


 2 

Context: deficienţe de funcţionare a pieţei de energie electrică şi gaze ......... 4 
な. )ndependenţa autorităţii de reglementare.................................................................... 9 な.な. )ndependenţa faţă de politic ..................................................................................................... 9 な.に. )ndependenţa faţă de industria reglementată ................................................................. 12 
2. Responsabilitate .................................................................................................................... 13 に.な. Raportarea anuală ....................................................................................................................... 13 に.に. Responsabilitate faţă de părţile interesate în cadrul Consiliului Consultativ şi 

publicului larg ........................................................................................................................................ 14 
2.3. Mijloace de contestare ............................................................................................................... 15 
2.4. Clarity of regulatory roles ........................................................................................................ 15 
2.5. Responsabilitatea privind utilizarea resurselor ............................................................. 16 に.は.  Codul de etică ............................................................................................................................... 16 
2.7. Capacitatea de a pune în aplicare propriile sale regulamente într-un mod 
nediscriminatoriu ................................................................................................................................ 17 

ぬ. Transparență .......................................................................................................................... 18 
4. Predictabilitate ...................................................................................................................... 19 

Partea II: Calitatea reglementărilor .......................................................................... 21 
な. Tarife și prețuri: .................................................................................................................... 22 な.に. Tarifele de distribuție pentru energia electrică .............................................................. 22 
に. Protecția consumatorilor ................................................................................................... 28 
ぬ. Monitorizarea pieței ............................................................................................................ 29 

Annex 1 - Scorecard ANRE ............................................................................................ 32 

Anexa 2 – Chestiuni de securitate energetică ゅcomentariu peer reviewerょ 33 



 3 

 
 
 
 
Îﾐ oItoﾏHヴie ヲヰヱヰ şi apヴilie ヲヰヱヱ au fost puHliIate pヴiﾏele două e┗aluăヴi ale 
reglementatorului român de energie ANRE, efectuate de un observator independent. 
LuIヴaヴea de faţă ヴepヴeziﾐtă o ﾐouă e┗aluaヴe, Ie aﾐalizează sIhiﾏHăヴile oHseヴ┗ate îﾐ 
Iadヴul de gu┗eヴﾐaﾐță și Ialitatea ヴegleﾏeﾐtăヴiloヴ ANRE. Rapoヴtul aﾐalizează 
e┗oluţiile ヴeIeﾐte, iﾐIlusi┗ ﾏodifiIăヴile legale îﾐ statutul ANRE, deIizii, oヴdiﾐe şi 
hotăヴâヴi ヴele┗aﾐte îﾐ ヲヰヱヱ-ヲヰヱヲ şi puﾐeヴea îﾐ apliIaヴe a ﾐoii legi pヴi┗iﾐd ANRE. 
“eIţiuﾐea ヴefeヴitoaヴe la Ialitatea ヴegleﾏeﾐtăヴiloヴ, de aseﾏeﾐea, e┝aﾏiﾐează îﾐ 
detaliu uﾐele aspeIte ﾏai puţiﾐ aIopeヴite îﾐ ヴapoaヴtele aﾐteヴioaヴe, îﾐ pヴiﾐIipal 
pヴoHleﾏe de IoﾐIuヴeﾐţă de pe piaţa de eIhiliHヴaヴe şi Ihestiuﾐi pヴi┗iﾐd taヴifele peﾐtヴu 
ヴeţelele de distヴiHuţie, IoﾐIeﾐtヴâﾐdu-se ﾏai puţiﾐ pe pヴoHleﾏe ヴeIuヴeﾐte 
e┗ideﾐţiate îﾐ e┗aluăヴile aﾐteヴioaヴe. 
 
Aﾏ uヴﾏat aIeeaşi ﾏetodologie ふBaﾐIa Moﾐdială1 şi Iﾐogate2), pentru a asigura 
Ioeヴeﾐţa de aHoヴdaヴe şi IoﾏpaヴaHilitatea ヴezultateloヴ e┗aluăヴii de-a lungul timpului. 
De aseﾏeﾐea, ヴoluヴile şi ヴespoﾐsaHilităţile de ヴegleﾏeﾐtaヴe diﾐ doﾏeﾐiul eﾐeヴgiei diﾐ 
UE, îﾐ speIial, se sIhiﾏHă şi totodată de┗iﾐ pヴetutiﾐdeﾐi ﾏai Ioﾏplexe. De aceea, am 
┗eヴifiIat și Iele ﾏai ヴeIeﾐte staﾐdaヴde iﾐteヴﾐaţioﾐale Iu pヴi┗iヴe la ヴegleﾏeﾐtaヴe îﾐ 
doﾏeﾐiul eﾐeヴgiei, deși e┝istă foaヴte puțiﾐe aﾐalize făIute după iﾐtヴaヴea îﾐ ┗igoaヴe a 
Pachetului Trei de Energie3. 
 

                                                 
1
 http://rru.worldbank.org/Documents/Toolkits/infra_regulation/FullToolkit.pdf 

2
 http://www.inogate.org/inogate_programme/inogate_resource_center/trainingmaterials/ 

Training_Handbook_engl.pdf 
3
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=benchmark%20energy%20regulator%20third%20package%

202012&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.erranet.org%2Findex.php%
3Fname%3DOE-
eLibrary%26file%3Ddownload%26id%3D8244%26keret%3DN%26showheader%3DN&ei=dbuEULOwN
s2GswbDuIHABg&usg=AFQjCNGiOk-n4G3FhyEIoHXhHP8cQvFrwg 
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Context: defiIieﾐţe de fuﾐIţioﾐare a pieţei de eﾐergie eleItriIă 
şi gaze 
 
Îﾐ fieIaヴe ヴapoヴt aﾏ făIut uﾐ iﾐ┗eﾐtaヴ sIuヴt al pヴoHleﾏeloヴ Iuヴeﾐte îﾐ seItoaヴele pe 
Iaヴe ANRE le ヴegleﾏeﾐtează, peﾐtヴu a iﾐdiIa ﾏăsuヴa îﾐ Iaヴe ANRE aヴe uﾐ Iu┗âﾐt de 
spus peﾐtヴu Huﾐa fuﾐIţioﾐaヴe a pieţeloヴ. Îﾐ ultiﾏii aﾐi au fost făIute efoヴtuヴi peﾐtヴu a 
asiguヴa o IoﾐIuヴeﾐţă efeIti┗ă îﾐ Roﾏâﾐia, peﾐtヴu a poteﾐţa alegeヴea 
Ioﾐsuﾏatoヴului, pヴeIuﾏ şi peﾐtヴu a ﾏeﾐţiﾐe pヴeţuヴile sIăzute, daヴ justifiIate 
eIoﾐoﾏiI, astfel îﾐIât să fie pヴoﾏo┗ate iﾐ┗estiţiile duヴaHile și să IヴeasIă și siguヴaﾐța 
fuヴﾐizăヴii. Cu toate aIestea, uﾐele pヴoHleﾏe ヴăﾏâﾐ, altele IuﾐosI o e┗oluţie uşoヴ 
poziti┗ă, îﾐ ┗ヴeﾏe Ie altele IuﾐosI o deteヴioヴaヴe se┗eヴă: 
 

- În electricitate, producţia rămâne dominată de întreprinderi de stat cu 
un singur proprietar (Ministerul Economiei). În timp ce unele investitii 
private au fost realizate (Petrom - Brazi, 8-など% din piaţă, şi regenerabile, 
un alt 5-ば% din piaţăょ, întreprinderile de stat deţinute  de MEC reţin 
aproximativ 83-ぱの% din piaţă. Aceste întreprinderi de stat operează, în parte, necoordonat ゅca un fel de "cartel soft"ょ, cu toate acestea, există unele indicii de comportament concertat, cum ar fi subvenţiile încrucişate între producători, unele dintre aceste contracte fiind investigate de către 
DG Competition4. Întreprinderile de stat  nu urmăresc maximizarea profitului, ci încearcă să îndeplinească obiective contradictorii, unele legitime, altele mai puțin5: 
  sprijin pentru industriile consumatoare de energie (Hidroelectrica a 

vândut energie eleItヴiIă ieftiﾐă peﾐtヴu Alヴo şi Mittalぶ 
 spヴijiﾐ Ia să peヴﾏită pヴoduIătoヴiloヴ iﾐefiIieﾐţi să supヴa┗ieţuiasIă 

(Hidroelectrica, de facto, a suH┗eﾐţioﾐat îﾐIヴuIişat De┗a şi ELCENぶ 
 a ヴedistヴiHuit Haﾐi Iătヴe alte iﾐstituţii de stat ふHidヴoeleItヴiIa a 

suH┗eﾐțioﾐat Paヴoșeﾐi și a plătit suﾏe ﾏaヴi de Haﾐi peﾐtヴu Apele 
Romane ca urmare a unei decizii a Guvernului care a crescut de patru 
oヴi pヴeţul peﾐtヴu apă, Ie-i dヴept, poヴﾐiﾐd de la uﾐ ﾐi┗el sIăzutぶ 

 a făIut Iheltuieli îﾐ e┝Ies pe paヴtea de aIhiziţii puHliIe ふîﾐtヴeţiﾐeヴe sau 
iﾐ┗estiţii supヴae┗aluateぶ 

 a fuヴﾐizat la pヴeţ suH Iost peﾐtヴu Ioﾐsuﾏatoヴii ヴegleﾏeﾐtaţi. 
Juﾏătate diﾐ piaţă ふIoﾐsuﾏatoヴii ヴezideﾐţiali şi uﾐii Ioﾐsuﾏatoヴi iﾐdustヴialiぶ 
ヴăﾏâﾐe ヴegleﾏeﾐtată la pヴeţuヴi Iaヴe ﾐu asiguヴă pe depliﾐ ヴeIupeヴaヴea 
Iostuヴiloヴ. Noua Lege a eﾐeヴgiei şi Ialeﾐdaヴul peﾐtヴu liHeヴalizaヴe speIifiIă 
faptul Iă piaţa ┗a fi liHeヴalizată îﾐ două etape, pâﾐă la sfâヴşitul aﾐului ヲヰヱン 
peﾐtヴu Ioﾐsuﾏatoヴii iﾐdustヴiali şi pâﾐă la sfâヴşitul aﾐului ヲヰヱΑ peﾐtヴu Iei 
ヴezideﾐţiali. Cu toate acestea, punerea în aplicare a calendarului de 
liHeヴalizaヴe este iﾐIeヴtă şi depiﾐde de iﾐdepeﾐdeﾐţa ANRE faţă de pヴesiuﾐile 
politiIe. LiHeヴalizaヴea ┗a îﾏpiﾐge pヴeţuヴile îﾐ sus, daヴ la fel se ┗a îﾐtâﾏpla 
după puﾐeヴea îﾐ apliIaヴe a ajustăヴiloヴ taヴifului de distヴiHuţie, a IeヴtifiIatele 

                                                 
4
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-397_en.htm?locale=en 

5
 După Iuﾏ s-a ┗ăzut diﾐ ヴapoヴtul adﾏiﾐistヴatoヴului judiIiaヴ al HidヴoeleItヴiIa 
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verzi pentru energia din surse regenerabile, a bonusului pentru co-generare 
sau de liHeヴalizaヴe a pヴeţuヴiloヴ la IoﾏHustiHil ふgaz, IăヴHuﾐeぶ. 

