Anexă
Aprobat prin
Hotărârea Consiliului de administrație
nr. 325/2021 din
28.07.2021
Programul de activitate al
Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2021
Nr.

Denumirea acțiunii

Departament
responsabil

Indicator de performanță
Indicator de
Termen de elaborare
rezultat

I. Activități ce țin de reglementarea sectorului electroenergetic și domeniului energiei regenerabile

1

2

3

4

5

6

7

8

Elaborarea actelor normative de reglementare
Elaborarea și prezentarea spre aprobare a proiectului de
modificare a Regulamentului privind confirmarea statutului
DEER
T II
de producător eligibil
Elaborarea și prezentarea spre aprobare a proiectului
Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în
DEER
T III
scopuri comerciale
Elaborarea și prezentarea spre aprobare a proiectului de
modificare a Regulamentului privind racordarea la rețelele
DEER
T III
electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție
a energiei electrice
Elaborarea și prezentarea spre aprobare a proiectului de
modificare a Regulamentului privind furnizarea energiei
DEER
T III
electrice
Definitivarea și prezentarea spre aprobare a proiectului de
T III,
modificare a Codului rețelelor electrice
condiționat de
DEER
prezentarea proiectului
elaborat de OST
Analize ale costurilor și calculelor tarifelor
Analiza calculelor tarifelor (prețurilor) reglementate:
- pentru serviciul de transport al energiei electrice
- pentru serviciul de distribuție, de furnizare a energiei
electrice, diferențiate în funcție de nivelul de tensiune a
rețelelor electrice la care sunt conectate instalațiile
consumatorilor
- la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către
operatorii sistemelor de distribuție a energiei electrice
Determinarea și prezentarea spre aprobare a tarifelor fixe și
a preturilor plafon la energia electrică produsă de
producătorii eligibili din surse regenerabile de energie

Act normativ
modificat
Act normativ
aprobat
Act normativ
modificat
Act normativ
modificat
Act normativ
modificat

DEER,
Secția tarife și
analize

În funcție de exigențele
metodologice

Hotărâri ale
CA

DEER,
Secția tarife și
analize

TI

Hotărâri ale
CA

Analize ale activității economice a întreprinderilor
Analiza evoluției principalilor indicatori economici ai
activității întreprinderilor din sectorul energetic în anii 2019DEER,
2020:
anual,
Secția tarife și
Transportul energiei electrice, Î.S. „Moldelectrica”;
trimestrial
analize
Distribuția energiei electrice: Î.C.S. „Premier Energy
Distribution” S.A., S.A. „RED Nord”;

Tabele
analitice

9

10

11

12

13

14

15

Furnizarea energiei electrice la tarife reglementate:
Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., S.A. „Furnizarea Energiei
Electrice Nord”
Examinarea și prezentarea materialelor cu privire la
aprobarea investițiilor realizate de titularii de licență în anul
2020:
Transportul energiei electrice, Î.S. „Moldelectrica”;
DEER,
Distribuția energiei electrice: Î.C.S. „Premier Energy
Secția
Distribution” S.A., S.A. „RED Nord”;
investiții
Furnizarea energiei electrice la tarife reglementate:
Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., S.A. „Furnizarea Energiei
Electrice Nord”
Examinarea și prezentarea materialelor cu privire la
modificarea și completarea planurilor de investiții ale
titularilor de licență pentru anul 2021 (la solicitările
titularilor de licență)
DEER,
Transportul energiei electrice, Î.S. „Moldelectrica”;
Secția
Distribuția energiei electrice: Î.C.S. „Premier Energy
investiții
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”
Examinarea și prezentarea materialelor cu privire la
aprobarea Planurilor de investiții ale titularilor de licență
pentru anul 2022:
Transportul energiei electrice, Î.S. „Moldelectrica”;
DEER,
Distribuția energiei electrice: Î.C.S. „Premier Energy
Secția
Distribution” S.A., S.A. „RED Nord”;
investiții
Furnizarea energiei electrice la tarife reglementate:
Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., S.A. „Furnizarea Energiei
Electrice Nord”
Examinarea și prezentarea materialelor cu privire la
DEER,
modificarea și completarea planului de dezvoltare a OST
Secția
(Î.S. „Moldelectrica”) pentru perioada 2018-2027 (la
investiții
solicitarea titularului de licență)
Examinarea și prezentarea materialelor cu privire la
modificarea și completarea planurilor de dezvoltare ale OSD
DEER,
(Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. și S.A. „RED
Secția
Nord”) pentru perioada 2020-2022 (la solicitările titularilor
investiții
de licență)
Activități curente
Analiza datelor statistice prezentate de întreprinderile
DEER,
reglementate din sector în vederea actualizării permanente a
Secția tarife și
bazei de date. Plasarea rezultatelor analizei datelor statistice
analize
pe pagina electronică a Agenției
Monitorizarea indicatorilor macroeconomici prognozați și a
datelor statistice:
- indicele Produsului intern Brut
DEER,
- rata inflației, indicii prețurilor de consum
Secția tarife și
- cursul de schimb al valutei naționale
analize
- salariul mediu lunar
- rata profitului la HVS
- rata medie ponderată la credite
- alți indicatori

