Aprobat
prin Hotărârea Consiliului
de Administrație al ANRE
nr. 538/2017 din 29.12.2017

Programul de activitate al
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2018
Departamentul reglementări (DR)

N/o

Denumirea acțiunii

Termen de examinare în
ședința Consiliului de
administrație

1. Elaborarea actelor normative
1.1. Sectorul gazelor naturale

1.1.1

Definitivarea și prezentarea spre aprobare a proiectului
Metodologiei de calculare a tarifului pentru operarea sistemului
de distribuţie închis al gazelor naturale

TI

1.1.2

Definitivarea și prezentarea spre aprobare a proiectului
Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale
și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor
naturale

TI

1.1.3

Definitivarea și prezentarea spre aprobare a proiectului
Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale

TI

1.1.4

1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11

1.1.12

Definitivarea și prezentarea spre aprobare a proiectului
Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor
reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către
operatorul sistemului de transport și de către operatorul
sistemului de distribuție a gazelor naturale
Definitivarea și prezentarea spre aprobare a proiectului
Regulamentului privind dezvoltarea reţelelor de distribuție a
gazelor naturale
Definitivarea și prezentarea spre aprobare a proiectului
Regulamentului privind reţelele de gaze naturale
Definitivarea și prezentarea spre aprobare a proiectului
Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi
de distribuţie a gazelor naturale
Elaborarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Regulilor pieţei gazelor naturale
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Codului reţelelor de gaze naturale
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Regulamentului privind depozitul de stocare
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Regulamentului privind accesul la depozitele de stocare şi
referitor la gestionarea congestiilor
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Metodologiei de calculare şi aplicare a tarifelor reglementate
pentru serviciul de transport al gazelor naturale

TI

TI
TI
TIV

TIV
TIV
TIV
TIV

TIV

1.1.13

1.1.14

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5
1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15

Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor
reglementate pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale
Elaborarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Metodologiei 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
1.2. Sectorul electroenergetic
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor
reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către
operatorii de sistem din sectorul electroenergetic
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de
distribuție
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Metodologiei de calculare, aprobare şi ajustare a tarifelor
reglementate pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Metodologiei de calculare, aprobare și ajustare a prețurilor
reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către
furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Metodologiei de calculare a tarifului reglementat pentru
operarea sistemului de distribuţie închis al energiei electrice
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Regulamentului privind furnizarea energiei electrice
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice și
prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei
electrice
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor
pentru serviciul de operare a pieţei energiei electrice
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Metodologiei de calculare a plăţilor pentru prestarea serviciilor
de echilibrare
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Metodologiei de calculare a plăților pentru dezvoltarea,
modernizarea, exploatarea şi/sau întreținerea obiectelor
strategice
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Normelor tehnice ale reţelelor electrice
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Regulamentului cu privire la dirijarea prin dispecerat a
sistemului electroenergetic
Elaborarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Regulilor pieţei energiei electrice
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Codului rețelelor electrice
Participarea la definitivarea Clauzelor obligatorii ale
contractului pentru achiziţionarea energiei electrice, a energiei
termice produse din surse regenerabile şi a biocarburantului
1.3. Sectorul termoenergetic

TIV

TIV

TI

TI

TI

TI

TI
T II

T II

TII

TIII

TII

TII
TIII

TIII
TIV
TI

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4.1

Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și
TI
tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și
termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei
termice
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
TI
Normelor tehnice ale reţelelor termice
efinitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor
TIV
reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de
distribuitorii de energie termică
1.4. Domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
Definitivarea și prezentarea spre examinare a proiectului
Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE de modificare
a Regulamentului nr.180/2016 din 10 iunie 2016 cu privire la
Act de modificare, TIV
stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a
consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele
publice de alimentare cu apă.
2. Activități de colaborare la elaborarea actelor normative

2.1

2.2

2. 3

3.1

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6

3.7
4.