 
Figura 1.  Regenerabilele în România 

 
Source: GDF presentation, based on ANRE data, 2012 
 
 

- În sectorul gazelor, piaţa este pe deplin ヴegleﾏeﾐtată de facto, Iu pヴeţuヴi 
ヴegleﾏeﾐtate Ia pヴețuヴi medii ponderate – media pヴeţuヴiloヴ pentru gaze din 
pヴoduIţia iﾐteヴﾐă şi de iﾏpoヴt ponderate cu Iaﾐtităţi, foヴﾏâﾐd așa-numitele 
"Ioşuヴi" (e┝istă două Ioşuヴi diferite, unul pentru casnici, cu aproape 95% gaz 
intern, şi un altul pentru utilizatorii industriali). Gazul disponibil pe piaţa 
ヴoﾏâﾐeasIă provine de la o companie pヴi┗ată (Petrom), o întreprindere de 
stat (Romgaz), iar importurile din Rusia, fie prin Ucraina, fie, începând cu a 
doua juﾏătate a anului 2010, prin Ungaria. Pentru moment, în piaţa 
ヴegleﾏeﾐtată, pヴeţuヴile gazeloヴ ﾐatuヴale suﾐt ţiﾐute la un nivel sIăzut îﾐ ﾏod 
artificial, printr-o reglementare aﾏHigă ("recomandare") pentru pヴeţuヴile 
interne, atât pentru Ioﾏpaﾐia pヴi┗ată, Iât şi peﾐtヴu Iea de stat. Îﾐ pヴaItiIă, 
guvernul a ヴeuşit să puﾐă îﾐ apliIaヴe mai bine pヴeţul „ヴeIoﾏaﾐdatざ la 
compania de stat deIât la Iea pヴi┗ată, ale Iăヴei pヴeţuヴi suﾐt îﾐsă limitate de 
puterea de negociere a fuヴﾐizoヴiloヴ ヴegleﾏeﾐtați (pヴeţul peﾐtヴu utilizatorul 
final este ヴegleﾏeﾐtat şi ﾐu aIopeヴă toate costurile, astfel încât orice Iヴeşteヴe 
a pヴeţuヴiloヴ de aIhiziţie pune în dificultate furnizoriiぶ. ÎﾐIă diﾐ anul 2009, 
ANRE nu a permis ca tariful reglementat peﾐtヴu  utilizatoヴii fiﾐali să iﾐIludă 
toate costurile justificate ale gazului iar situaţia a fost deosebit de difiIilă în 
perioada 2009-2010. Începând cu 2011, în urma presiunilor FMI ca Guvernul 
să peヴﾏită Iヴeşteヴea pヴeţuヴiloヴ la gaz situaţia s-a ameliorat. La fel ca şi îﾐ 
cazul energiei electrice, piaţa de gaze ar fi liHeヴalizată îﾐ două etape, pentru 
consumatorii industriali pâﾐă la sfâヴşitul aﾐului ヲヰヱヴ şi pâﾐă la sfâヴşitul aﾐului 
2018 pentru consumatorii ヴezideﾐţiali. Liberalizarea ┗a Iヴeşte suHstaﾐţial 
pヴeţuヴile (cu cel puţiﾐ ヴヰ%). 
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Figuヴa ヲ. Coșul de gaze 

 
Source: Candole Partners, 2012 

 

 Mai multe legi noi au efeIte difeヴite asupヴa dez┗oltăヴii pieţeloヴ de 
eﾐeヴgie eleItヴiIă şi gaze, diﾐIolo de Ioﾐtヴolul ANRE. AIeastea iﾐIlud: 

o o sIheﾏă de spヴijiﾐ peﾐtヴu eﾐeヴgiile ヴegeﾐeヴaHile foaヴte geﾐeヴoasă 
ふLegea ヲヲヰ/ヲヰヰΒ, ヴepuHliIată şi ﾏodifiIată, Iaヴe pヴe┗ede uﾐ 
ﾐuﾏăヴ e┝Iesi┗ de IeヴtifiIate ┗eヴzi apヴoHate făヴă să se fi Hazat pe 
un calcul adecvat cost-HeﾐefiIiuぶ, Iaヴe stiﾏulează dez┗oltaヴea 
foarte rapidă a eﾐeヴgiei diﾐ suヴse ヴegeﾐeヴaHile, îﾐ speIial eoliaﾐă 
şi, ヴeIeﾐt, solaヴă, îﾐtヴ-o eIoﾐoﾏie Iaヴe e totuși îﾐ ヴeIesiuﾐe iaヴ 
Ieヴeヴea de eﾐeヴgie a sIăzut. AIeastă e┗oluţie aヴ putea depăşi 
IapaIitatea ヴeţelei de tヴaﾐspoヴt daIă ﾐu e┝istă spヴijiﾐ pt T“O, şi 
capacitatea sistemului energetic de a echilibra la costuri 
rezonabile energia din surse intermitente 

o uﾐ ヴegiﾏ speIial peﾐtヴu pヴoduIătoヴii de gaze, Iaヴe au, de 
aseﾏeﾐea, pヴoduIţie de eﾐeヴgie eleItヴiIă ふHG ΒΑヰ/ヲヰヱヲぶ. AIest 
luIヴu peヴﾏite uﾐui pヴoduIătoヴ de gaz, care, de asemenea, produce 
eﾐeヴgie eleItヴiIă, să "utilizeze gaze pヴopヴii" peﾐtヴu pヴoduIeヴea de 
eﾐeヴgie eleItヴiIă, să sIoată Iaﾐtităţile ヴespeIti┗e diﾐ Ioşul 
reglementat pentru gaz, furnizând în schimb la reglementat o 
Iaﾐtitate eIhi┗aleﾐtă de eﾐeヴgie ふadiIă, daIă Petヴoﾏ aヴ fi iﾏpoヴtat 
ンヰ% diﾐ gazul ﾐeIesaヴ peﾐtヴu pヴoduIția de eﾐeヴgie eleItヴiIă, aIuﾏ 
folosește ヱヰヰ% gaz diﾐ pヴoduIție pヴopヴie și ofeヴă ンヰ% diﾐ eﾐeヴgia 
eleItヴiIă pヴodusă la ヴegleﾏeﾐtatぶ. Îﾐ tiﾏp Ie aIeastă lege îﾐIeaヴIă 
să IoヴeIteze distoヴsiuﾐile pe piaţa gazeloヴ ﾐatuヴale Iauzate de 
„Ioșuヴiざ, totuşi ea aヴe două deza┗aﾐtaje: îﾐ pヴezeﾐt fuﾐIţioﾐează 
doaヴ peﾐtヴu Ioﾏpaﾐia pヴi┗ată Petヴoﾏ, ﾐu peﾐtヴu Roﾏgaz, aItoヴul 
pヴopヴitate de stat şi, de aseﾏeﾐea, desIuヴajează iﾐ┗estiţiile îﾐ 
eﾐeヴgie Ioﾐ┗eﾐţioﾐală îﾐ România, cu atât mai trist deoarece ar fi 
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nevoie de centrale pe gaz pentru echilibrarea regenerabilelor. De 
fapt, companiile private nu au continuat proiectele anterioare 
plaﾐifiIate îﾐ Roﾏâﾐia îﾐ teヴﾏo şi îﾐ ┗eIhiul PPP peﾐtヴu 
Ioﾐstヴuiヴea a două ヴeaItoaヴe ﾐuIleaヴe, Ieea Ie iﾐdiIă faptul Iă 
ﾏediul de afaIeヴi ﾐu este foaヴte pヴieteﾐos şi e┝istă oHstaIole îﾐ 
Ialea ﾐoiloヴ iﾐtヴăヴi; iaヴ Petヴoﾏ își ヴeIupeヴează iﾐ┗estiția îﾐ Bヴazi 
doaヴ diﾐ Iauză Iă a a┗ut o faIilitate speIială îﾐ ヴapoヴt Iu alții. 

o o ﾐouă lege a eﾐergiei, ce transpune al treilea pachet legislativ UE, 
Ioﾐţiﾐe o dispoziţie Iaヴe a ﾐeﾏulțuﾏit o paヴte diﾐ juIătoヴii de pe 
piaţă. Peﾐtヴu a e┗ita Ia îﾐtヴepヴiﾐdeヴile de stat să ┗âﾐdă suH 
pヴeţuヴile de piaţă peﾐtヴu a fa┗oヴiza pe Iiﾐe┗a, legea Ieヴe Ia toate 
companiile să-şi ┗âﾐdă Ioﾏpetiti┗, pヴiﾐ liIitaţie, tヴaﾐspaヴeﾐt şi 
ﾐedisIヴiﾏiﾐatoヴiu, pe o platfoヴﾏă Ieﾐtヴalizată ふe┝. OPCOMぶ. Cu 
toate acestea, unii dintre cei mai mici investitori în regenerabile 
afiヴﾏă Iă aIeastă Ieヴiﾐţă este o po┗aヴă, deoaヴeIe ﾐu le peヴﾏite să 
îﾐIheie PPA, de Iaヴe au ﾐe┗oie Ia gaヴaﾐţie peﾐtヴu îﾏpヴuﾏutuヴile 
HaﾐIaヴe pヴiﾐ Iaヴe își fiﾐaﾐțează IoﾐstヴuIţia ふﾐuﾏai pヴoduIătoヴii 
liIeﾐțiați pot IoﾏeヴIializa pe OPCOMぶ. Cu toate aIestea, aIeastă 
pヴoHleﾏă aヴ putea fi ヴezol┗ată pヴiﾐ legislaţia seIuﾐdaヴă sau 
regulament sau chiar printr-o iﾐteヴpヴetaヴe ﾏiﾐisteヴială ofiIială a 
legislaţiei e┝isteﾐte îﾐ loI de ﾏodifiIaヴe a legii eﾐeヴgiei, deși aヴ fi 
ﾐe┗oie oヴiIuﾏ de o lege Iaヴe să iﾏpuﾐă Ioﾏpaﾐiiloヴ de stat, 
iﾐdifeヴeﾐt de seItoヴ, să ┗âﾐdă Ioﾏpetiti┗ Iuﾏ suﾐt oHligate să și 
Iuﾏpeヴe după legea aIhizițiiloヴ puHliIe. JudeIâﾐd după 
e┝peヴieﾐţele diﾐ tヴeIut, ヴe┗izuiヴea legii eﾐeヴgiei aヴ putea sIăpa de 
suH Ioﾐtヴol îﾐ Paヴlaﾏeﾐt şi aヴ putea apăヴea dispoziţii fa┗oヴaHile 
uﾐoヴ gヴupuヴi de iﾐteヴese daIă legea este ヴe┗izuită după expirarea 
aIoヴdului Iu FMI şi, odată Iu ea, după Ie ﾐu ﾏai suﾐteﾏ suH 
supヴa┗egheヴe e┝teヴﾐă. 
 