T II

Hotărâri ale
CA

T I-IV

Hotărâri ale
CA

T IV

Hotărâri ale
CA

T I-IV

Hotărâre a
CA

T I-IV

Hotărâri ale
CA

trimestrial, anual

Informație
plasată pe
site

După necesitate

Informație
utilizată la
actualizarea
și calcularea
tarifelor/
prețurilor

16

17
18

19

20

Monitorizarea emiterii garanțiilor de origine, în conformitate
DEER,
cu prevederile Regulamentului privind garanțiile de origine
Secția investiții
pentru energia electrică produsă din surse regenerabile
Examinarea petițiilor consumatorilor, adresărilor și
sesizărilor autorităților administrative și agenților economici

DEER

Lunar

Informație
sistematizată

Conform termenelor
stabilite de lege

Răspunsuri
solicitanților

Monitorizarea plasării pe pagina electronică a titularilor de
DEER,
licență de pe piața energiei electrice a indicatorilor tehnicoPermanent
Secția investiții
economici
Examinarea și prezentarea spre avizare a documentelor
DEER,
După recepționarea
elaborate de operatorul sistemului de transport al energiei
Secția
documentelor elaborate
electrice în temeiul pct. 4 din Hotărârea Consiliului de
reglementări
de OST
administrație al ANRE nr. 283/2020 din 7 august 2020
Examinarea și prezentarea spre avizare a contractelor privind
DEER,
T I-IV
procurarea energiei electrice
Secția investiții

Notificări

Documente
avizate
Hotărâri ale
CA

II. Activități ce țin de reglementarea sectorului termoenergetic și de gaze naturale
21

22

23

24

25

26

27

28

29

Elaborarea și prezentarea spre aprobare a proiectului
Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale
Elaborarea și prezentarea spre aprobare a proiectului
Regulamentului privind sistemul de informații în a căror
bază titularii de licențe pentru activitatea de transport al
gazelor naturale prezintă rapoarte Agenției.
Elaborarea și prezentarea spre aprobare a proiectului
Regulamentului privind sistemul de informații în a căror
bază titularii de licențe pentru activitatea de distribuție a
gazelor naturale prezintă rapoarte Agenției.
Elaborarea și prezentarea spre aprobare a proiectului
Regulamentului privind sistemul de informații în a căror
bază titularii de licențe pentru activitatea de furnizare a
gazelor naturale prezintă rapoarte Agenției.
Elaborarea și prezentarea spre aprobare a proiectului
Regulamentului privind sistemul de informații în a căror
bază titularii de licențe pentru activitatea de furnizare a
gazelor naturale comprimate pentru vehicule la staţiile de
alimentare prezintă rapoarte Agenției.
Elaborarea și prezentarea spre aprobare a proiectului
Regulamentului privind sistemul de informații în a căror
bază titularii de licențe, activitatea de furnizare a cărora este
efectuată la prețuri nereglementate a gazelor naturale,
prezintă rapoarte Agenției.
Elaborarea Metodologiei de determinare a consumului
tehnologic şi al pierderilor de gaze naturale în reţelele de
distribuție a gazelor naturale.
Elaborarea și prezentarea spre aprobare a proiectului de
modificare a unor Hotărâri ANRE (Hotărârea ANRE nr.
420/2019 privind aprobarea Codului rețelelor de gaze
naturale / Hotărârea ANRE nr. 534/2019 privind aprobarea
Regulilor pieței gazelor naturale).
Elaborarea și prezentarea spre aprobare a proiectului de
modificare a Regulamentului cu privire la modul de
măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale aprobat
prin Hotărârea ANRE nr. 385/2010.

T III

Proiect de act
normativ de
reglementare

DGNET,
STA

T IV

Proiect de act
de
reglementare

DGNET, STA

T IV

Proiect de act
de
reglementare

DGNET, STA

T IV

Proiect de act
de
reglementare

DGNET, STA

T IV

Proiect de act
de
reglementare

DGNET, STA

T IV

Proiect de act
de
reglementare

DGNET
(SR, SIGN)

T III-IV

Proiect de act
normativ de
reglementare

DGNET
SR

T IV

Proiect de act
normativ de
reglementare

DGNET
SR

T IV

Proiect de act
normativ de
reglementare

DGNET,
STA, SR

30

Elaborarea proiectului de modificare a Metodologiei de
calculare, de aprobare si de aplicare a tarifelor reglementate DGNET, (STA,
pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobate
SR)
prin Hotărârea ANRE nr. 535/2019
Monitorizarea activităților licențiate și autorizate

T IV

Proiect de act
normativ de
reglementare

31

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.

DGNET,
STA

Trimestrial, anual

Informație
plasată pe
site

32

Monitorizarea datelor privind producerea energiei electrice,
procurările pe furnizori, transportul, distribuția și furnizările
de gaze naturale și energie termică. Prezentarea informației
necesare pentru calcularea plăților regulatorii.

DGNET,
STA

Lunar, trimestrial,
anual

Informație
prezentată
Secției
contabilitate

33

Monitorizarea informației privind nivelul de acces la rețelele
de gaze naturale a localităților din raioanele Republicii DGNET, SIGN
Moldova la situația 01.01.2021.