Participarea în Grupul de lucru în vederea elaborării și
definitivării proiectului de Lege pentru modificarea și
completarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă
și de canalizare nr. 303 din 13.12.2013
Participarea în Grupul de lucru în vederea elaborării
proiectului de Regulament cu privire la prestarea serviciilor
comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și
administrarea locuințelor
Participarea în alte grupuri de lucru în legătură cu elaborarea
proiectelor de acte normative de reglementare din cadrul
Agenţiei
3. Activități curente

La necesitate

La necesitate

Pe parcursul anului, după caz

Examinarea şi elaborarea avizelor la proiectele de acte
Conform termenelor stabilite
normative și acte legislative expediate spre consultare de alte pentru avizare
instituţii publice
Analiza cadrului normativ existent aplicabil în sectorul
Anual
electroenergetic și formularea propunerilor de modificare
Analiza cadrului normativ existent aplicabil în sectorul
Anual
gazelor naturale și formularea propunerilor de modificare
Analiza cadrului normativ existent aplicabil în sectorul
Anual
termoenergetic și domeniul serviciului public de alimentare cu
apă și de canalizare și formularea propunerilor de modificare
Examinarea disputelor dintre titularii de licenţe din sectoarele În termenii stabiliţi de Legile
reglementate, dintre consumatorii finali şi titularii de licenţe sectoriale
respectivi în ceea ce priveşte aplicarea actelor normative de
reglementare, aprobate de Consiliului de Administraţie al
ANRE
Elaborarea, conform indicațiilor primite, a rapoartelor, notelor Pe parcursul anului, în termenii
informative privind activităţile desfăşurate şi acţiunile stabiliţi
întreprinse de Departament
Participarea la ședințe, seminare, conferințe, schimburi de
Pe parcursul anului, după caz
experiență etc., pe domeniile reglementate, organizate de către
alte instituții.
Monitorizarea executării de către titularii de licenţe a obligaţiilor cu privire la elaborarea
proiectelor de acte normative de reglementare, în conformitate cu legislaţia în vigoare

4.1

4.2

4.3

Monitorizarea elaborării proiectului Codului rețelelor de gaze
naturale.
(Operatorul sistemului de transport urmează să elaboreze
proiectul actului respectiv în termen de cel mult 6 luni de la
primirea notificării din partea Agenţiei cu privire la preluarea
de către Comunitatea Energetică a Codurilor reţelelor de gaze
naturale al UE.)
Monitorizarea elaborării proiectului Normelor tehnice ale
reţelelor electrice.
(Proiectul regulamentului în cauză urmează a fi elaborat de
către operatorul sistemului de transport, în colaborare cu alţi
operatori de sistem.)
Monitorizarea elaborării proiectului Codului reţelelor
electrice.
(Operatorul sistemului de transport urmează să elaboreze
proiectul actului respectiv în termen de cel mult 8 luni de la
primirea notificării din partea Agenţiei cu privire la preluarea
de către Comunitatea Energetică a Codurilor reţelelor
electrice al UE.)

Conform termenului stabilit
prin hotărârea Consiliului de
administrație al ANRE
nr.332/2016