A┗âﾐd îﾐ ┗edeヴe aIeste IiヴIuﾏstaﾐţe, ┗a fi o pヴo┗oIaヴe peﾐtヴu ヴegleﾏeﾐtatoヴ să 
pヴoﾏo┗eze IoﾐIuヴeﾐţei şi să IoﾐtヴiHuie la dez┗oltaヴea pieţeloヴ de energie, mai ales 
pâﾐă la liHeヴalizaヴea depliﾐă. ANRE tヴeHuie să fie îﾐ ﾏăsuヴă să Ioﾐteste şi să HloIheze 
iﾐiţiati┗ele politiIe Iaヴe suﾐt îﾐ IoﾐtヴadiIţie Iu dez┗oltaヴea pieţei, de e┝eﾏplu, atuﾐIi 
Iâﾐd politiIieﾐii aヴ doヴi să ﾏeﾐţiﾐe pヴeţuヴile la uﾐ ﾐi┗el sIăzut îﾐ aﾐii eleItoヴali; daヴ, 
de aseﾏeﾐea, ヴegleﾏeﾐtatoヴul tヴeHuie să ヴeziste pヴesiuﾐiloヴ diﾐ iﾐdustヴie, Iuﾏ aヴ fi 
pヴoHleﾏa ヴeIuﾐoaşteヴii îﾐ taヴife a uﾐoヴ Iostuヴi ﾐejustifiIate. 
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Partea I: Gu┗erﾐaﾐţa regleﾏeﾐtatorului 
 
Ca şi îﾐ ヴapoaヴtele aﾐteヴioaヴe, aﾏ e┝aﾏiﾐat staヴea aItuală şi e┗oluţiile ヴeIeﾐte 
pヴi┗iﾐd iﾐdepeﾐdeﾐţa ヴegleﾏeﾐtatoヴului faţă de gu┗eヴﾐ şi de iﾐdustヴie, 
ヴespoﾐsaHilitatea îﾐ fața tutuヴoヴ păヴţiloヴ iﾐteヴesate, tヴaﾐspaヴeﾐţa şi pヴediItiHilitatea 
mediului de reglementare. Privind guvernarea de reglementare, am analizat noua 
lege pヴi┗iﾐd ANRE şi plaﾐuヴile de puﾐeヴe îﾐ apliIaヴe. 
 
PヴiﾐIipalele IoﾐIluzii şi ヴeIoﾏaﾐdăヴi suﾐt: 
 
ヱ. Pe hâヴtie, Legea Iu pヴi┗iヴe la ANRE ヴespeItă îﾐ ﾏaヴe ﾏăsuヴă staﾐdaヴdele de Huﾐă 
pヴaItiIă. E┝istă îﾏHuﾐătăţiヴi îﾐ ﾏodul de numire a membrilor comitetului de 
ヴegleﾏeﾐtaヴe, iﾐIlusi┗ pヴeşediﾐtele şi ┗iIe-pヴeşediﾐţii. “uHoヴdoﾐaヴea faţă de 
Paヴlaﾏeﾐt, faptul Iă Ieilalţi ﾏeﾏHヴi ai Ioﾏisiei ﾐu suﾐt suHoヴdoﾐaţi diヴeIt 
pヴeşediﾐtelui Ia peヴsoﾐalul autoヴităţii de ヴegleﾏeﾐtaヴe, seleIţia Ioﾏpetiti┗ă, 
autoﾐoﾏia Hugetaヴă, îﾐtăヴiヴea Coﾐsiliul Coﾐsultati┗ şi ヴapoヴtaヴea Iătヴe Paヴlaﾏeﾐt 
suﾐt dispoziţii Huﾐe, şi au fuﾐIţioﾐat Hiﾐe peﾐtヴu alte autoヴităţi de ヴegleﾏeﾐtaヴe, 
Iuﾏ aヴ fi BaﾐIa Naţioﾐală BNR si Coﾐsiliul CoﾐIuヴeﾐţei. 
 
2. Cu toate acestea, puﾐeヴea îﾐ apliIaヴe a legii şi ﾏodul îﾐ Iaヴe legea este 
iﾐteヴpヴetată peﾐtヴu ﾐuﾏiヴea ﾏeﾏHヴiloヴ diﾐ ﾐoua IoﾐduIeヴe şi ai Ioﾏitetului de 
ヴegleﾏeﾐtaヴe suﾐt eseﾐțiale. PヴoIesul tヴeHuie să fie tヴaﾐspaヴeﾐt, Iu ade┗ăヴat 
Ioﾏpetiti┗ astfel îﾐIît să peヴﾏită Ieloヴ ﾏai Ioﾏpeteﾐte peヴsoaﾐe să fie seleItate. 
“eleIţia Ioﾏpetiti┗ă este eseﾐţială peﾐtヴu a asiguヴa iﾐdepeﾐdeﾐţa autoヴităţii de 
ヴegleﾏeﾐtaヴe, şi faţă de politiIieﾐi, şi faţă de iﾐdustヴia ヴegleﾏeﾐtată. NeヴespeItaヴea 
aIestoヴ Ieヴiﾐţe tヴaﾐsfoヴﾏă ANRE îﾐtヴ-o iﾐstituţie ﾏai defiIitaヴă deIât îﾐaiﾐte de 
apヴoHaヴea legii, peﾐtヴu Iă Ioﾏitetul de ヴegleﾏeﾐtaヴe ﾐu aヴ a┗ea ﾐiIi IapaIitatea de a 
îﾐţelege, ﾐiIi de a Ioﾐtesta pヴopuﾐeヴile ┗eﾐite diﾐ iﾐdustヴia ヴegleﾏeﾐtată peﾐtヴu a 
asiguヴa Iă și iﾐteヴesele altoヴ stakeholdeヴi ふde e┝eﾏplu, consumatorii) sunt 
respectate. 
 
ン. Iﾐdepeﾐdeﾐţa fiﾐaﾐIiaヴă ヴeIâştigată poate duIe la ﾐoi pヴoHleﾏe daIă ﾐu este 
îﾐsoţită de o Iヴeşteヴe a ヴespoﾐsaHilităţii. Îﾐ tヴeIut, ﾐi┗elul Huﾐ de salaヴizaヴe îﾐ ANRE a 
făIut-o foaヴte teﾐtaﾐtă peﾐtヴu politiIieﾐi să ﾐuﾏeasIă oaﾏeﾐi îﾐ poziţii-cheie din 
ANRE e┝Ilusi┗ pe afilieヴe politiIă, luIヴu Ie a Ioﾐdus la sIaﾐdaluヴi puHliIe şi 
suHoヴdoﾐaヴea ANRE faţă de Gu┗eヴﾐ, peﾐtヴu a ﾏeﾐţiﾐe astfel de e┗oluţii "suH Ioﾐtヴol" 
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1. Iﾐdepeﾐdeﾐţa autorităţii de reglementare 

 
1.1. Iﾐdepeﾐdeﾐţa faţă de politiI 

 
Legea ﾐouă ﾐヴ. ヱヶヰ/ヲヰヱヲ, puHliIată la îﾐIeputul luﾐii oItoﾏHヴie, aduIe uﾐele 
îﾏHuﾐătăţiヴi seﾏﾐifiIati┗e pe hâヴtie peﾐtヴu oヴgaﾐizaヴea şi fuﾐIţioﾐaヴea ANRE. Legea 
puﾐe îﾐ apliIaヴe îﾐ ﾏaヴe ﾏăsuヴă diヴeIţiile diﾐ PaIhetul Tヴei îﾐ Ieea Ie pヴi┗eşte 
asiguヴaヴea iﾐdepeﾐdeﾐţei şi ヴespoﾐsaHilităţii ヴegleﾏeﾐtatoヴului. De fapt, legea 
ヴezol┗ă apヴoape toate puﾐItele e┗ideﾐţiate îﾐ ヴapoaヴtele aﾐteヴioaヴe, Ia fiiﾐd 
pヴoHleﾏe Ie apăヴeau îﾐ di┗eヴsele dヴaftuヴi de lege pヴi┗iﾐd ANRE. Cu toate acestea, 
pヴiﾐIipala îﾐgヴijoヴaヴe este puﾐeヴea îﾐ apliIaヴe IoヴeItă şi ﾏodul îﾐ Iaヴe se 
iﾐteヴpヴetează legea peﾐtヴu ﾐuﾏiヴea Ioﾏitetului de ヴegleﾏeﾐtaヴe. E┝istă uﾐ ヴisI ﾏaヴe 
Ia ﾐoii ﾏeﾏHヴi ai Ioﾏitetului de ヴegleﾏeﾐtaヴe să ﾐu fie ﾐuﾏiţi pe Haza uﾐui proces 
Ioﾏpetiti┗, tヴaﾐspaヴeﾐt de seleIţie, Iaz îﾐ Iaヴe ﾐotele pe Iaヴe le-am dat pentru 
iﾐdepeﾐdeﾐţă aヴ sIădea la ┗aloヴile aﾐteヴioaヴe.  Vedeți PoliI┞ Bヴief ヱヲ peﾐtヴu aﾐaliza 
iﾏpliIațiiloヴ deIiziei Paヴlaﾏeﾐtului diﾐ ヲン oItoﾏHヴie.  Paヴagヴafele de ﾏai jos descriu 
doaヴ situația așa Iuﾏ e sIヴisă îﾐ ﾐoua lege, îﾐaiﾐte de șediﾐța diﾐ ヲン oItoﾏHヴie; aﾏ 
ヴe┗izuit dヴastiI îﾐ jos ﾐotele diﾐ gヴila de e┗aluaヴe a ANRE după Ie Paヴlaﾏeﾐtul a deIis 
să apヴoHe ﾐoii ﾏeﾏHヴi ai Ioﾏitetului de ヴegleﾏeﾐtaヴe îﾐ ﾏod ﾐetヴaﾐspaヴeﾐt și 
neIoﾏpetiti┗, e┝Ilusi┗ pe Haza afilieヴii politiIe.  “peヴăﾏ Ia aIeastă deIizie să fie 
ヴe┗izuită Ia uヴﾏaヴe a pヴesiuﾐiloヴ DG Eﾐeヴg┞. 
 
Mai ﾏulte aヴtiIole de lege defiﾐesI aヴaﾐjaﾏeﾐtele iﾐstituţioﾐale îﾐ Iadヴul ANRE, 
IoﾐduIeヴea sa, Ioﾏisia de ヴegleﾏeﾐtaヴe şi a Consiliului consultativ. Acestea aduc 
îﾏHuﾐătăţiヴi ヴeﾏaヴIaHile faţă de situaţia aItuală daIă suﾐt puse îﾐ apliIaヴe îﾐ ﾏod 
Ioヴespuﾐzătoヴ. Astfel, autoヴitatea de ヴegleﾏeﾐtaヴe ヴapoヴtează Paヴlaﾏeﾐtului, 
Ioﾏisiile de speIialitate ale Paヴlaﾏeﾐtului seleItează ﾏeﾏbrii comitetului de 
ヴegleﾏeﾐtaヴe diﾐtヴe ﾏai ﾏulţi Iaﾐdidaţi, pe Haza Iヴiteヴiiloヴ speIifiIate de 
Ioﾏpeteﾐţă şi e┝peヴieﾐţă. Coﾐsiliul Coﾐsultati┗, uﾐ oヴgaﾐisﾏ Iaヴe ヴepヴeziﾐtă toate 
păヴţile iﾐteヴesate iﾏpoヴtaﾐte ふiﾐdustヴia ヴegleﾏeﾐtată, Ioﾐsuﾏatoヴii, autoヴităţile 
locale, sindicate, angajatori, Ministerul Economiei), este consolidat. Membrii 
comitetului de reglementare nu mai sunt directorii din ANRE - o pヴoHleﾏă Iaヴe a fost 
ﾏoti┗ de îﾐgヴijoヴaヴe îﾐ tヴeIut diﾐ ﾏai ﾏulte ﾏoti┗e, pヴiﾐtヴe Iaヴe faptul Iă 
reglementatoヴii au fost e┝Iesi┗ de depeﾐdeﾐți de pヴeşediﾐtele autoヴităţii de 
ヴegleﾏeﾐtaヴe Iaヴe eヴa îﾐ aIelași tiﾏp supeヴioヴul loヴ ieヴaヴhiI, și peﾐtヴu faptul Iă 
aIeleaşi peヴsoaﾐe eヴau îﾐ aIelași tiﾏp și iﾐițiatoヴi, și deIideﾐți peﾐtヴu ヴegleﾏeﾐtăヴi. 
Toţi ﾏeﾏHヴii Ioﾏitetului de ヴegleﾏeﾐtaヴe şi ai Coﾐsiliului Ioﾐsultati┗ suﾐt ﾐuﾏiţi 
peﾐtヴu uﾐ ﾏaﾐdat pe duヴată deteヴﾏiﾐată Iaヴe depăşeşte IiIlul eleItoヴal. De 
aseﾏeﾐea, autoヴitatea de ヴegleﾏeﾐtaヴe îşi ヴeIapătă iﾐdepeﾐdeﾐţa fiﾐaﾐIiaヴă a┗âﾐd 
un buget propriu de venituri proprii ヴealizate diﾐ ta┝ele de liIeﾐţă. Îﾐ plus, ANRE aヴe 
puteヴe de deIizie Iu pヴi┗iヴe la aloIaヴea Hugeteloヴ, iﾐIlusi┗ utilizaヴea suﾏeloヴ ヴăﾏase 
la sfâヴşitul aﾐului. 
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TaHel ヱ Autoヴitățile de ヴegleﾏeﾐtaヴe diﾐ UE, îﾐaiﾐte de apliIaヴea PaIhetului Tヴei.  Chiaヴ îﾐ aIeste Ioﾐdiții îﾐ 
ﾏulte state ﾏeﾏHヴe ﾐu se asiguヴa iﾐdepeﾐdeﾐța ヴegleﾏeﾐtatoヴului 
Tara Tipul 

instituției 
Procedura de numire  

 