TI

Informație
prezentată
CA al ANRE

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Monitorizarea informației privind proprietarii rețelelor de
Informație
transport și de distribuție a gazelor naturale aflate în
DGNET, SIGN
TI
prezentată
exploatare la titularii de licențe la situația 01.01.2021 în
CA al ANRE
Republica Moldova.
Analize ale costurilor de bază și calculelor prețurilor și tarifelor reglementate pentru titularii de licențe din
sectoarele gaze naturale și energie termică
Examinarea valorilor costurilor de transport al gazelor
Hotărâre a
naturale aferent anului de bază 2020, pentru operatorul DGNET, STA
TI
CA al ANRE
sistemului de transport S.R.L. „Moldovatransgaz”
Examinarea valorilor cheltuielilor de bază ale titularului de
Hotărâre a
licență pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei DGNET, STA
TI
CA al ANRE
termice S.A. „Termoelectrica”
Examinarea valorilor costurilor de distribuție a gazelor
naturale aferent anului de bază, pentru operatorul sistemului
Hotărâre a
DGNET, STA
TI
de distribuție a gazelor naturale ÎM „ROTALIN GAZ
CA al ANRE
TRADING" SRL S.R.L.
Examinarea valorilor costurilor de transport al gazelor
Hotărâre a
naturale aferent anului de bază 2021, pentru operatorul DGNET, STA
T III
CA al ANRE
sistemului de transport S.R.L. „Vestmoldtransgaz”
Examinarea valorilor cheltuielilor de bază ale titularului de
Hotărâre a
licență pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei DGNET, STA
T IV
CA al ANRE
termice S.A. „CET-Nord”
Examinarea valorilor costurilor de distribuție a gazelor
Hotărâre a
naturale aferent anului de bază, pentru operatorii sistemelor DGNET, STA
T IV
CA al ANRE
de distribuție.
Examinarea valorilor costurilor de furnizare a gazelor
Hotărâre a
naturale aferente anului de bază, pentru activitatea de DGNET, STA
Conform cererii
CA al ANRE
furnizare a gazelor naturale.
Examinarea valorilor cheltuielilor de bază ale titularului de
Hotărâre a
licență pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei DGNET, STA
Conform cererii
CA al ANRE
termice.
Examinarea calculelor tarifelor reglementate prezentate de
titularii de licențe aferente activității de transport al gazelor
Hotărâre a
DGNET, STA
Conform cererii
naturale, elaborarea proiectelor tarifelor și prezentarea
CA al ANRE
acestora Consiliului de administrație al ANRE.

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Examinarea calculelor tarifelor reglementate prezentate de
titularii de licențe aferente activității de distribuție a gazelor
naturale, elaborarea proiectelor tarifelor și prezentarea
acestora Consiliului de administrație al ANRE.
Examinarea calculelor prețurilor reglementate prezentate de
titularii de licențe aferente activității de furnizare a gazelor
naturale, elaborarea proiectelor prețurilor și prezentarea
acestora Consiliului de administrație al ANRE.
Examinarea calculelor tarifelor reglementate prezentate de
titularii de licențe aferente activității de producere a energiei
electrice în regim de cogenerare și furnizare a energiei
termice, elaborarea proiectelor tarifelor și prezentarea
acestora Consiliului de administrație al ANRE.
Examinarea calculelor tarifelor reglementate pentru
serviciile auxiliare prezentate de titularii de licențe aferente
activității de distribuție a gazelor naturale, elaborarea
proiectelor tarifelor și prezentarea acestora Consiliului de
administrație al ANRE.

DGNET, STA

Conform cererii

Hotărâre a
CA al ANRE

DGNET, STA

Conform cererii

Hotărâre a
CA al ANRE

Conform cererii

Hotărâre a
CA al ANRE

DGNET, STA

DGNET, STA

Conform cererii

Analize ale activității economice a întreprinderilor
Examinarea Rapoartelor privind realizarea planurilor de
dezvoltare şi a planurilor de investiții pentru anul 2020 al
DGNET,
titularilor de licențe pentru transportul gazelor naturale și
Trimestrul II-III
SIGN
prezentarea materialelor Consiliului de administrație al
ANRE.
Examinarea Rapoartelor privind realizarea planurilor de
dezvoltare și a planurilor de investiții pentru anul 2020 al
DGNET,
titularilor de licențe pentru distribuția gazelor naturale și
Trimestrul II-III
SIGN
prezentarea materialelor Consiliului de administrație al
ANRE.
Examinarea Raportului privind realizarea planului de
investiții pentru anul 2020 al titularului de licență pentru
DGNET,
furnizarea gazelor naturale S.A. „Moldovagaz” și
Trimestrul II-III
SIGN
prezentarea materialelor Consiliului de administrație al
ANRE.
Examinarea solicitărilor titularilor de licențe pentru
transportul gazelor naturale privind aprobarea planurilor de
DGNET,
Până la 31.12.2021
investiții pentru anul 2022 și prezentarea materialelor
SIGN
Consiliului de administrație al ANRE.
Examinarea solicitărilor titularilor de licențe pentru
distribuția gazelor naturale privind aprobarea planurilor de
DGNET,
Până la 31.12.2021
investiții pentru anul 2022 și prezentarea materialelor
SIGN
Consiliului de administrație al ANRE.
Examinarea solicitării titularului de licență pentru furnizarea
gazelor naturale S.A. „Moldovagaz” privind aprobarea
DGNET,
Până la 31.12.2021
planului de investiții pentru anul 2022 și prezentarea
SIGN
materialelor Consiliului de administrație al ANRE.
Examinarea solicitărilor titularilor de licențe din sectorul
termoenergetic privind modificarea planurilor anuale de
DGNET,
Până la 31.12.2021
investiții pentru anul 2021 și prezentarea materialelor
SIETC
Consiliului de administrație al ANRE.
Examinarea Raportului privind realizarea planului de
investiții pentru anul 2020 al titularilor de licență din sectorul
DGNET,
Trimestrul II-III
termoenergetic și prezentarea materialelor Consiliului de
SIETC
administrație al ANRE.