Pe parcursul anului, potrivit
termenului stabilit

Pe parcursul anului, potrivit
termenului stabilit

Departamentul investiții și calitate (DIC)
N/o

Denumirea acțiunii

Termen de examinare în
ședința Consiliului de
administrație

1. Planuri anuale de investiții
1.1. Examinarea şi prezentarea materialelor pentru şedinţele Consiliului de administraţie al ANRE cu
privire la aprobarea investițiilor realizate de titularii de licență în anul 2017:
Sectorul gazelor naturale
1.1.1
SA „Moldovagaz”
T II
1.1.2
SRL „Moldovatransgaz”
T II
1.1.3
SRL "Chişinău-gaz"
T II
1.1.4
SRL "Ialoveni-gaz"
T II
1.1.5
SRL "Bălţi-gaz"
T II
1.1.6
SRL "Edineţ-gaz"
T II
1.1.7
SRL "Floreşti-gaz"
T II
1.1.8
SRL "Orhei-gaz"
T II
1.1.9
SRL "Ştefan Vodă-gaz"
T II
1.1.10
SRL "Găgăuz-gaz"
T II
1.1.11
SRL "Cahul-gaz"
T II
1.1.12
SRL "Cimişlia-gaz"
T II
1.1.13
SRL "Ungheni-gaz"
T II
1.1.14
SRL "Taraclia-gaz"
T II
1.1.15
ÎS "Vestmoldtransgaz”
T II
Sectorul electroenergetic
1.1.16
OST ÎS „Moldelectrica”
T II
1.1.17
ÎCS „RED Union Fenosa” SA
T II
1.1.18
SA „RED Nord”
T II
1.1.19 ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL
T II
1.1.20
SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
T II
Sectorul termoenergetic
1.1.21
SA „Termoelectrica”
T II
1.1.22
SA „CET-NORD”
T II
1.1.23
S.A. ”Apă-Canal Chișinău” (furnizare energie termică)
T II
1.1.24
ÎM „Termogaz Bălți”
T II
1.1.25
SA „Comgaz-Plus” Ungheni
T II
1.1.26
Î.M. a “Rețelelor și Centralelor Termice Comrat”
T II

Î.M. “Servicii comunale Glodeni”
T II
Domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
1.1.28
S.A. „Apă-Canal Chișinău”
T II
1.1.29
ÎM „Apă-Canal” Cahul
T II
1.1.30
ÎM „Apă-Canal” din Ungheni
T II
1.1.31
ÎM DP „Apă-Canal” Telenești
T II
1.1.32
S.A. „Servicii Comunale Florești”
T II
1.1.33
ÎM „ DP GCL” din or. Fălești
T II
1.2. 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 2018” (la depunerea
solicitărilor de către titularii de licențe):
Sectorul gazelor naturale
1.2.1
SA „Moldovagaz”
T I-IV
1.2.2
SRL „Moldovatransgaz”
T I-IV
1.2.3
SRL "Chişinău-gaz"
T I-IV
1.2.4
SRL "Ialoveni-gaz"
T I-IV
1.2.5
SRL "Bălţi-gaz"
T I-IV
1.2.6
SRL "Edineţ-gaz"
T I-IV
1.2.7
SRL "Floreşti-gaz"
T I-IV
1.2.8
SRL "Orhei-gaz"
T I-IV
1.2.9
SRL "Ştefan Vodă-gaz"
T I-IV
1.2.10
SRL "Găgăuz-gaz"
T I-IV
1.2.11
SRL "Cahul-gaz"
T I-IV
1.2.12
SRL "Cimişlia-gaz"
T I-IV
1.2.13
SRL "Ungheni-gaz"
T I-IV
1.2.14
SRL "Taraclia-gaz"
T I-IV
1.2.15
ÎS „Vestmoldtransgaz”
T I-IV
Sectorul electroenergetic
1.2.16
OST ÎS „Moldelectrica”
T I-IV
1.2.17
ÎCS „RED Union Fenosa” SA
T I-IV
1.2.18
SA „RED Nord”
T I-IV
1.2.19
ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL
T I-IV
1.2.20
SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
T I-IV
Sectorul termoenergetic
1.2.21
SA „Termoelectrica”
T I-IV
1.2.22
SA „CET-NORD”
T I-IV
1.2.23
S.A. ”Apă-Canal Chișinău” (furnizare energie termică)
T I-IV
1.2.24
ÎM „Termogaz Bălți”
T I-IV
1.2.25
SA „Comgaz-Plus” Ungheni
T I-IV
1.2.26
Î.M. a “Rețelelor și Centralelor Termice Comrat”
T I-IV
1.2.27
Î.M. “Servicii comunale Glodeni”
T I-IV
Domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
1.2.28
SA „Apă-Canal Chișinău”
T I-IV
1.2.29
ÎM „Apă-Canal” Cahul
T I-IV
1.2.30
ÎM „Apă-Canal” din Ungheni
T I-IV
1.2.31
SA „Servicii Comunale Florești”
T I-IV
1.2.32
S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești”
T I-IV
1.2.33
Î.M. “Servicii comunale Glodeni”
T I-IV
1.2.34
ÎM „DP GCL” din or. Fălești
T I-IV
1.2.35
S.A. „Apă-Termo” Ciadîr Lunga
T I-IV
1.2.36
S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”
T I-IV
1.2.37
Î.M, „Comunservice” Criuleni
T I-IV
1.3. Examinarea şi prezentarea materialelor pentru şedinţele Consiliului de administraţie al ANRE cu
privire la aprobarea Planurilor de investiții ale titularilor de licență pentru anul 2019:
Sectorul gazelor naturale
1.1.27