Procedura de destituire  

 

Durata 

mandatului 

Austria  
 

Comisie  
 

Guvernul, la propunerea 
Miﾐisteヴului EIoﾐoﾏiei și 
Muncii ﾐuﾏește ヲ ﾏeﾏHヴi iaヴ 
pヴeșediﾐtele Cuヴții “upヴeﾏe 
seleItează ヱ ﾏeﾏHヴu diﾐ tヴei 
Iaﾐdidați 

In cazul în care un membru 
nu participă la cel puțin 
3 sesiuni consecutive, sau 
în cazul în care membrul nu 
mai poate servi în Comisie 

5 ani (nr 
mandatelor 
nu este 
limitat) 

Spania 
 

Comisie  
 

Regele, la propunerea 
Miﾐistヴului Iﾐdustヴiei, țiﾐâﾐd 
seama de avizul comisiei de la 
Camera Depuților din 
Parlament 

Guvernul, la propunerea 
Ministrului Industriei ca 
urmare a deciziei de 
incompatibilitate sau a 
hotăヴâヴii iﾐstaﾐței de 
judeIată îﾐ Iazul aHuzului 
de putere 

6 ani (nu mai 
mult de 2 
mandate) 

Polonia 
 

Agenție Prim-ministrul la propunerea 
Ministrului Economiei 

Prim-ministrul, ca urmare a 
uﾐoヴ hotăヴâヴi judeIătoヴești 
cu privire la abuzul de 
putere sau pe motiv de  
Hoală 

 5 ani (nr 
mandatelor 
nu este 
limitat) 
 

Franța 
 

Comisie  
 

Pヴeșediﾐtele RepuHliIii 
ﾐuﾏeste pヴeșediﾐtele și ヱ 
membru; 
Pヴeșediﾐtele Aduﾐăヴii 
Națioﾐale - 2 membri; 
Pヴeșediﾐtele “eﾐatului - 2 
ﾏeﾏHヴi, iaヴ pヴeșediﾐtele 
Coﾐsiliului EIoﾐoﾏiI și “oIial - 
1 membru. 

Deﾏisia foヴțată Ia uヴﾏaヴe 
a unui angajament în 
aIti┗ități pヴofesioﾐale sau 
Ioﾐsultati┗e, sau daIă 
ﾏeﾏHヴul aIIeptă uﾐ alt 
post 
 
 

6 ani 

Slovacia  
 

Comisie  
 

Pヴeșediﾐtele ﾐuﾏește ン 
membri la propunerea 
Parlamentului  
și 3 membri la propunerea 
Guvernului 

Pヴeșediﾐtele, diﾐ Iauza 
incompatibilității morale 
sau pヴofesioﾐale, pヴeIuﾏ și  
datorită îﾐIălIării 
iﾐteヴdiIției de a aIti┗a îﾐ 
sectoarele reglementate 
 

7 ani (doar 1 
mandat) 

Ungaria 
 

Agenție Prim-ministrul la 
propunerea Ministrului 
EIoﾐoﾏiei și Transporturilor 

Prim-ministrul la 
propunerea Ministrului 
EIoﾐoﾏiei și 
Transporturilor din cauza 
incompatibilitatii, dar si în 
baza hotăヴâヴii iﾐstaﾐței 
pentru conflict de interese 

6 ani (nr 
mandatelor 
nu este 
limitat) 

Germania  
 

Agenție Pヴeșediﾐtele, la pヴopuﾐeヴea  
Guvernului, in baza avizului 
Coﾐsiliului Coﾐsultati┗ ﾐuﾏește 
pヴeșediﾐtele și ヲ 
┗iIepヴeșediﾐți; 
Guvernul, la propunerea 
Bundestag-ului și Buﾐdesヴat-
ului ﾐuﾏește ﾏeﾏHヴii 
Consiliului Consultativ (16 
membri fiecare) 

Pヴeșediﾐtele și 2 
┗iIepヴeșediﾐți pot 
demisiona în mod voluntar 
sau la cererea Guvernului, 
in baza propunerii 
Miﾐistヴului EIoﾐoﾏiei și 
Tehnologiei coordonate cu 
Consiliul Consultativ 

5 ani (nr 
mandatelor 
nu este 
limitat) 

Sursa: Forumul  International al Reglementatorilor in Energie, 2006 
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Îﾐ tiﾏp Ie legea e o îﾏHuﾐătățiヴe față de Ie eヴa îﾐaiﾐte, ヴăﾏâﾐ ﾐiște lipsuヴi Iaヴe aヴ 
putea peヴﾏite o ﾐouă politizaヴe a autoヴităţii de ヴegleﾏeﾐtaヴe.  Astfel: 
 

- Cヴiteヴiile de Ioﾏpeteﾐţă suﾐt sufiIieﾐt de laヴgi peﾐtヴu a peヴﾏite pヴaItiI și 
uﾐoヴ peヴsoaﾐe făヴă ┗ヴeo IalifiIaヴe deoseHităsă iﾐtヴe îﾐ Coﾏitetul de 
ヴegleﾏeﾐtaヴe. Îﾐ ﾏod ﾐoヴﾏal, peﾐtヴu a e┗ita oヴiIe suspiIiuﾐe Iă ﾏeﾏHヴii 
┗iitoヴi ai Ioﾏitetului de ヴegleﾏeﾐtaヴe eヴau știuți diﾐaiﾐte, legea aヴ fi tヴeHuit, 
de aseﾏeﾐea, să speIifiIe: uﾐ teヴﾏeﾐ liﾏită pâﾐă la Iaヴe Ioﾏisiile 
Paヴlaﾏeﾐtului puHliIă ﾏetodologia ヴefeヴitoaヴe la ﾐuﾏiヴea ﾏeﾏHヴiloヴ 
Ioﾏitetului de ヴegleﾏeﾐtaヴe, pヴeIuﾏ şi ヴeguli ﾏiﾐiﾏe peﾐtヴu aIest pヴoIes, 
Iuﾏ aヴ fi faptul Iă postuヴile ┗aIaﾐte ┗oヴ fi aﾐuﾐţate puHliI şi peﾐtヴu uﾐ 
interval de tiﾏp ヴezoﾐaHil, astfel îﾐIât să e┝iste posiHilitatea peﾐtヴu oヴiIe 
Iaﾐdidat potヴi┗it să Iaﾐdideze; Iヴiteヴiile de Ioﾏpeteﾐţă aヴ fi ﾏai Hiﾐe defiﾐite 
peﾐtヴu fieIaヴe poziţie; faptul Iă pヴoIesul de seleIţie ┗a fi pe depliﾐ 
tヴaﾐspaヴeﾐt şi Ioﾏitetele ┗oヴ puHliIa ﾏetodologia, Iヴiteヴiile de IlasifiIaヴe şi 
ieヴaヴhizaヴea Iaﾐdidaţiloヴ şi, peﾐtヴu fieIaヴe Iaﾐdidat, ﾏoti┗aヴea peﾐtヴu 
alegeヴea sau ヴespiﾐgeヴea sa, la sfâヴşitul pヴoIesului. De aseﾏeﾐea, Iaﾐdidaţii 
peﾐtヴu IoﾐduIeヴea e┝eIuti┗ă a ANRE aヴ tヴeHui să fie e┝aﾏiﾐaţi pe Haza uﾐui 
plaﾐ de ﾏaﾐageﾏeﾐt; îﾐ tiﾏp Ie toți ヴegleﾏeﾐtatoヴii, iﾐIlusi┗ Iei Iu fuﾐIții 
e┝eIuti┗e, tヴeHuie să fie aﾐalizați după ┗iziuﾐea pe Iaヴe o pヴopuﾐ seItoヴului și 
îﾐțelegeヴea seItoヴului ヴegleﾏeﾐtat și a pieței de eﾐeヴgie. Pe sIuヴt, puHliIul 
larg şi Coﾏisia Euヴopeaﾐă se aşteaptă de la pヴoIesul de seleItaヴe o 
tヴaﾐspaヴeﾐţă Ioﾏpletă, tot așa Iuﾏ e┝istă așteptăヴi îﾐalte pヴi┗iﾐd seleItaヴea 
procurorilor-şefi.  PヴoIesul aヴ putea uヴﾏa Ie se faIe aIuﾏ peﾐtヴu Ioﾏpaﾐiile 
de stat îﾐ pヴogヴaﾏul Iu FMI și suH Oヴdoﾐaﾐța ヱヰΓ/ヲヰヱヱ: uﾐ pヴoIes 
tヴaﾐspaヴeﾐt de seleIție Iu headhuﾐteヴi pヴofesioﾐiști. 

 
Figuヴa ン: De Ie iﾐflueﾐța politiIă asupヴa ヴegleﾏeﾐtatoヴului e ﾐoIi┗ă peﾐtヴu seItoヴ? Pヴețuヴile suﾐt 
țiﾐute aヴtifiIial jos, Ihiaヴ suH iﾐflație. ふCE), ヲヰヱヲぶ 

 

 
 

- Salariile persoﾐalului ANRE şi Ioﾏitetului de ヴegleﾏeﾐtaヴe se apヴoHă de Iătヴe 
pヴeşediﾐtele ANRE, şi ﾐu e┝istă ﾐiIio Ioヴelaヴe Iu salaヴiile altoヴ poziţii Hiﾐe plătite de 
la alți ヴegleﾏeﾐtatoヴi, Iuﾏ aヴ fi Coﾐsiliul CoﾐIuヴeﾐței. Îﾐtヴ-ade┗ăヴ, ﾐu e┝istă ﾐiIi uﾐ 
prag maxim regleﾏeﾐtat peﾐtヴu salaヴii, Ieea Ie ┗a faIe diﾐ ﾐou ANRE o iﾐstituţie 
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puHliIă foaヴte teﾐtaﾐtă peﾐtヴu politiIieﾐi Iaヴe au îﾐIliﾐaţia de a iﾏpuﾐe pヴieteﾐii şi 
ヴudele îﾐ ヴegleﾏeﾐtaヴe. O alteヴﾐati┗ă eヴa Ia poziţia de  ﾏeﾏHヴu al Ioﾏitetului de 
ヴegleﾏeﾐtaヴe să fie ヴeﾏuﾐeヴată siﾏHoliI, daヴ poziția să aiHă îﾐ aIelași tiﾏp uﾐ gヴad 
spoヴit de IヴediHilitate şi de statut soIial. Îﾐ ヴealitate, ヴegleﾏeﾐtatoヴii ﾐiIi ﾐ-ar trebui 
aﾐgajaţi Iu ﾐoヴﾏă îﾐtヴeagă, deoaヴeIe ヴolul loヴ este de a disIuta, dezHate şi Ioﾐtesta 
principiile din documentele de reglementare depuse de personalul tehnic în cadrul 
ANRE. De aseﾏeﾐea, Ioﾏisia aヴ tヴeHui să îﾐtヴuﾐeasIă ﾏai ヴaヴ şi să dezHată pヴoHleﾏe 
ﾏajoヴe, îﾐ loI să se îﾐtâlﾐeasIă de tヴei oヴi pe săptăﾏâﾐă şi să apヴoHe Ihestiuﾐi 
minore.  Salariile regleﾏeﾐtatoヴiloヴ aヴ tヴeHui să fie apヴoHate de Paヴlaﾏeﾐt. 