Hotărâre a
CA al ANRE

Hotărâre a
CA al ANRE

Hotărâre a
CA al ANRE

Hotărâre a
CA al ANRE

Hotărâre a
CA al ANRE
Hotărâre a
CA al ANRE
Hotărâre a
CA al ANRE
Hotărâre a
CA al ANRE
Hotărâre a
CA al ANRE

56

Examinarea solicitărilor titularilor de licențe din sectorul
termoenergetic privind aprobarea Planurilor de investiții
pentru anul 2022 și prezentarea materialelor Consiliului de
administrație al ANRE.

DGNET,
SIETC

Până la 31.12.2021

Hotărâre a
CA al ANRE

Consumuri tehnologice și pierderi tehnice în sectorul gazelor naturale și al energiei termice
57

58

59

60

Examinarea materialelor privind aprobarea consumurilor
tehnologice și al pierderilor tehnice de gaze naturale ale
operatorilor sistemului de transport.
Examinarea materialelor privind aprobarea consumurilor
tehnologice și al pierderilor tehnice de gaze naturale ale
operatorilor sistemelor de distribuție.
Examinarea materialelor privind aprobarea pierderilor de
energie termică ale operatorilor sistemului de termoficare,
alimentare centralizată cu energie termică.
Coordonarea și aprobarea Programului de producere efectiv
realizat pentru anul 2020 și programul de producere
planificat pentru anul 2021 și 2022 al titularilor de licențe din
sectorul termoenergetic.

DGNET,
SIGN

TI

Hotărâre a
CA al ANRE

DGNET,
SIGN

Pe parcursul anului

Hotărâre a
CA al ANRE

DGNET,
SIETC

Pe parcursul anului

Hotărâre a
CA al ANRE

Pe parcursul anului

Informație
utilizată la
calcularea
pierderilor, și
completarea
datelor
statistice

DGNET,
SIETC

Monitorizarea implementării Codului rețelei de gaze naturale
61

Modificarea listei punctelor de intrare/ieșire din rețelele de
transport al gazelor naturale pentru OST

DGNET
(SR, SIGN)

T IV

62

Actualizarea listei punctelor relevante ale rețelei de transport
al gazelor naturale pentru OST

DGNET
(SR; SIGN)

TI

DGNET
SR

T IV

63

Monitorizarea implementării mecanismului de echilibrare
operațională și comercială de către Entitatea de Echilibrare

Cu emiterea
Hotărârilor
CA al ANRE
Cu emiterea
Hotărârilor
CA al ANRE
Cu emiterea
Hotărârilor
CA al ANRE

Cooperare pe plan regional și internațional, cu autoritățile de reglementare ale altor țări
64

65

66

ERRA
Studii de caz,
Conform programului de
Participarea în cadrul Comitetului ERRA pentru piețele Departamentele
Studii
activitate al ERRA în
gazelor naturale și reglementarea economică (NG COM)
ANRE
comparative,
anul 2021
septembrie 2020/aprilie 2022.
Ghiduri
Ședințele GL
Comunitatea Energetică
Conform programului de
cu
Participarea la ședințele de lucru al Comitetului de Departamentele
activitate al CE în anul
prezentarea
Reglementare în cadrul Comunității Energetice în sectorul
ANRE
2021
ulterioară a
gazelor naturale.
rapoartelor
Rapoartele
Completarea rapoartelor prezentate de Secretariatul
Departamentele În termenii prestabiliți SCE, NARUC,
Comunității Energetice și NARUC privind activitatea
ANRE
de CE
Chestionarele
reglementată în sectorul gazelor naturale.
SCE

III. Activități ce țin de reglementarea domeniului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

67

Examinarea valorilor cheltuielilor de bază pentru operatorii,
care furnizează servicii publice de alimentare cu apă, de
T I-IV
DAAC, Secția
canalizare și epurare a apelor uzate și prezentarea Consiliului
În funcție de exigențele
tarife și analize
de administrație spre aprobare a proiectelor de hotărâri
metodologice
privind avizarea/aprobarea cheltuielilor de bază.

Hotărâri ale
CA

68

69

70

71

72

73

74

75

76

Examinarea calculelor tarifelor reglementate la serviciile
publice de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a
apelor uzate și prezentarea Consiliului de administrație a
proiectelor de hotărâri privind avizarea/aprobarea tarifelor la
serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare
a apelor uzate.
Examinarea solicitărilor și a calculelor tarifelor la serviciile
auxiliare prestate de operatori, întocmirea proiectelor de
hotărâri și prezentarea Consiliului de administrație a
proiectelor de hotărâri privind avizarea/aprobarea tarifelor la
serviciile auxiliare.
Întocmirea prescripțiilor privind prezentarea în termenele
stabilite a rapoartelor privind activitatea operatorilor titulari
de licențe care furnizează/prestează serviciul public de
alimentare cu apă și de canalizare.
Examinarea și prezentarea materialelor cu privire la
aprobarea/avizarea Rapoartelor privind realizarea Planurilor
de investiții, efectuate de titularii de licențe care prestează
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în anul
2020.
Examinarea modificărilor la Planurile de investiții ale
titularilor de licențe care prestează serviciul public de apă și
de canalizare, pentru anul 2021.
Examinarea și aprobarea Planurilor de investiții ale titularilor
de licențe care prestează serviciul public de alimentare cu apă
și de canalizare, pentru anul 2021 - 2022.
Examinarea materialelor cu privire la aprobarea
consumurilor tehnologice și a pierderilor tehnice de apă
actualizate și prognozate ale titularilor de licențe care
prestează/furnizează servicii publice de alimentare cu apă și
de canalizare.
Elaborarea proiectului de modificare a Regulamentului cu
privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a
tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în
sistemele publice de alimentare cu apă nr. 180/2016 din
10.06.2016.