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15
1.3.16
1.3.17
1.3.18
1.3.19
1.3.20
1.3.21
1.3.22
1.3.23
1.3.24
1.3.25
1.3.26
1.3.27
1.3.28
1.3.29
1.3.30
1.3.31
1.3.32
1.3.33
1.3.34
1.3.35
1.3.36
1.3.37

SA „Moldovagaz”
SRL „Moldovatransgaz”
SRL "Chişinău-gaz"
SRL "Ialoveni-gaz"
SRL "Bălţi-gaz"
SRL "Edineţ-gaz"
SRL "Floreşti-gaz"
SRL "Orhei-gaz"
SRL "Ştefan Vodă-gaz"
SRL "Găgăuz-gaz"
SRL "Cahul-gaz"
SRL "Cimişlia-gaz"
SRL "Ungheni-gaz"
SRL "Taraclia-gaz"
ÎS „Vestmoldtransgaz”
Sectorul electroenergetic
OST ÎS „Moldelectrica”
ÎCS „RED Union Fenosa” SA
SA „RED Nord”
ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL
SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord”
Sectorul termoenergetic
SA „Termoelectrica”
SA „CET-NORD”
S.A. ”Apă-Canal Chișinău” (furnizare energie termică).
ÎM „Termogaz Bălți”
SA „Comgaz-Plus” Ungheni
Î.M. a “Rețelelor și Centralelor Termice Comrat”
Î.M. “Servicii comunale Glodeni”
Domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
SA „Apă-Canal Chișinău”
ÎM „Apă-Canal” Cahul
ÎM „Apă-Canal” din Ungheni
SA „Servicii Comunale Florești”
S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești”
Î.M. “Servicii comunale Glodeni”
ÎM „DP GCL” din or. Fălești
S.A. „Apă-Termo” Ciadîr Lunga
S.A. „Regia Apă Canal-Orhei”
Î.M, „Comunservice” Criuleni

T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV
T IV

2. Consumuri tehnologice și pierderi tehnice, indicatori de consum
2.1. Examinarea și prezentarea materialelor cu privire la aprobarea consumurilor tehnologice și a
pierderilor tehnice:
Sectorul gazelor naturale
2.1.1
Normative pentru anul 2017 la OST SRL „Moldovatransgaz”.
TI
2.1.2
Planificate pentru anul 2018 la OST SRL „Moldovatransgaz”.
TI
Secția energie electrică și regenerabile
2.1.3
În rețelele electrice de distribuție ÎCS „RED Union Fenosa” SA
T II
2.1.4
În rețelele electrice de distribuție SA „RED Nord”
T II
Secția energie termică și cogenerare
2.1.5
Normative ale SA „Termoelectrica”
Tl I
2.1.6
Normative ale SA „CET-NORD”
TI
2.1.7
Normative ale SA „Apă-canal Chișinău”
TI
2.1.8
Normative ale ÎM „Termogaz Bălți”
TI
2.1.9
Normative ale SA „Comgaz-Plus”
TI