 
- Nu e┝istă pヴaItiI ﾐiIi uﾐ Ioﾐtヴol e┝teヴﾐ asupヴa Hugetului ANRE, Iu e┝Iepţia puHliIăヴii 

Hugeteloヴ ふHuget și e┝eIuțieぶ. A┗âﾐd îﾐ ┗edeヴe e┝peヴieﾐţa tヴeIută, atuﾐIi Iâﾐd ANRE 
a fost suHoヴdoﾐată Gu┗eヴﾐului, diﾐ pヴiIiﾐa peヴIepţiei puHliIului Iă autoヴitatea de 
ヴegleﾏeﾐtaヴe a fost o iﾐstituţie Iu salaヴii ﾏaヴi peﾐtヴu aﾏiIi politiIi, aヴ tヴeHui să 
e┝iste gaヴaﾐţii supliﾏeﾐtaヴe Iă Haﾐii suﾐt Hiﾐe Iheltuiţi. 

 
1.2. Iﾐdepeﾐdeﾐţa faţă de iﾐdustria regleﾏeﾐtată 
 
Orice regleﾏeﾐtaヴe îﾐ doﾏeﾐiul eﾐeヴgiei tヴeHuie să fie iﾐdepeﾐdeﾐtă de iﾐteヴesele 
uﾐui siﾐguヴ gヴup de aItoヴi iﾐteヴesaţi, iaヴ pヴiﾐIipalul ヴisI pヴo┗iﾐe diﾐ iﾐdustヴia 
ヴegleﾏeﾐtată. AIeastă Ihestiuﾐe este IヴitiIă, deoaヴeIe pe paヴIuヴsul aﾐiloヴ de 
suHfiﾐaﾐţaヴe şi salaヴizaヴe ヴedusă diﾐ ANRE,  ﾏulte peヴsoaﾐe diﾐ peヴsoﾐalul foaヴte 
competent al ANRE a plecat spre companiile private. Multe acte normative în 
eﾐeヴgie suﾐt îﾐ ﾏaヴe paヴte pヴopuse ふaşa Iuﾏ aヴ tヴeHui să fieぶ de iﾐdustヴia 
ヴegleﾏeﾐtată şi o iﾐstituţie de ヴegleﾏeﾐtaヴe în domeniul energiei, în general, are 
ﾏisiuﾐea de a aﾐaliza IヴitiI aIele pヴopuﾐeヴi Ia ele să ﾐu afeIteze îﾐ ﾏod ﾐejustifiIat 
iﾐteヴesele altoヴ stakeholdeヴi şi, totodată, să ﾐu ヴidiIe Haヴieヴe peﾐtヴu ﾐoi iﾐtヴăヴi îﾐ 
piaţă, o Ihestiuﾐe îﾐ Iaヴe Ioﾏpaﾐiile e┝isteﾐte ar putea avea un interes puternic. 
FuﾐIţia de aﾐaliză IヴitiIă depiﾐde fuﾐdaﾏeﾐtal de IapaIitatea ヴegleﾏeﾐtatoヴului de 
a îﾐţelege pe depliﾐ iﾏpliIaţiile pヴopuﾐeヴiloヴ diﾐ seItoヴ şi alteヴﾐati┗ele de 
reglementare. 
 
ヱぶ O pヴoHleﾏă ﾏajoヴă îﾐ pヴaItiIa de pâﾐă aIuﾏ a fost Iă peヴsoﾐalului ANRE ﾐu i-a 
fost iﾐteヴzis la pleIaヴe să Iaute loIuヴi de ﾏuﾐIă îﾐ iﾐdustヴia ヴegleﾏeﾐtată, peﾐtヴu o 
peヴioadă ﾏiﾐiﾏă speIifiIată ふde e┝eﾏplu, ﾏăIaヴ uﾐ aﾐ sau doiぶ. A┗âﾐd îﾐ ┗edeヴe Iă 
ﾏulţi oaﾏeﾐi Ioﾏpeteﾐți au păヴăsit ANRE şi luIヴează aIuﾏ îﾐ iﾐdustヴia ヴegleﾏeﾐtată 
se poate ajuﾐge la situaţia îﾐ Iaヴe autoヴitatea de ヴegleﾏeﾐtaヴe aヴ a┗ea difiIultăţi să 
se opuﾐă uﾐoヴ pヴopuﾐeヴi diﾐ iﾐdustヴia ヴegleﾏeﾐtată diﾐ Iauză Iă ﾐu ﾏai aヴe Iiﾐe să 
le îﾐțeleagă. E┝istă o pヴe┗edeヴe ﾐouă Ioﾐfoヴﾏ Iăヴeia IoﾐtヴaItul IoleIti┗ de ﾏuﾐIă ┗a 
iﾐIlude Ioﾐdiţii peﾐtヴu a "e┗ita pヴoHleﾏele de IoﾐIuヴeﾐţă ﾐeloială" peﾐtヴu 
peヴsoﾐalul Iaヴe a păヴăsit ANRE. 
 
ヲぶ O pヴe┗edeヴe legală Huﾐă este iﾐteヴdiIţia e┝pliIită Ia ﾏeﾏHヴi ai Ioﾏitetului de 
ヴegleﾏeﾐtaヴe să deţiﾐă aIţiuﾐi ふsau care au orice alt tip de interese) în industria 
ヴegleﾏeﾐtată. După Iuﾏ aﾏ suHliﾐiat îﾐ pヴiﾏa e┗aluaヴe, au e┝istat Iazuヴi îﾐ ultiﾏii 
aﾐi Iâﾐd ﾏeﾏHヴii Ioﾏitetului de ヴegleﾏeﾐtaヴe a┗eau aIţiuﾐi îﾐ iﾐdustヴia 
ヴegleﾏeﾐtată, fapt Iaヴe afeItează IヴediHilitatea reglementatorului, indiferent cât de 
ﾏiI este ﾐuﾏăヴul de aIţiuﾐi. 
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ンぶ Iﾐdepeﾐdeﾐţa faţă de iﾐdustヴia ヴegleﾏeﾐtată depiﾐde, de aseﾏeﾐea, de faptul 
daIă Hugetul şi ヴesuヴsele suﾐt adeI┗ate.  Cu toate aIestea, ﾐu tヴeHuie să fie ﾐiIi 
excesive. Salariile au fost tiﾏp de ﾏai ﾏulţi aﾐi foaヴte ﾏiIi ふîﾐ ヲヰヰΓ-2010 salariile au 
sIăzut Iu apヴo┝iﾏati┗ ヶヰ%, fapt Iaヴe a oHligat o ﾏaヴe paヴte a peヴsoﾐalului IalifiIat să 
pleIe îﾐ iﾐdustヴia ヴegleﾏeﾐtatăぶ. Răﾏâﾐe uﾐ suHieIt de îﾐgヴijoヴaヴe faptul Iă ANRE se 
află îﾐ sediul uﾐei Ioﾏpaﾐii de stat pe Iaヴe ANRE o ヴegleﾏeﾐtează ふHidヴoeleItヴiIaぶ, 
Iaヴe este o Ihestiuﾐe atât de seIuヴitate a iﾐfoヴﾏaţiiloヴ seﾐsiHile, Iât şi de 
IヴediHilitate îﾐ faţa puHliIului şi iﾐdustヴiei ヴegleﾏeﾐtate. 
 

2. Responsabilitate 
 
Reglementatorul în domeniul eﾐeヴgiei tヴeHuie să ヴăspuﾐdă îﾐ faţa pヴiﾐIipaleloヴ păヴţi 
iﾐteヴesate diﾐ seItoヴul eﾐeヴgetiI: Ioﾐsuﾏatoヴi, iﾐdustヴia ヴegleﾏeﾐtată, IoﾐtヴiHuaHili 
şi puHliIul laヴg. E┝istă ﾏai ﾏulte pヴe┗edeヴi diﾐ ﾐoua lege Iaヴe Iヴeează Ioﾐdiţii 
fa┗oヴaHile peﾐtヴu o ﾏai Huﾐă ヴesponsabilizare. Dar depinde cum sunt puse în 
apliIaヴe. Altﾏiﾐteヴi, politiIieﾐii ┗oヴ fi diﾐ ﾐou Ioﾐstヴâﾐşi de opiﾐia puHliIă să ヴeduIă 
iﾐdepeﾐdeﾐţa Hugetaヴă și de ヴesuヴse uﾏaﾐe a autoヴităţii de ヴegleﾏeﾐtaヴe, sau 
ageﾐţia de ヴegleﾏeﾐtaヴe aヴ ヴăﾏâﾐe e┝pusă la politizaヴea e┝Iesi┗ă, Iu oaﾏeﾐi loiali 
ﾐuﾏiţi îﾐ poziţii-Iheie peﾐtヴu salaヴiile atヴaIti┗e. E┝istă ﾏai ﾏulte ﾏoduヴi îﾐ Iaヴe 
autoヴitatea de ヴegleﾏeﾐtaヴe poate fi tヴasă la ヴăspuﾐdeヴe de păヴţile iﾐteヴesate, 
ﾏeﾐţiﾐâﾐd îﾐ aIelaşi tiﾏp autoﾐoﾏia sa. 
 
2.1. Raportarea aﾐuală 
ANRE pヴegăteşte uﾐ ヴapoヴt aﾐual. ÎﾐIepâﾐd Iu aﾐul ┗iitoヴ, potヴi┗it ﾐoii legi, ヴapoヴtul 
┗a fi pヴezeﾐtat îﾐ Paヴlaﾏeﾐt. Totuşi ﾐu e┝istă ﾐiIi o pヴe┗edeヴe îﾐ lege pヴiﾐ Iaヴe 
ヴapoヴtul să fie apヴoHat sau ヴespiﾐs îﾐ Paヴlaﾏeﾐt şi pヴiﾐ aIeasta să se poată înlocui 
IoﾐduIeヴea ふaltﾏiﾐteヴi Iu ﾏaﾐdat fi┝ぶ. E┝istă totuşi o pヴe┗edeヴe Iă ヴapoaヴtele 
tヴeHuie să fie dezHătute îﾐ Paヴlaﾏeﾐt şi ageﾐţia de ヴegleﾏeﾐtaヴe tヴeHuie să 
pヴegăteasIă uﾐ plaﾐ de aIţiuﾐe şi ﾏăsuヴi IoヴeIti┗e îﾐ Iazul îﾐ Iaヴe uﾐele ﾏăsuヴi 
necesare lipsesI sau suﾐt ﾐesatisfăIătoaヴe diﾐ ヴapoヴtul aﾐual. 
 