79

T I-IV
În funcție de
exigențele
metodologice

Hotărâri ale
CA

T I-IV
Hotărâri ale
Secțiile DAAC În funcție de exigențele
CA, după caz
metodologice
DAAC, Secția
tarife și analize

Permanent

Prescripții
întocmite

DAAC, Secția
investiții

T II

Hotărâri ale
CA

DAAC, Secția
investiții

T I - IV

Hotărâri ale
CA

DAAC, Secția
investiții

T I - IV

Hotărâri ale
CA

DAAC, Secția
investiții

T I - IV

Hotărâri ale
CA

T IV

Proiect
elaborat și
aprobat,
HCA

DAAC,
Secția investiții,
Serviciul
reglementări
Colaboratorii
nominalizați ai
DAAC

Pe parcursul anului,
după caz

Examinarea demersurilor autorităților/instituțiilor publice.

DAAC
Serviciul
reglementări

Permanent

Examinarea adresărilor/solicitărilor consumatorilor și ale
titularilor de licențe.

DAAC
Serviciul
reglementări

Permanent

Examinarea şi elaborarea avizelor la proiectele de acte
normative expediate pentru avizare de alte instituții publice.

77

78

DAAC, Secția
tarife și analize

Examinarea disputelor dintre titularii de licențe din sectorul Colaboratorii
public de alimentare cu apă și de canalizare, dintre nominalizați ai
consumatorii şi titularii de licențe privind aplicarea actelor Departamentului
normative de reglementare, aprobate de Consiliului de
Administrație al ANRE aferente domeniului serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare.

Numărul de
acte
normative
avizate
Numărul de
demersuri
examinate
Numărul de
adresărilor/
solicitărilor
examinate

În termene stabilite
Numărul de
demersuri
examinate

IV. Activitatea de licențiere, monitorizare şi control și activitatea de monitorizare a pieței produselor petroliere
Perfectarea actelor permisive.

DLMC

Permanent

Recepționarea și digitizarea declaraților/cererilor de
eliberare/reperfectare/eliberarea
duplicatelor/
suspendare/retragere a actelor permisive și a documentelor
anexate la acestea.
Verificarea conformității documentelor anexate la
declarațiile/cererile de eliberare/reperfectare a licențelor și
pregătirea dosarelor pentru prezentarea la ședințele
Consiliului de administrație al ANRE.
Monitorizarea respectării condițiilor de licențiere de către
titularii de licențe și înaintarea propunerilor de aplicare a
sancțiunilor ce se impun de legislație.

DLMC

Permanent

DLMC

Permanent

DLMC

Permanent

84

Ținerea Registrelor actelor permisive.

DLMC

Permanent

85

Ținerea Registrului producătorilor eligibili

DLMC

Permanent

80

81

82

83

Nr. actelor
permisive
eliberate
conform
registrelor de
evidență
Nr. dosarelor
deschise în
SI AGEAP
Nr.
hotărârilor
privind
licențierea
Nr.
prescripțiilor,
somațiilor și
altor acte
administrativ
e cu caracter
individual
emise pentru
nerespectarea
condițiilor de
licențiere
Nr. înscrierilor
efectuate
inclusiv
actualizarea
listelor pe
pagina web:
www.anre.md
Nr .
înscrierilor
și a dosarelor
create

Certificarea operatorilor sistemelor de transport
Certificarea operatorului sistemului de transport al energiei
electrice.

DLMC

T IV

Certificarea operatorilor sistemului de transport al gazelor
naturale.

DLMC

Tr. IV

86

87

HCA
privind
certificarea
operatorului
sistemului de
transport al
energiei
electrice
Nr HCA
privind
certificarea
operatorului
sistemului de
transport al

gazelor
naturale
Monitorizarea activităților licențiate și autorizate
Monitorizarea pieței produselor petroliere.

DLMC

Permanent

Analiza mecanismului de formare a prețurilor la produsele
petroliere și elaborarea modificărilor necesare la
Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele
petroliere.

DLMC

Tr. I-II

Sistematizarea rapoartelor trimestriale privind importul,
comerțul cu ridicata și comerțul cu amănuntul a produselor
petroliere, prezentate de titularii de licențe.

DLMC

Permanent

Examinarea dosarelor privind persoanele desemnate să
exercite funcțiile agenților de conformitate.

DLMC

Permanent

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.

DLMC

88

89

90

91

92

Permanent

Nr. calculelor
prezentate de
către operatori
cu privire la
prețul de
comercializare
cu amănuntul a
produselor
petroliere
Hotărârea
CA privind
modificarea
actului
normativ de
reglementare
Raport
privind piața
produselor
petroliere
elaborat și
plasat pe
pagina web
Nr.
propunerilor
examinate
privind
persoanele
desemnate să
exercite
funcțiile
agentului de
conformitate
Nr. măsurilor
întreprinse în
privința
debitorilor

Efectuarea controalelor
93

Efectuarea controalelor în conformitate
controalelor aprobat pentru anul 2021.

cu

Planul

Efectuarea controalelor inopinate.