2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.1.22
2.1.23
2.1.24
2.1.25

Normative ale Î.M. a “Rețelelor și Centralelor Termice
Comrat”
Normative ale Î.M. “Servicii comunale Glodeni”
Domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
Calculate ale SA „Apă-Canal Chișinău”
Calculate ale ÎM „Apă-Canal” Cahul
Calculate ale ÎM „Apă-Canal” din Ungheni
Calculate ale ÎIS „Acva-Nord”
Calculate ale ÎM DP „Apă-Canal” Telenești
Calculate ale SA „Servicii Comunale Florești”
Calculate ale ÎM „Servicii Comunale Glodeni”
Calculate ale al ÎM „Regia Comunal-Locativă Cricova”
Calculate ale ÎMDP „Apă-Canal” Sîngerei
Calculate ale „DP GCL” din or. Fălești
Calculate ale SA „Apă Canal Nisporeni”
Calculate ale SA „Regia Apă Canal-Orhei”
Calculate ale ÎM „Comunservice” Criuleni
Calculate ale ÎM „Apă-Canal din Basarabeasca”

TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI
TI

2.2. Examinarea și prezentarea materialelor cu privire la coordonarea indicatorilor de consum:
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

A indicatorilor efectivi de producere pe anul 2017 și a
Programului de producere al SA „Termoelectrica” pentru anul
2018.
A indicatorilor efectivi de producere pe anul 2017 și a
Programului de producere al SA „CET-NORD” pentru anul
2018.
A indicatorilor efectivi de producere pe anul 2017 și a
Programului de producere al SA „Apă-canal Chișinău” pentru
anul 2018.
A indicatorilor efectivi de producere pe anul 2017 și a
Programului de producere al ÎM „Termogaz Bălți” pentru anul
2018.
A indicatorilor efectivi de producere pe anul 2017 și a
Programului de producere al SA „Comgaz-Plus” pentru anul
2018.
A indicatorilor efectivi de producere pe anul 2017 și a
Programului de producere al Î.M. a “Rețelelor și Centralelor
Termice Comrat” pentru anul 2018.
A indicatorilor efectivi de producere pe anul 2017 și a
Programului de producere al Î.M. “Servicii comunale Glodeni”
pentru anul 2018.

T I-II

T I-II

T I-II

T I-II

T I-II

T I-II

T I-II

3. Participarea la elaborarea actelor de reglementare conform planului de reglementari al ANRE
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Participarea în grupurile de lucru la elaborarea actelor de
reglementare a sistemului de gaze naturale
Regulamentul cu privire la furnizarea energiei electrice
Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și
prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei
electrice
Normele tehnice ale rețelelor electrice
Regulamentul privind dezvoltarea rețelelor electrice de
distribuție
Codul rețelelor electrice
Regulile pieței energiei electrice
Normele tehnice ale rețelelor termice
4. Monitorizare şi rapoarte

Conform termenilor prevăzuţi
în Hotărârea CA
TI
TI
T II
TI
T IV
T III
TI

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6.

5.7

5.8

Generalizarea informaţiei privind nivelul de alimentare cu gaze
naturale a raioanelor Republicii Moldova la situaţia
01.01.2018.
Generalizarea informaţiei privind cotele proprietarilor reţelelor
de transport şi de distribuţie a gazelor naturale aflate în
exploatare la situaţia 01.01.2018 în Republica Moldova.
Examinarea rapoartelor cu privire la calitatea serviciilor de
transport și de distribuție a energiei electrice, prezentate de
operatorii de sistem pentru anul 2017. Prezentarea raportului
şi a proiectului de Hotărâre a CA pentru aprobare.
Examinarea rapoartelor cu privire la calitatea serviciilor de
transport și de distribuție a gazelor naturale, prezentate de
operatorii de sistem pentru anul 2017.
Examinarea rapoartelor cu privire la calitatea serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare, prezentate de operatori
pentru anul 2017.
Examinarea rapoartelor cu privire la balanţa puterii şi energiei
electrice, prezentate de către operatorul de sistem şi operatorii
de pe piaţa energiei electrice.
Monitorizarea emiterii de către operatorii de sistem a
garanţiilor de origine, în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind garanţiile de origine pentru energia
electrică produsă din surse regenerabile.