Rapoヴtul tヴeHuie să pヴeziﾐte puHliIului Ie tヴeHuia să faIă ANRE şi Ie a făIut peﾐtヴu 
aﾐul ヴespeIti┗. De aIeea, Ioﾐţiﾐutul ヴapoヴtului aﾐual tヴeHuie să fie, de aseﾏeﾐea, 
ﾏult ﾏai IoﾐIeﾐtヴat pe aIti┗ităţile de reglementare în sine, pe care autoritatea de 
reglementare le-a ヴeﾏaヴIat Ia pヴoHleﾏe diﾐ piață, Ie a făIut peﾐtヴu a ヴeﾏedia 
pヴoHleﾏele, Iât de ﾏult a ţiﾐut Ioﾐt de opiﾐiile păヴţiloヴ iﾐteヴesate îﾐ pヴoieItaヴea 
soluţiiloヴ, Iât de ﾏult suIIes au a┗ut ﾏăsuヴile Iâﾐd au fost puse îﾐ apliIaヴe şi de Iâte 
resurse fost nevoie, plus un plan cu privire la modul în care resursele ar putea fi mai 
Hiﾐe utilizate îﾐ ┗iitoヴ. Astfel de iﾐfoヴﾏaţii suﾐt dispoﾐiHile îﾐ ヴapoaヴtele de 
ヴegleﾏeﾐtaヴe îﾐ doﾏeﾐiul eﾐeヴgiei diﾐ alte ţări, de exemplu, Ofgem6; și ANRE ┗a 
tヴeHui să pヴeziﾐte astfel de iﾐfoヴﾏații Iătヴe ACER oヴiIuﾏ. Îﾐ pヴezeﾐt, ヴapoヴtul aﾐual 
ANRE ヴăﾏâﾐe o ヴesuヴsă ┗aloヴoasă peﾐtヴu datele pヴi┗iﾐd ﾏoﾐitoヴizaヴea pieţei şi 
ヴezuﾏatele IヴoﾐologiIe ale Oヴdiﾐeloヴ ANRE şi deIiziile sale; cu toate acestea, 
ヴapoヴtul ヴăﾏâﾐe îﾐ ﾏaヴe ﾏăsuヴă desIヴipti┗. Este foaヴte difiIil peﾐtヴu Iititoヴ să 

                                                 
6
  http://www.ofgem.gov.uk/About%20us/annlrprt/Documents1/Ofgem%20ARandR%202011_12.pdf 
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îﾐţeleagă ﾏisiuﾐea geﾐeヴală de ヴegleﾏeﾐtaヴe, pヴoHleﾏele pe Iaヴe le ideﾐtifiIă 
ヴegleﾏeﾐtatoヴul îﾐ piaţă, ﾏodul îﾐ Iaヴe s-a ヴăspuﾐs la aIestea pヴiﾐ ヴegleﾏeﾐtăヴi şi 
Iât de Hiﾐe a fuﾐIţioﾐat ageﾐţia de ヴegleﾏeﾐtaヴe îﾐ Ioﾏpaヴaţie Iu Ieea Ie a 
planificat. 
NRE prepares an annual report; starting from next year, according to the new law, 
the report would be presented in Parliament.  There is no provision in the law, 
however, that the report be approved or rejected in Parliament and this would be 
the only case in which the leadership can be replaced mid-term and be held 
accountable for good performance.  There is however a provision that the reports 
are to be debated in Parliament and the regulator must prepare an action plan and 
corrective measures if some needed measures are missing or unsatisfactory from the 
annual report. 
 
The ヴepoヴt ﾏust He ANRE’s pヴeseﾐtatioﾐ to the puHliI oﾐ ┘hat it ┘as supposed to do 
and what it did for the year in question.  Therefore, the content of the annual report 
must also be more focused on the activities of the regulator itself, on what the 
regulator noted as issues on the market, what it did to correct the issues, how well 

it considered the opinions of stakeholders when designing the measures, how 

successful the measures were in the end and how many resources it had to employ 

for this purpose, plus a plan on how the resources could be better used in the 

future.  Such information is available in reports of energy regulators in other 
countries, e.g. Ofgem7 and will have to be reported to ACER as well.  Currently, 
ANRE’s annual report remains a valuable resource for data on market monitoring 
and chronological summaries of ANRE’s Orders and decisions, however, the report 
remains largely descriptive. It is very difficult for the general reader to understand 
the ヴegulatoヴ’s ﾏissioﾐ, the problems it identified in the market, how it responded to 
them and how well the regulator performed compared to what it had planned to 
achieve. 
 

2.2. RespoﾐsaHilitate faţă de părţile iﾐteresate îﾐ Iadrul Coﾐsiliului Coﾐsultati┗ şi 
publicului larg Este încurajator că noua lege privind ANRE consolidează Consiliul Consultativ, 
care are acum din nou o reprezentare largă a tuturor părţilor interesate importante, şi că Consiliul este convocat lunar pentru discuţii privind reglementările în domeniul energetic, o practică care a fost abandonată în にどどひ-
2010, atunci când Consiliul Consultativ s-a întâlnit doar de câteva ori. Ar fi însă esențial ca procesele-verbale ale şedinţelor comitetului de reglementare şi Consiliului consultativ să fie puse la dispoziţia publicului pe site-ul ANRE, astfel încât conţinutul deciziilor să fie cunoscut de cei din afara sistemului, care pot examina în ce măsură deciziile şi discuţiile sunt luate în considerare în 
elaborarea propriu-zisă a reglementărilor. 
 De asemenea, o modalitate eficientă de a asigura răspunderea pentru deciziile majore este publicarea spre dezbatere a reglementărilor propuse cu următoarele informaţii suplimentare: 
                                                 
7
 http://www.ofgem.gov.uk/About%20us/annlrprt/Documents1/Ofgem%20ARandR%202011_12.pdf 

http://www.ofgem.gov.uk/About%20us/annlrprt/Documents1/Ofgem%20ARandR%202011_12.pdf
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- uﾐde se îﾐIadヴează ヴegleﾏeﾐtaヴea îﾐtヴe oHieIti┗ele geﾐeヴale ale ageﾐţiei ANRE? 
ふDe e┝eﾏplu, dez┗oltaヴea pieţei? “eIuヴitate sau ofeヴte? eIoﾐoﾏie Iu eﾏisii 
sIăzute? pヴoteIţia Ioﾐsuﾏatoヴiloヴ? EtI – acest luIヴu tヴeHuie să fie și îﾐ plaﾐul de 
ヴegleﾏeﾐtăヴi aﾐualぶ 
- Poziţiile tutuヴoヴ Ieloヴ Iaヴe au Ioﾏeﾐtat Iu pヴi┗iヴe la ヴegleﾏeﾐtaヴe 
- Răspuﾐsuヴile ageﾐţiei de ヴegleﾏeﾐtaヴe la Ioﾏeﾐtaヴii ふﾏoti┗ul peﾐtヴu Iaヴe 
sugestia a fost luat îﾐ Ioﾐsideヴaヴe sau ヴespiﾐsă îﾐ regulamentul final) 
-  

 
2.3. Mijloace de contestare   
Uﾐ ﾏoti┗ de îﾐgヴijoヴaヴe este faptul Iă Iei ﾏai ﾐeﾏulţuﾏiţi aItoヴi diﾐ piaţă ﾐu ヴeIuヴg 
la sisteﾏul judiIiaヴ, daヴ îﾐIeaヴIă îﾐ sIhiﾏH să-i Ioﾐ┗iﾐgă pe fiﾐaﾐțatoヴii stヴăiﾐi şi CE să 
preia responsabilitatea de a impune reglemeﾐtăヴi Huﾐe sau Ihiaヴ puﾐeヴea îﾐ apliIaヴe 
a ヴegleﾏeﾐtăヴiloヴ e┝isteﾐte ANRE, atuﾐIi Iâﾐd ANRE ﾐu ヴeuşeşte să faIă aIest luIヴu 
(de exemplu, acoperirea costului total pentru furnizarea de gaz). Cu toate acestea, 
paヴtiIipaﾐţii de pe piaţă îﾐşişi ﾐu au dat îﾐ judeIată îﾐ ﾏod Ioﾐstaﾐt peﾐtヴu puﾐeヴea 
în aplicare a calendarului de liberalizare, de exemplu, pe baza Directivelor UE în 
PaIhetul Tヴei, deşi, daIă s-aヴ Ieヴe îﾐ iﾐstaﾐţă Iă Roﾏâﾐia să iﾏpleﾏeﾐteze îﾐ ﾏod 
diヴeIt legislaţia UE şi iﾐstaﾐţele ﾐaţioﾐale ﾐu aヴ decide în favoarea dreptului UE, cazul 
poate, îﾐ Iele diﾐ uヴﾏă, să ajuﾐgă la Cuヴtea Euヴopeaﾐă de Justiţie Ia ultiﾏă iﾐstaﾐţă 
de iﾐteヴpヴetaヴe ふ„pヴeliﾏiﾐaヴ┞ ヴuliﾐgざぶ. Cu alte Iu┗iﾐte, îﾐ loI să aştepte de la CE Ia 
aHateヴile sa iﾐtヴe îﾐ juヴisdiIţia CEJ, păヴţile iﾐteヴesate pot ajuﾐge la CEJ Ia ultiﾏă 
iﾐstaﾐţă de apliIaヴe a ﾐoヴﾏeloヴ UE pヴiﾐ solicitarea unui primary ruling.  
 
2.4. Clarity of regulatory roles 
ANRE este autoヴitatea de ヴegleﾏeﾐtaヴe e┝ aﾐte a IoﾐIuヴeﾐţei îﾐ seItoヴul eﾐeヴgetiI, 
Iaヴe ヴegleﾏeﾐtează aspeIte Iuﾏ aヴ fi aIIesul la ヴeţele, iﾐ┗estiţiile îﾐ ヴeţele şi de 
îﾐtヴeţiﾐeヴe a ヴeţeleloヴ, iﾐdiIatoヴi de Ialitate ai ヴeţelei, ﾏoﾐitoヴizaヴea apliIăヴii 
condiţiiloヴ de liIeﾐţă, iaヴ Coﾐsiliul CoﾐIuヴeﾐtei este uﾐ ヴegleﾏeﾐtatoヴ e┝ post, îﾐ 
speIial pe pヴoHleﾏe de aHuz de poziţie doﾏiﾐaﾐtă pe piaţă şi peﾐtヴu apヴoHaヴea 
fuziuﾐiloヴ. Îﾐ tヴeIut, Coﾐsiliul CoﾐIuヴeﾐței a fost Iheﾏat să se pヴoﾐuﾐţe îﾐ Ihestiuﾐi 
care ar fi fost ﾏai apヴoape de e┝peヴtiza de ヴegleﾏeﾐtaヴe a ANRE şi ヴespoﾐsaHilităţile 
sale: Iヴeaヴea a două Iaﾏpioﾐi eﾐeヴgetiIi iﾐtegヴaţi şi, ﾏai ヴeIeﾐt, fuziuﾐea diﾐtヴe 