DLMC

Permanent

DLMC

La solicitare/ la
necesitate

94

Nr.
controalelor
efectuate
Nr.
controalelor
efectuate

Avizarea proiectelor de acte normative elaborate de către alte autorități

95

Examinarea și elaborarea avizelor la proiectele de acte
normative remise spre avizare ANRE.

DLMC

Permanent

Numărul de
Avize
întocmite

Examinarea demersurilor autorităților/instituțiilor publice, a petițiilor/reclamațiilor/cererilor prealabile depuse
de către consumatori și titularii de licențe
96

97

98

Examinarea demersurilor autorităților/instituțiilor publice.

DLMC

Permanent

Numărul de
demersuri
examinate
Examinarea petițiilor/cererilor prealabile ale consumatorilor
DLMC
Permanent
Numărul de
și ale titularilor de licență.
petiții/cereri
prealabile
examinate
Întocmirea prescripțiilor pentru titularii de licențe privind înlăturarea încălcărilor constatate în activitatea
licențiată
Constatarea încălcărilor admise de către titularii de licențe
din sectoarele reglementate de către ANRE și întocmirea
prescripțiilor pentru înlăturarea acestora.

DLMC

După caz

Numărul de
prescripții
întocmite

V. Activități juridice și de protecție a consumatorilor
Elaborarea actelor normative de reglementare
Participarea în grupurile de lucru privind elaborarea
DJ
La solicitarea
proiectelor de acte normative în cadrul ANRE
subdiviziunilor
structurale ale ANRE

99

100

Numărul de
solicitări și
numărul de
grupuri de
lucru privind
elaborarea
actelor
normative în
care a fost
asigurată
participarea
Avizarea juridică a actelor normative elaborate de către autoritățile/instituții publice, alte autorități de
reglementare
Examinarea și elaborarea avizelor la proiectele de acte
DJ
Permanent
Numărul de
normative remise spre avizare ANRE
acte
normative
avizate
Revizuirea și actualizarea cadrului normativ intern

Modificarea și completarea Regulamentului privind
DJ
Trimestrul IV, an.
procedurile de elaborare a actelor normative de reglementare
2021
101 de către Agenția Națională pentru Reglementare în
Energetică, aprobat prin Hotărârea CA ANRE nr. 30/2019
din 06.03.2019
Reprezentarea judiciară a intereselor ANRE
Asigurarea reprezentării intereselor ANRE în instanțele de
DJ
Permanent
judecată. Elaborarea, după caz, a cererilor de chemare în
judecată/apel/recurs, referințelor, pledoariilor, acumularea
materialului probatoriu etc. și asigurarea participării în
102
cadrul ședințelor de judecată

103

Asigurarea participării în instanțele de judecată în calitate de
agent constatator pe dosarele contravenționale

DJ

Permanent

Regulament
actualizat,
completat și
actualizat
Numărul de
dosare
judiciare în
care a fost
asigurată
reprezentarea
intereselor
ANRE
Numărul de
dosare
contravențion
ale examinate

în instanța de
judecată

104

105

106

107

108

109

Examinarea demersurilor autorităților/instituțiilor publice, a petițiilor/reclamațiilor/cererilor prealabile depuse
de către consumatori și titularii de licențe
Examinarea demersurilor autorităților/instituțiilor publice
DJ
Permanent
Numărul de
demersuri
examinate
Examinarea petițiilor/cererilor prealabile ale consumatorilor
DJ
Permanent
Numărul de
și ale titularilor de licență
petiții/cereri
prealabile
examinate
Întocmirea deciziilor cu privire la soluționarea petițiilor
DJ
În caz de necesitate
Numărul de
decizii
întocmite
Organizarea ședințelor de lucru cu participarea
DJ
În caz de necesitate, în
Numărul de
consumatorilor, titularilor de licențe și, după caz, a
funcție de posibilitate
ședințe
reprezentanților autorităților publice, cu scopul soluționării
și situația
organizate
petițiilor adresate
epidemiologică
Asigurarea audienței consumatorilor
DJ
În caz de necesitate, în
Numărul de
funcție de posibilitate și
persoane
situația epidemiologică
audiate
Întocmirea hotărârilor/prescripțiilor pentru titularii de licențe privind înlăturarea încălcărilor constatate în
activitatea licențiată
Constatarea încălcărilor admise de către titularii de licențe
din sectoarele reglementate de către ANRE și întocmirea
hotărârilor/prescripțiilor pentru înlăturarea acestora

DJ

După caz

Constatarea contravențiilor şi remiterea materialelor în
instanța de judecată.