T II

T II

T II

T II

T II
Şedinţa de balanţă
Sistematizarea garanţiilor de
origine

5. Activități curente
Lucrul cu petiţiile consumatorilor, cu adresările şi sesizările
Conform atribuţiilor
altor autorităţi şi agenţi economici
Secţia gaze naturale
Secția energie electrică și regenerabile
Secția energie termică și cogenerare
Secţia aprovizionare cu apă şi canalizare
Secţia calitate
Examinarea solicitărilor operatorilor sistemelor de transport și
de distribuție a energiei electrice referitor la condiții
T I-IV
meteorologice deosebite cu pregătirea proiectului Hotărârii
ANRE
Examinarea, sub aspect tehnic, a solicitărilor producătorilor de
energie electrică produsă din surse regenerabile, cu privire la
Prezentarea informaţiei
aprobarea tarifelor şi cu privire la alte aspecte de reglementare,
Departamentului Tarife și
inclusiv, privind relaţiile dintre producători şi operatorii de
Analize Economice
sistem/furnizori.
Organizarea şedinţelor de balanţă a puterii şi energiei electrice
din sistemul electroenergetic al RM, întocmirea proceselor
Şedinţa de balanţă
verbale.
Monitorizarea plasării pe pagina electronică a titularilor de
licenţe a indicatorilor tehnico-economici privind (funcționarea)
Permanent
sistemului electroenergetic și a sistemului termoenergetic.
Participarea în baza invitațiilor la ședințele organizate în cadrul
Conform acordului preventiv al
Comitetelor tehnice de pe lângă Institutul Național de
ANRE
Standardizare, Ministerul Economiei și Infrastructurii
Pregătirea calculelor și materialelor aferente Hotărârii privind
repartizarea cotelor de procurare a energiei electrice din surse
T IV
reglementate de ANRE
Examinarea și prezentarea spre avizare Consiliului de
administraţie al ANRE a contractelor privind achiziționarea
T I-IV
energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.

Departamentul juridic și protecția consumatorilor (DJPC)
N/o

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9

1.10

Denumirea acțiunii

1. Elaborarea de acte normative
Elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la
procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor
de licențe privind prețurile și tarifele reglementate
Elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la angajarea
personalului în cadrul ANRE
Elaborarea clauzelor obligatorii ale contractului pentru
achiziționarea energiei electrice, a energiei termice produse
din surse regenerabile şi a biocarburantului
Elaborarea proiectului Regulamentului privind procedurile
interne de elaborare a actelor normative de reglementare în
domeniul energetic
Elaborarea proiectului hotărârii Parlamentului privind
modificarea și completarea Regulamentului de organizare și
funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în
Energetică
Elaborarea proiectului Codului de etică și conduită
profesională al Agenției.
Elaborarea proiectului Regulamentului intern al Agenției
Naționale pentru Reglementare în Energetică (în redacție
nouă).
Elaborarea proiectului Regulamentului privind datele cu
caracter personal ale salariaților din cadrul Agenției Naționale
pentru Reglementare în Energetică.
Elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la
reglementarea accesului în sediul Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică.
Elaborarea ghidului consumatorului (din sectoarele
reglementate).

Termen de examinare în
ședința Consiliului de
administrație

TI

TI
TI

T II

T II

T II
T III

T III

T IV

T IV

2. Activități curente și organizatorice
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

Realizarea acțiunilor prevăzute în Programul de reglementări
al ANRE pentru anii 2016-2018
Consultarea și avizarea juridică în cadrul procesului
decizional al Agenției
Examinarea actelor anexate la declaraţiile/ cererile de
eliberare/prelungire/reperfectare/retragere a licenţelor
Participarea în grupurile de lucru privind elaborarea
proiectelor de acte normative în cadrul ANRE.
Participarea în grupurile de lucru a autorităţilor publice la
elaborarea proiectelor de acte normative în sectoarele
reglementate
Examinarea şi soluţionarea petiţiilor şi reclamaţiilor parvenite
de la consumatori, inclusiv audierea cetățenilor

Pe parcursul anului, conform
termenilor indicați în Program
Permanent
Permanent
Conform Programului de
reglementări pentru perioada
2016-2018
Pe parcursul anului

Permanent

2.7

Organizarea şedinţelor de lucru cu participarea
consumatorilor şi titularilor de licenţe