Caseta ヱ: propuﾐeri Ofgeﾏ de ﾏodifiIare a uﾐei regleﾏeﾐtări  
Ofgeﾏ puHliIă doIuﾏeﾐtele sale de dezHateヴi puHliIe îﾐtヴ-o ﾏaﾐieヴă uşoヴ aIIesiHilă, Iu iﾐfoヴﾏaţii 
Ioﾏplete pヴi┗iﾐd statutul de disIuţii şi opiﾐiile difeヴiteloヴ păヴţi iﾐteヴesate; ヴăspuﾐsuヴile Ofgeﾏ la 
aIeste aﾏeﾐdaﾏeﾐte; şi liﾐk-uri clare la toate reglementăヴile Ioﾐe┝e şi ヴefeヴiヴe la oHieIti┗ului 
geﾐeヴal la Iaヴe se ヴefeヴă ヴegleﾏeﾐtaヴea şi aﾏeﾐdaﾏeﾐtul pヴopus. De aseﾏeﾐea, Ioﾐţiﾐe o pagiﾐă 
sIuヴtă ふuﾐ paヴagヴafぶ Iu desIヴieヴea a Ieea Ie Ioﾐţiﾐea iﾐiţial ヴegleﾏeﾐtaヴea, ﾏoti┗ul peﾐtヴu 
ﾏodifiIaヴe şi de Ie aﾏeﾐdaﾏeﾐtul pヴopus ヴeIeﾐt aヴ ヴezol┗a pヴoHleﾏa. “e poate găsi, de 
asemenea, link-ul peﾐtヴu e┗aluaヴile de iﾏpaIt şi o aﾐaliză a efeIteloヴ legislaţiei aﾐteヴioaヴe Iaヴe 
a┗ea ﾐe┗oie de ﾏodifiIaヴe. AIest luIヴu îﾏHuﾐătăţeşte IoﾐsideヴaHil ヴespoﾐsaHilitatea ageﾐţiei de 
regleﾏeﾐtaヴe peﾐtヴu efeItele uﾐei aﾐuﾏite deIizii sau de ヴegleﾏeﾐtăヴi, şi îﾏHuﾐătăţeşte, de 
aseﾏeﾐea, pヴediItiHilitatea ヴegleﾏeﾐtăヴii: fieIaヴe aﾏeﾐdaﾏeﾐt aヴe ﾐe┗oie de e┝pliIaţii, toate 
sugestiile de la păヴţile iﾐteヴesate suﾐt luate IoヴeIt îﾐ Ioﾐsideヴaヴe şi alteヴﾐati┗ele peﾐtヴu o aﾐuﾏită 
deIizie suﾐt e┝aﾏiﾐate Iu ateﾐţie şi e┝pliIate. 
Sursa: http://www.ofgem.gov.uk/Pages/MoreInformation.aspx?docid=49&refer=Licensing/Work 

 

http://www.ofgem.gov.uk/Pages/MoreInformation.aspx?docid=49&refer=Licensing/Work
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teヴﾏoIeﾐtヴala pe ligﾐit Coﾏple┝ul Olteﾐia şi Ieﾐtヴalele pe IăヴHuﾐe diﾐ Coﾏple┝ul 
Hunedoara etc. ANRE şi Coﾐsiliul CoﾐIuヴeﾐţei tヴeHuie să pヴegăteasIă uﾐ Iadヴu de 
IolaHoヴaヴe foヴﾏal peﾐtヴu pヴoHleﾏele pヴi┗iﾐd IoﾐIuヴeﾐţa pe pieţele de eﾐeヴgie, îﾐ 
speIial deoaヴeIe e┝istă HloIaje suHstaﾐţiale îﾐ dez┗oltaヴea uﾐei pieţe de eﾐeヴgie 
fuﾐIțioﾐale, şi peﾐtヴu Iă pieţele de gaz şi de eﾐeヴgie eleItヴiIă uヴﾏează să fie 
liberalizate. 
 
Uﾐ eleﾏeﾐt Iaヴe ヴăﾏâﾐe ﾐeIlaヴ este situaţia ageﾐţiei peﾐtヴu efiIieﾐţă eﾐeヴgetiIă 
ふfosta ARCEぶ, Iaヴe a fost fuzioﾐat îﾐ Iadヴul ANRE, îﾐ Iiuda faptului Iă ARCE ﾐu aヴe ﾐiIi 
o fuﾐIţie de ヴegleﾏeﾐtaヴe, daヴ Iooヴdoﾐează plaﾐul ﾐaţioﾐal de efiIieﾐţa eﾐeヴgetiIă şi 
adﾏiﾐistヴează sIheﾏe de spヴijiﾐ peﾐtヴu pヴoieItele de efiIieﾐță eﾐeヴgetiIă, o fuﾐIţie 
ﾏai potヴi┗ită peﾐtヴu Miﾐisteヴul EIoﾐoﾏiei sau o ageﾐţie gu┗eヴﾐaﾏeﾐtală, deIât 
pentru o autoritate de regleﾏeﾐtaヴe. Noua lege Iu pヴi┗iヴe la ANRE a fost sIヴisă 
peﾐtヴu a tヴaﾐspuﾐe PaIhetul Tヴei şi, Ia uヴﾏaヴe, a oﾏis Ioﾏplet fuﾐIţioﾐaヴea aIestei 
uﾐităţi îﾐ Iadヴul ANRE, făヴă a stipula Iă aIeste fuﾐIţii ┗oヴ fi pヴeluate de o altă eﾐtitate 
din Executiv.  În trecut am ヴeIoﾏaﾐdat Ia aIeastă ageﾐție să fie sIoasă diﾐ Iadヴul 
ANRE și tヴaﾐsfeヴată la Miﾐisteヴul EIoﾐoﾏiei. 
 
2.5. Responsabilitatea privind utilizarea resurselor 
Îﾐ speIial după ヴeIâştigaヴea iﾐdepeﾐdeﾐţei fiﾐaﾐIiaヴe şi peﾐtヴu Iă e┝istă seﾏﾐe de 
întrebare privind modul îﾐ Iaヴe ANRE utilizează ヴesuヴsele fiﾐaﾐIiaヴe, a┗âﾐd îﾐ ┗edeヴe 
e┝peヴieﾐţele sale diﾐ tヴeIut, ANRE tヴeHuie să fie ﾏult ﾏai tヴaﾐspaヴeﾐtă Iu pヴi┗iヴe la 
Hugetele, Iheltuielile ヴeale şi efoヴtuヴile de a ヴeduIe Iostuヴile. ANRE tヴeHuie să puﾐă 
în aplicare un auditor transparent, independent, cu rapoarte publicate integral pe 
site-ul pヴopヴiu, şi să pヴeziﾐte îﾐ ヴapoヴtul aﾐual ヴezultatele efoヴtuヴiloヴ IoﾐduIeヴii de a 
ヴeduIe Iât ﾏai ﾏult posiHil utilizaヴea e┝Iesi┗ă a ヴesuヴseloヴ. Nu este Ilaヴ îﾐ legislaţia 
aItuală daIă ANRE ┗a ヴe┗eﾐi la ﾏeIaﾐisﾏele de Ioﾐtヴol fiﾐaﾐIiaヴ şi Hugetaヴ îﾐ uz 
îﾐaiﾐte de suHoヴdoﾐaヴea faţă de Gu┗eヴﾐ diﾐ ヲヰヰΓ, ヴespeIti┗ apヴoHaヴea Hugeteloヴ de 
Miﾐisteヴul Fiﾐaﾐţeloヴ. După Iuﾏ se e┝pliIă îﾐ pヴiﾏul ヴapoヴt, aIeste Ioﾐtヴoale au fost 
atât excesive, cât şi iﾐefiIieﾐte, deoaヴeIe au iﾐtヴodus saヴIiﾐi supliﾏeﾐtaヴe şi 
disfuﾐIţioﾐalităţi îﾐ aIoヴdaヴea foﾐduヴiloヴ peﾐtヴu pヴoieIte de Iapital îﾐ pヴiﾏul 
tヴiﾏestヴu al aﾐului, iﾐ tiﾏp Ie ﾐu au peヴﾏis ヴăspuﾐdeヴea îﾐtヴ-o ﾏăsuヴă adeI┗ată 
peﾐtヴu utilizaヴea Haﾐiloヴ şi ヴeduIeヴea deşeuヴiloヴ. Îﾐ sIhiﾏH, ANRE aヴ tヴeHui să se 
supuﾐă uﾐei ┗eヴifiIăヴi e┝teヴﾐe, iﾐdepeﾐdeﾐt de e┝eIuţia Hugetaヴă efeIti┗ă, Iu 
iﾐfoヴﾏaţiile fiﾐaﾐIiaヴe puHliIate sufiIieﾐt de detaliate şi Ilaヴe peﾐtヴu a peヴﾏite 
oヴiIăヴei peヴsoaﾐe iﾐteヴesate să ┗eヴifiIe utilizaヴea ヴesuヴseloヴ, şi, totodată, 
îﾏHuﾐătăţiヴile îﾐ tiﾏp ふﾏai puţiﾐe ヴesuヴse peﾐtヴu aIeeaşi aIti┗itate, ヴeduIeヴea 
Iostuヴiloヴ salaヴiale Ia poﾐdeヴe diﾐ Hugetul total etIぶ. Auditul de peヴfoヴﾏaﾐţă este de 
aseﾏeﾐea eseﾐțial, Ieea Ie îﾐseaﾏﾐă Iă autoヴitatea de ヴegleﾏeﾐtaヴe e┗aluează 
peヴfoヴﾏaﾐţele pヴopヴii pヴi┗iﾐd ヴegleﾏeﾐtăヴile, aIţiuﾐile şi deIiziile aﾐteヴioaヴe şi 
publiIă iﾐdiIatoヴii de peヴfoヴﾏaﾐţă. 
 
2.6.  Codul de etiIă 
 ANRE ﾐu aヴe îﾐIă ﾐiIi uﾐ Iod de etiIă şi ﾐu se apliIă Codul de Ioﾐduită ヲヰヰヵ, deşi aヴ 
avea ne┗oie de uﾐ Ioﾏitet Iaヴe să ﾏoﾐitoヴizeze Ioﾏpoヴtaﾏeﾐtul peヴsoﾐalului şi să 
pヴe┗iﾐă sIaﾐdaluヴile ﾐoi îﾐ ﾏass-ﾏedia. Îﾐ aIelaşi tiﾏp, legislaţia pヴiﾏaヴă pヴi┗iﾐd 
ANRE ﾏeﾐţioﾐează aﾐuﾏite situaţii de iﾐIoﾏpatiHilitate şi Ioﾏpoヴtaﾏeﾐt iﾐadeI┗at, 
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dar nu este siguヴ Iiﾐe aヴ apliIa saﾐIţiuﾐile îﾐ Iazul îﾐ Iaヴe ﾏeﾏHヴii Ioﾏisiei de 
reglementare sau de personal le-aヴ îﾐIălIa. De e┝eﾏplu, ﾐu este Ilaヴ Ie se îﾐtâﾏplă 
îﾐ Iazul îﾐ Iaヴe uﾐ ﾏeﾏHヴu al Ioﾏitetului de ヴegleﾏeﾐtaヴe îﾐIălIă legea şi Iuﾏpăヴă 
aIţiuﾐi la o soIietate legată de seItoヴul ヴegleﾏeﾐtat: aIelei peヴsoaﾐe i s-aヴ Ieヴe să 
deﾏisioﾐeze sau să ┗âﾐdă aItiuﾐile îﾐtヴ-uﾐ aﾐuﾏit teヴﾏeﾐ liﾏită? Cuﾏ ┗a fi 
IoﾏuﾐiIată aIeastă Ihestiuﾐe îﾐ ﾏod puHliI peﾐtヴu a se asiguヴa Iă IヴediHilitatea 
ageﾐţiei de ヴegleﾏeﾐtaヴe ヴăﾏâﾐe iﾐtaItă? Autoヴitatea de ヴegleﾏeﾐtaヴe tヴeHuie să 
aiHă, de aseﾏeﾐea, uﾐ Iod de Ioﾏpoヴtaﾏeﾐt adeI┗at, Iaヴe să e┝pliIe ﾏodul îﾐ Iaヴe 
peヴsoﾐalul şi autoヴităţile de ヴegleﾏeﾐtaヴe aヴ tヴeHui să ヴeaIţioﾐeze îﾐ aﾐuﾏite situaţii 
care ar putea afecta credibilitatea ANRE. Astfel de Ioduヴi şi tヴaiﾐiﾐg-uri interne sunt 
o pヴaItiIă Ioﾏuﾐă îﾐ iﾐdustヴiile îﾐ Iaヴe IヴediHilitatea este eseﾐțială, Iuﾏ aヴ fi auditul. 