DJ

Permanent

110

Numărul de
hotărâri/presc
ripții
întocmite
Numărul de
proceseverbale
contravențion
ale întocmite
și remise în
instanța de
judecată

Examinarea și coordonarea dosarelor de licențiere
111

Examinarea actelor anexate la declarațiile/cererile de
eliberare/prelungire/reperfectare/retragere a licențelor

DJ

Permanent

Numărul de
dosare
coordonate

Organizarea activităților cu prilejul Zilei mondiale a drepturilor consumatorilor

112

113

Organizarea și/sau participarea la activitățile consacrate
Zilei mondiale a drepturilor consumatorilor,

DJ

Organizarea și desfășurarea campaniei de informare a
consumatorilor

Serviciul
comunicare,
subdiviziunile
ANRE
DJ

15 martie 2021

15-30 martie 2021

Eveniment
condiționat de
situația
epidemiologică
Comunicate
informative/
pastile
informative
elaborate și
publicate pe
pagina web a

ANRE și/sau
pagina de
Facebook
Asigurarea funcționării serviciului Linia de informare
Recepționarea apelurilor la linia de informare și acordarea
DJ
Permanent
Numărul de
consultațiilor privind drepturile și obligațiile consumatorilor
apeluri
114
și ale titularilor de licențe din sectoarele reglementate de
recepționate
către Agenție
Monitorizarea calității serviciilor furnizate consumatorilor de titularii de licențe din sectoarele reglementate de
ANRE
Raport
Examinarea rapoartelor cu privire la calitatea serviciilor de
elaborat și
transport și de distribuție a energiei electrice prezentate de
publicate ca
operatorii de sistem pentru anul 2020, cu întocmirea
Trimestrul II, anul
parte
115
DJ
Raportului generalizat, precum și elaborarea proiectelor de
2021
componentă
Hotărâri și prezentarea acestora spre aprobare Consiliului de
a Raportului
administrație al ANRE.
de activitate
al ANRE
Raport
Examinarea rapoartelor cu privire la calitatea serviciilor de
elaborat și
transport și de distribuție a gazelor naturale, prezentate de
publicate ca
operatorii de sistem pentru anul 2020, cu întocmirea
Trimestrul II, anul
parte
116
DJ
Raportului generalizat, precum și elaborarea proiectelor de
2021
componentă
Hotărâri și prezentarea acestora spre aprobare Consiliului de
a Raportului
administrație al ANRE.
de activitate
al ANRE
Raport
elaborat și
Examinarea rapoartelor cu privire la calitatea serviciului de
publicatca
furnizare a energiei termice, prezentate de titularii de licențe
Trimestrul II, anul
parte
117 pentru anul 2020, cu întocmirea Raportului generalizat,
DJ
2021
componentă
precum și elaborarea proiectelor de Hotărâri și prezentarea
a Raportului
acestora spre aprobare Consiliului de administrație al ANRE.
de activitate
al ANRE

118

Examinarea rapoartelor cu privire la calitatea serviciului
public de alimentare cu apă și de canalizare, prezentate de
operatori pentru anul 2020, cu întocmirea și publicarea
Raportului generalizat.

DJ

Trimestrul II, anul
2021

Raport
elaborat și
publicat ca
parte
componentă
a Raportului
de activitate
al ANRE

VI. Activitatea de supraveghere energetică de stat
Elaborarea Documente normativ-tehnice
119

120
121

Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor
electrice
Efectuarea modificărilor la Regulamentul cu privire la
autorizația de electrician autorizat RA02-02:2019.
Efectuarea modificărilor la Regulamentul privind autorizarea
laboratoarelor electrotehnice RA01-02:2020.

DSE

Tr. IV

DSE

Tr. III

DSE

Tr. III

Document
normativtehnic
aprobat
Modificări
aprobate
Modificări
aprobate

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Elaborarea Instrucțiunilor
Instrucțiunea privind cercetarea circumstanțelor și cauzelor
Instrucțiune
producerii incendiilor provocate de centralele, rețelele și
DSE
Tr. IV
aprobată
instalațiile electrice și termice.
Instrucțiune privind modul de recepționare, înregistrare şi
Instrucțiune
cercetare a accidentelor cu populația și la producere ce au
DSE
Tr. IV
aprobată
avut loc în instalațiile electrice.
Organizarea, desfășurarea sesiunilor de verificare a cunoștințelor electricienilor autorizați și eliberarea
autorizațiilor
Organizarea și desfășurarea sesiunilor de verificare a
Numărul de
cunoștințelor electricienilor autorizați.
autorizații
DSE
Lunar
Eliberare, suspendare sau retragere a autorizației de
eliberate/suspe
electrician autorizat.
ndate/retrase
Examinarea laboratoarelor electrotehnice, organizarea, desfășurarea sesiunilor de verificare a cunoștințelor
șefilor de laborator electrotehnice și eliberarea autorizațiilor
Organizarea și desfășurarea sesiunilor de verificare a
Numărul de
cunoștințelor șefilor de laborator electrotehnice.
autorizații
DSE
Lunar
Eliberare, suspendare sau retragere a autorizației cu privire
eliberate/suspe
la laboratorul electrotehnic.
ndate/retrase
Verificarea cunoștințelor personalului electrotehnic cu atribuirea grupei de securitate electrică
Verificarea, la solicitare, a cunoștințelor personalului
electrotehnic
al
întreprinderilor
electroenergetice,
Numărul de
termoenergetice și al agenților economici, care prestează
taloane de
DSE
Lunar
servicii de deservire și întreținere a obiectelor energetice, cu
autorizare
acordarea grupei de securitate electrică și eliberarea talonului
eliberate
de autorizare.
Verificarea, la solicitare, a cunoștințelor personalului
Numărul de
electrotehnic angajați ai agenților economici și instituțiilor
taloane de
DSE
Săptămânal
publice, cu acordarea grupei de securitate electrică și
autorizare
eliberarea talonului de autorizare.
eliberate
Verificarea, la solicitare, a cunoștințelor electricienilor
Numărul de
autorizați și șefilor de laboratoare electrotehnice, cu
taloane de
DSE
Săptămânal
acordarea grupei de securitate electrică și eliberarea talonului
autorizare
de autorizare.
eliberate
Efectuarea controalelor tehnice
Întocmire
Rapoarte de
DSE
Pe parcursul anului
control și
emitere
Prescripții
Întocmire
Rapoarte de
După caz, efectuarea controalelor tehnice inopinate, inclusiv
DSE
Pe parcursul anului
control și
la întreprinderile din sectorul electroenergetic.
emitere
Prescripții
Examinarea circumstanțelor producerii avariilor, electrocutărilor, incendiilor provocate de instalațiile electrice
și cercetarea accidentelor de muncă din sectorul electroenergetic
Efectuarea controalelor tehnice planificate în domeniul
supravegherii energetice de stat a centralelor electrice,
rețelelor electrice, instalațiilor electrice și termice, conform
planului de activitate.