2.8
2.9

Reprezentarea ANRE în instanţele de judecată
Constatarea contravenţiilor şi remiterea materialelor în
instanța de judecată.
Organizarea şi desfăşurarea activităților consacrate Zilei
mondiale a drepturilor consumatorilor

2.10

2.11
2.12
2.13
2.14

2.15

2.16

Pe parcursul anului (la
necesitate, în dependență de
complexitatea sesizărilor)
Permanent
Permanent
15 martie 2018
(T I 2018)

Participarea la întruniri internaţionale în problemele ce ţin de
protecţia consumatorilor, aspecte juridice în reglementare
Asigurarea funcționării serviciului LINIA VERDE, prin
acordarea consultărilor ce țin de sectoarele reglementate
Întocmirea prescripțiilor titularilor de licențe
Monitorizarea respectării de către titularii de licenţe de pe
piaţa energiei electrice, gazelor naturale, serviciului public de
alimentare cu apă și canalizare a condiţiilor licenţelor ce se
referă la protecția consumatorilor şi acordarea asistenţei
metodologice
Organizarea întrunirilor de lucru cu administraţia publică a
raioanelor monitorizate, în scopul evidenţierii şi soluţionării
problemelor ce ţin de protecţia consumatorilor din teritoriu
Prezentarea informației pentru Raportul anual de activitate al
ANRE pentru anul 2017

Pe parcursul anului
Permanent
Permanent
Pe parcursul anului

Pe parcursul anului

T II 2018

Departamentul tarife și analize economice (DTAE)

N/o

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8

Denumirea acțiunii

Termen de examinare în
ședința Consiliului de
administrație

1. Elaborarea actelor normative și metodologice
Metodologia de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor
reglementate pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
Metodologia de calculare, aprobare și ajustare a prețurilor
reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către
furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal
Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și
tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și
termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei
termice
Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor
reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către
operatorii de sistem din sectorul electroenergetic
Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor
reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către
operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale
Metodologia de calculare a tarifului reglementat pentru
operarea sistemului de distribuție închis al energiei electrice
Metodologia de calculare a tarifului reglementat pentru
operarea sistemului de distribuție închis al gazelor naturale
Regulamentul privind sistemul de informații în a căror bază
titularii de licențe din sectorul energetic prezintă rapoarte
Agenției

TI
TI

TI

TI

TI
TI
TI
TI

1.9

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15

1.16

Regulamentul privind sistemul de informații în a căror bază
titularii de licențe din sectorul gazelor naturale prezintă
rapoarte Agenției
Metodologia de calculare a plăților pentru dezvoltarea,
modernizarea, exploatarea şi/sau întreținerea obiectelor
strategice
Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor
pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice
Metodologia de calculare a plăților pentru prestarea serviciilor
de echilibrare
Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor
reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale
Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor
reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale
Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor
reglementate pentru furnizarea de ultimă opțiune și pentru
furnizarea gazelor naturale anumitor categorii de consumatori
finali în contextul obligației de serviciu public
Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor
reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de
distribuitorii de energie termică

T II

T II
T II
T III
T IV
T IV

T IV

T IV

2. Analize ale costurilor și calculelor tarifelor
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

Examinarea valorilor costurilor de transport al energiei
electrice pentru primul an de valabilitate a Metodologiei, anul
de bază, pentru operatorul sistemului de transport
Examinarea valorilor costurilor de distribuție a energiei
electrice pentru primul an de valabilitate a Metodologiei, anul
de bază, pentru operatorii sistemelor de distribuție
Examinarea valorilor costurilor de furnizare a energiei
electrice pentru primul an de valabilitate a Metodologiei, anul
de bază, pentru furnizorii de ultimă opțiune și furnizorii
serviciului universal
Examinarea valorilor costurilor de livrare a energiei termice
pentru anul de bază pentru operatorii, care prestează servicii
de alimentare cu energie termică
Examinarea valorilor cheltuielilor de bază pentru operatorii,
care furnizează servicii de alimentare cu apă și de canalizare
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
- 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 racordate
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

