitate a serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare 
AC Art.7, alin. (2), lit.  g)  Act nou 2016 T3 

VII. Multisectorial 

53.  
Regulamentul privind planificarea, aprobarea şi efectuarea 

investiţiilor 
MS 

Art. 7, alin. (1), lit. q) din 

Legea cu privire la gazele 

naturale, nr. 108 din 

Regulament 2016 T3 



27.05.2016 

Art. 7, alin. (1), lit. n) 

din Legea cu privire la 

energia electrică, nr. 107 

din 27.05.2016 

54.  

Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor 

şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţe din sectorul 

electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale  şi a operatorilor 

sistemelor  publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

MS 

Art. 7, (1), lit. p) din Legea 

cu privire la gazele naturale, 

nr. 108 din 27.05.2016 

Art. 7, (1), lit. m) din Legea 

cu privire la energia 

electrică, nr. 107 din 

27.05.2016 

Regulament 2016 T3 

55.  
Regulamentul privind procedurile de prezentare şi de examinare a 

cererilor titularilor de licențe privind preţurile şi tarifele reglementate 
MS 

Art. 7, alin. (2), lit. c) din 

Legea cu privire la gazele 

naturale, nr. 108 din 

27.05.2016; 

Art. 7, alin. (2), lit. c) din 

Legea cu privire la energia 

electrică, nr. 107 din 

27.05.2016 

Regulament 2017 T3 

56.  
Regulamentul privind modul de monitorizare a programelor de 

conformitate 
MS 

Art. 7, (1), lit. s)  din Legea 

cu privire la gazele naturale, 

nr. 108 din 27.05.2016; 

Art. 7, alin. (1), lit. r) din 

Legea cu privire la energia 

electrică, nr. 107 din 

27.05.2016 

Regulament 2017 T4 

 

             Legendă: 

AC - Apă și Canalizare   ET - Energie Termică                              PP- Produse Petroliere 

EE - Energie Electrică   GN - Gaze Naturale 

ER - Energie Regenerabilă               MS - Multisectorial 

 

  