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

Întocmirea
Actelor de
examinare

Avizarea proiectelor de acte normative elaborate de către alte autorități
132

133

134

135
136

Examinarea și elaborarea avizelor la proiectele de acte
normative remise spre avizare ANRE.

DSE

Pe parcursul anului

Întocmirea
Avizelor,
notelor
informative
Examinarea demersurilor autorităților/instituțiilor publice, a petițiilor/reclamațiilor/cererilor prealabile depuse
de către consumatori și titularii de licențe
Examinarea demersurilor autorităților/instituțiilor publice.
DSE
Permanent
Nr. de
demersuri
examinate
Examinarea petițiilor, adresărilor consumatorilor și
DSE
Permanent
Nr. de petiții,
operatorilor de sistem.
adresări
examinate
Organizarea ședințelor cu participarea consumatorilor,
DSE
La necesitate
Nr. de
titularilor de licențe și, după caz, a reprezentanților
ședințe
autorităților publice, în scopul soluționării petițiilor adresate.
organizate
Asigurarea audienței consumatorilor.

DSE

La necesitate

Nr. de persoane
audiate

Examinarea instalațiilor electrice cu emiterea Actelor de corespundere
137

Examinarea instalațiilor electrice noi sau reconstruite cu
puterea mai mare de 150 kW și emiterea Actelor de
corespundere.

DSE

La solicitare

138

Examinarea centralelor electrice noi sau reconstruite cu
emiterea Actelor de corespundere.

DSE

La solicitare

139

Examinarea instalațiilor și rețelelor electrice în scopul
transmiterii în proprietatea OSD cu emiterea Actelor de
corespundere.

DSE

La solicitare

140

141

142

143

144

Examinarea instalațiilor și rețelelor electrice ale
consumatorilor noncasnici în scopul obținerii Autorizației de
DSE
sistem de distribuție închis cu emiterea Actelor de
corespundere.
Supravegherea energetică de stat
Monitorizarea îndeplinirii prescripțiilor emise proprietarilor
sau administratorilor centralelor electrice și termice, rețelelor
DSE
electrice, instalațiilor electrice și termice și elaborarea
măsurilor de remediere a lor.
Supravegherea stării tehnice, fiabilității alimentării cu
energie electrică și nivelul de pregătire a instalațiilor
DSE
electrice ale taberelor de odihnă a copiilor pentru
funcționarea lor fiabilă şi inofensivă.
Supravegherea măsurilor de pregătire a instalațiilor electrice
și termice din cadrul instituțiilor preuniversitare pentru
DSE
funcționarea lor fiabilă şi inofensivă către noul an de studii.
Constatarea contravențiilor
Pregătirea materialelor privind cazurile de constatare a
contravențiilor și procedura de întocmire a procesului verbal de constatare a contravenției.

DSE

La solicitare

lunar

Tr. II

Tr. III

Pe parcursul anului

Numărul de
Acte de
corespundere
emise
Numărul de
Acte de
corespundere
emise
Numărul de
Acte de
corespundere
emise
Numărul de
Acte de
corespundere
emise

Întocmire
Raport
Întocmire
Rapoarte de
control
Numărul de
solicitări
examinate

Nr. de
Procese
verbale

145

146

147

Organizarea și desfășurarea seminarelor instructiv-informative
Organizarea şi desfășurarea întrunirilor seminarelor
instructiv-informative cu:
Nr. de
managerii energetici ai consumatorilor noncasnici
DSE
Pe parcursul anului
seminare
(persoanele responsabile de gospodăria electrică);
organizate
electricienii autorizați;
șefii laboratoarelor electrotehnice.
Securitatea electrică
Elaborarea și publicarea informațiilor cu privire la
DSE
Pe parcursul anului
Numărul de
securitatea electrică, pe pagina web a ANRE, pagina
informații
facebook.
publicate
Examinarea cantitativă și calitativă a investițiilor realizate în rețelele electrice efectuate de OSD, OST
Examinarea documentației tehnice de execuție și verificarea
cantitativă și calitativă în teren a investițiilor realizate de
DSE
Informație
T II
către operatorii sistemului de distribuție și transport a
sistematizată
energiei electrice în anul precedent.

DEER - Departamentul energie electrică și regenerabilă;
DGNET - Departamentul gaze naturale și energie termică;
DAAC - Departamentul aprovizionare cu apă și canalizare;
DLMC - Departamentul licențiere, monitorizare şi control;
DJ - Departamentul juridic;
DSE - Departamentul supraveghere energetică;
STA - Secția tarife și analize;
SIETC - Secția investiții energie termică și cogenerare;
SIGN - Secția investiții gaze naturale;
SR - Secția reglementări.

