
 

În procesul decizional, ANRE a aplicat principiul consultării  publice a proiectelor 

de acte  normative cu  impact semnificativ asupra pieţei energetice. Această 

activitate  a fost  desfăşurată în conformitate cu Legea nr.239-XVI din 13.11.2008 

privind transparenţa în procesul decizional, recomandările privind procedurile de 

asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, aprobate 

prin  Hotărîrea Guvernului nr.96 din 16.02.2010, regulile cu privire la asigurarea 

transparenţei în procesul decizional al ANRE, aprobate de Consiliul de 

administraţie prin Hotărârea nr.374 din 10.05.2010, legile speciale aplicabile în 

domeniul energetic și domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare. 

 

Consultările publice a proiectelor de hotărîri au fost desfăşurate în conformitate cu 

planul anual de activitate a ANRE şi anunţate pe pagina electronica a autorităţii. În 

perioada de raport au fost supuse consultărilor publice un set de acte normative 

importante pentru sectorul energetic, inclusiv:    

- Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 670 din 12.08.2014 

privind informaţiile de ordin economic şi tehnic referitoare la funcţionarea 

sistemului de gaze naturale, care urmează a fi date publicităţii de către 

titularii de licenţe;  

- Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de gaze 

naturale  de către consumatorii finali, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de 

administraţie al ANRE nr. 676 din 22.08.2015; 

- modificările şi completările la Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea 

gazelor naturale, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al 

ANRE nr. 677 din 22.08.2014; 

-  Metodologia de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate la gazele 

naturale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 

678  din  22.08.2014; 

- Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul 

public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, aprobată 

prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.  

741  din  18.12.2014; 

- Metodologia de determinare a valorilor normative a pierderilor de energie 

termică, de agent termic şi a valorilor indicilor normativi de funcţionare a 



reţelelor termice cu apă aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie 

al ANRE nr. 742 din 18.12.2014. 

 

Proiectele de hotărâri ale Consiliului de administraţie al ANRE , asupra cărora 

au fost aplicate Regulile cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în 

procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor în sectorul energetic și domeniul 

public de alimentare cu apă și de canalizare, au fost consultate cu personale 

interesate din aceste domenii. Pe parcursul anului 2014 au fost adoptate 6 hotărîri, 

fiind recepţionate 398 de recomandări (a se vedea tabelul de mai jos). 

Tabelul 18. Indicatorii transparenţei în procesul decizional pentru anul 2014 

 

Indicatorii Numărul 

Procesul de elaborare a deciziilor 

Numărul hotărârilor adoptate 6 

Numărul proiectelor de hotărâri consultate 4 

Numărul hotărârilor adoptate fără consultare, care nu cad sub incidenţa 

Legii nr. 239-XVI  din  13.11.2008: 
218 

Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe 

ale grupurilor de lucru etc.) desfăşurate 
28 

Numărul recomandărilor recepţionate 398 

Numărul recomandărilor incluse în proiectele de hotărîri 171 

Contestaţii / sancţiuni 

Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii 

administraţiei publice centrale au fost contestate pentru nerespectarea Legii 

nr. 239-XVI  din  13.11.2008: 

- în organul ierarhic superior 

- în instanţă de judecată 

 

 

0 

Numărul sancţiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr. 239-

XVI  din  13.11.2008 
0 

 
 
 