T III

T IV

T IV

T I-IV
T I-IV

În funcție de exigențele
metodologice

pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de
canalizare
3. Analize ale activității economice a întreprinderilor
Analiza evoluției principalilor indicatori economici ai
Anual,
activității întreprinderilor din sectorul energetic în anii 2016trimestrial
2017:
-

3.1

3.2

-

producerea energiei electrice și termice

-

transportul energiei electrice

-

distribuția energiei electrice

-

furnizarea energiei electrice la tarife reglementate

- livrarea energiei termice consumatorilor finali
Analiza in dinamică, anii 2016-2017, a principalilor indicatori
economici ai activității întreprinderilor din sectorul gazelor
naturale:
- transportul gazelor naturale
-

distribuția gazelor naturale

-

furnizarea gazelor naturale la tarife reglementate

Anual,
trimestrial

4. Activități curente
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Acordarea asistenței metodologice organelor administrației
publice locale in activitățile de calculare și aprobare a tarifelor
la serviciile publice, pentru care Metodologia este aprobată de
ANRE conform legislației
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
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
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
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

După necesitate

Conform planului de activități

Trimestrial, anual

Lunar, trimestrial, anual

După necesitate

Departamentul licențiere, monitorizare și control al activităților licențiate (DLMCAL)
N/o

Denumirea acțiunii

1.

Efectuarea controalelor în conformitate cu Planul controalelor
aprobat pentru anul 2018

Termen de examinare în
ședința Consiliului de
administrație
În termenul stabilit în Plan

2.
3.
4.

Efectuarea controalelor inopinate
Monitorizarea pieței produselor petroliere
Calcularea prețurilor plafon de comercializare a produselor
petroliere

5.

Sistematizarea rapoartelor prezentate de titularii de licențe și
elaborarea Raportului privind piața produselor petroliere
Prezentarea informațiilor la calcularea plăților regulatorii
pentru importatorii de produse petroliere
Stabilirea valorii maximale a marjei comerciale specifice
pentru anul 2018
Examinarea propunerilor privind persoanele desemnate să
exercite funcțiile agentului de conformitate
Analiza solicitărilor titularilor de licențe din sectorul gazelor
naturale și sectorul electroenergetic privind externalizarea
unui serviciu sau a unei lucrări.
Participarea în grupurile de lucru în conformitate cu
Programul de reglementări al ANRE pentru anul 2018

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Ținerea Registrelor actelor permisive
Oferirea consultațiilor solicitanților de licențe
Recepționarea declaraților de eliberare/reperfectare a
licențelor, perfectarea și înmânarea certificatelor constatatoare
solicitanților

14.

Verificarea conformității documentelor anexate la
declarațiile/cererile de eliberare/reperfectare a licențelor și
pregătirea dosarelor pentru prezentarea la ședințele
Consiliului de administrație al ANRE.
Perfectarea actelor permisive
Monitorizarea respectării condițiilor de licențiere de către
titularii de licențe și înaintarea propunerilor de aplicare a
sancțiunilor ce se impun de legislație
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.
Participarea la instituirea Sistemului Informațional
Automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive
(Ghișeu unic) în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea
nr. 160/22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a
activității de întreprinzător și Legea nr. 161/22.07.2011
privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea
activității de întreprinzător
Elaborarea cerințelor tehnice detaliate (pașapoartelor actelor
permisive), în baza modificărilor aprobate în legislația în
domeniu
Participarea la elaborarea
Registrului electronic de licențiere
Instituirea și ținerea registrului producătorilor eligibili

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

La fiecare 14 zile
calendaristice, în ziua de marți,
până la ora 10.00
Trimestrial
Lunar/Trimestrial
TI
În termen de 30 zile de la
solicitare
În termen de 30 zile de la
solicitare
În termenul stabilit în
Programul de reglementări

În termenii prevăzuți de Legea
nr.160/2011 privind
reglementarea prin autorizare a
activităţii de întreprinzător

T II

T III

T IV
T III