 
2.7. Capacitatea de a pune în aplicare propriile sale regulamente într-un mod 

nediscriminatoriu 

Îﾐ pヴiﾏul ヴâﾐd, ANRE este peﾐtヴu ﾏoﾏeﾐt iﾐIapaHilă îﾐ fapt să ヴegleﾏeﾐteze, pâﾐă 
Iâﾐd uﾐ ﾐou Ioﾏitet de ヴegleﾏeﾐtaヴe şi de ﾏaﾐageﾏeﾐt ﾐu ┗oヴ fi Ioﾐfiヴﾏate potヴi┗it 
ﾐoii legi şi pâﾐă Iâﾐd ヴegulile de pヴoIeduヴă şi oヴgaﾐigヴaﾏa ┗oヴ fi defiﾐite de 
IoﾐduIeヴe ふîﾐ tヴeIut, aIestea eヴau staHilite pヴiﾐ HGぶ. AIeastă situaţie tヴeHuie să fie 
ヴezol┗ată îﾐ Iuヴâﾐd, daヴ ﾐu pヴiﾐtヴ-uﾐ pヴoIes ヴapid îﾐ detヴiﾏeﾐtul tヴaﾐspaヴeﾐţei şi 
Ioﾏpetiti┗ităţii. CヴediHilitatea autoヴităţiloヴ de ヴegleﾏeﾐtaヴe şi a IapaIităţii 
peヴsoaﾐeloヴ Iaヴe suﾐt seleItate suﾐt eseﾐțiale peﾐtヴu Ialitatea ヴegleﾏeﾐtăヴiloヴ Iaヴe 
uヴﾏează să fie apヴoHate. Îﾐ uヴﾏătoaヴele luﾐi este de aşteptat Ia ANRE să 
pヴegăteasIă ヴegleﾏeﾐtăヴile foaヴte importante pentru chestiuni ca: 

- ElaHoヴaヴea ﾏetodologiei peﾐtヴu a tヴeia peヴioadă de ヴegleﾏeﾐtaヴe ふヲヰヱン-
ヲヰヱΑぶ peﾐtヴu distヴiHuţia şi fuヴﾐizaヴea ヴegleﾏeﾐtată a gazeloヴ şi eﾐeヴgiei 
electrice 

- Deヴegleﾏeﾐtaヴea pieţei de eﾐeヴgie eleItヴiIă – asigurarea unui regim în care 
pヴețuヴile la eﾐeヴgie peﾐtヴu Ioﾏpoﾐeﾐta deヴegleﾏeﾐtată suﾐt tヴeIute îﾐ ﾏod 
IoヴeIt asupヴa Ioﾐsuﾏatoヴiloヴ fiﾐali şi asiguヴaヴea Iă taヴifele suﾐt ajustate 
IoヴeIt peﾐtヴu a ヴefleIta ﾏodifiIăヴile tヴiﾏestヴiale îﾐ pヴeţuヴile pieţei; ﾐoi 
ﾏeIaﾐisﾏe de piață peﾐtヴu tヴaﾐzaIții foヴ┘aヴd; eIhiliHヴaヴe ヴegioﾐală și 
tヴaﾐzaIțioﾐaヴe Iヴoss-Hoヴdeヴ iﾏpliIită, pヴeIuﾏ și taヴife Hiﾐoﾏ peﾐtヴu Iâﾐd 
pヴoteIția soIială ﾐu se ┗a ﾏai faIe pヴiﾐ pヴețuヴi 

- LiHeヴalizaヴea pieţei de gaze ﾐatuヴale. AIeasta ﾐu iﾐIlude ﾐuﾏai Iヴeşteヴile 
pヴeţuヴiloヴ la gaze după Ialeﾐdaヴul de ajustaヴe a pヴeţului, Ii şi o seヴie de 
ヴegleﾏeﾐtăヴi Iaヴe uヴﾏează dez┗oltaヴea pieţei de eﾐeヴgie eleItヴiIă la 

Caseta 2: Ofgeﾏ Ia ﾏodel de etiIă  
Puﾐeヴea îﾐ apliIaヴe a Ieloヴ ﾏai îﾐalte staﾐdaヴde de etiIă este o Ioﾐdiţie pヴealaHilă peﾐtヴu 
IヴediHilitatea îﾐ piaţa de eﾐeヴgie. AIest luIヴu peヴﾏite, de aseﾏeﾐea, Ia autoヴitatea de 
ヴegleﾏeﾐtaヴe să iﾏpuﾐă ﾏai uşoヴ staﾐdaヴde de Ioﾐduită peﾐtヴu iﾐdustヴia ヴegleﾏeﾐtată. 
“taﾐdaヴdele de Ioﾐduită, Iuﾏ aヴ fi uﾐ tヴataﾏeﾐt adeI┗at al Ioﾐsuﾏatoヴului de Iătヴe fuヴﾐizoヴi 
suﾐt situate uﾐde┗a îﾐtヴe ヴegleﾏeﾐtăヴile juヴidiIe iﾏpuse de autoヴitatea de ヴegleﾏeﾐtaヴe şi 
ﾐoヴﾏele de Ioﾏpoヴtaﾏeﾐt ケuasi┗oluﾐtaヴe. Peﾐtヴu aIestea diﾐ uヴﾏă, ageﾐţia ヴegleﾏeﾐtaヴe aヴe 
ﾏai ﾏult uﾐ ヴol de ghid, pヴiﾐ disIutaヴea loヴ îﾐ Ialitate de ヴeIoﾏaﾐdăヴi. Doaヴ Iâﾐd aIestea ﾐu 
suﾐt sufiIieﾐte se iﾐteヴ┗iﾐe pヴiﾐ ヴegleﾏeﾐtăヴi stヴiIte. 
Surs: http://www.ofgem.gov.uk/Markets/RetMkts/rmr/stakeholder-
engagement/Documents1/Ofgem%20SOC%20external%20paper%20post%2016%20July.pdf 
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îﾐIeputul aﾐiloヴ ヲヰヰヰ: pヴegătiヴea de Ioduヴi IoﾏeヴIiale peﾐtヴu piaţa aﾐgヴo, 
a┗izaヴea de Ioduヴi tehﾐiIe îﾐtoIﾏite de Iătヴe OT“, aprobarea unor 
iﾐstヴuﾏeﾐte de piaţă peﾐtヴu tヴaﾐzaIţioﾐaヴe pe OPCOM ふIaヴe aヴ tヴeHui să 
îﾐIeapă la ヱ iaﾐuaヴie ヲヰヱンぶ. 

 
În timp ce aceasta este în principal o chestiune de capacitate de reglementare, ea 
aヴe, de aseﾏeﾐea, uﾐ efeIt foaヴte iﾏpoヴtaﾐt asupヴa ヴespoﾐsaHilităţii autoヴităţii de 
ヴegleﾏeﾐtaヴe faţă de iﾐdustヴia ヴegleﾏeﾐtată, asiguヴaヴea faptului Iă toţi aItoヴii de pe 
piaţă HeﾐefiIiază de aIeleaşi ヴeguli ale joIului ふtヴataﾏeﾐt egalぶ. OヴiIe aIuzaţie de 
aHoヴdaヴe disIヴiﾏiﾐatoヴie tヴeHuie să fie e┝aﾏiﾐată îﾐ ﾏod ヴespoﾐsaHil de Iătヴe ANRE 
şi ヴeaIţia aIesteia tヴeHuie să fie puHliIă. Îﾐ aIelaşi tiﾏp, ヴegleﾏeﾐtăヴile făIute de 
ANRE şi alte autoヴităţi de ヴegleﾏeﾐtaヴe tヴeHuie să asiguヴe un tratament 
ﾐedisIヴiﾏiﾐatoヴiu, şi, de aseﾏeﾐea, Iă ei ヴespeItă legislaţia de ﾐi┗el supeヴioヴ 
ふpヴiﾏaヴăぶ. 

 

 

3. Transparență 
 
“tヴâﾐs legată de ヴespoﾐsaHilitate, tヴaﾐspaヴeﾐța Iu pヴi┗iヴe la deIiziile ANRE, oヴdiﾐele, 
ヴegulaﾏeﾐtele și aIti┗itățile iﾐstituției gaヴaﾐtează faptul Iă puHliIul laヴg, păヴțile 
iﾐteヴesate și ヴepヴezeﾐtaﾐții iﾐdustヴiei suﾐt Hiﾐe iﾐfoヴﾏați Iu pヴi┗iヴe la ヴegulile de 
piață, Iât și ﾏodifiIăヴile pヴopuse asupヴa Iăヴoヴa se pot iﾐteヴ┗eﾐi Iu sugestii.  Uヴﾏâﾐd 
tヴadiția de a e┗alua tヴaﾐspaヴeﾐța diﾐ Iadヴul iﾐstituției pヴiﾐ di┗eヴse ﾏijloaIe ふIeヴeヴi 
diﾐ paヴtea ﾐoastヴă, Ieヴeヴi de la Ietățeﾐi oHișﾐuiți și Ioﾐsuﾏatoヴi ﾏiIi, etIぶ, îﾐ aIest 
raport, ne-am bazat din nou pe cererile formulate de alte persoane în temeiul legii 
544/2001 – de aIeastă dată, de Iătヴe juヴﾐaliști. 
 

Caseta ン: proHleﾏe de IoﾐIureﾐţă priﾐ regleﾏeﾐtare prefereﾐţială 
ReIeﾐt, Petヴoﾏ a îﾐIeput să puﾐă îﾐ fuﾐIţiuﾐe Ieﾐtヴala eleItヴiIă de la Bヴazi. O pヴoHleﾏă 
pヴiﾐIipală îﾐaiﾐte de desIhideヴea Ieﾐtヴalei a fost pヴeţul peﾐtヴu IoﾏHustiHilul peﾐtヴu CCGT. Îﾐ 
fiﾐal, Gu┗eヴﾐul a apヴoHat o deIizie de a peヴﾏite Petヴoﾏ să "utilizeze gaze pヴopヴii" ふadiIă să 
ﾐu IoﾐtヴiHuie la "Ioş" Iu Iaﾐtităţile ﾐeIesaヴe peﾐtヴu pヴoduIeヴea de eﾐeヴgie eleItヴiIăぶ, îﾐ 
sIhiﾏH să fuヴﾐizeze o paヴte diﾐ eﾐeヴgia eleItヴiIă pヴodusă peﾐtヴu Ioş ヴegleﾏeﾐtat, eIhi┗aleﾐtă 
Iu iﾏpoヴtuヴile de gaze ﾐatuヴale, pe Iaヴe Ieﾐtヴala Bヴazi ﾐu aヴ fi oHligată să le Iuﾏpeヴe ふンヰ%ぶ. 
În principiu, aceasta este o afaIeヴe eIhitaHilă peﾐtヴu Petヴoﾏ, deoaヴeIe îi peヴﾏite să 
oIoleasIă o distoヴsiuﾐe îﾐ seItoヴul gazeloヴ ﾐatuヴale, Iaヴe ﾐu aヴ peヴﾏite altoヴ Ieﾐtヴale pe gaze 
să fie pヴofitaHile. Cu toate aIestea, aIest luIヴu duIe la o pヴoHleﾏă de IoﾐIuヴeﾐţă, Ieea Ie 
îﾐseaﾏﾐă Iă ﾐiIi o altă soIietate Ie aヴ fi iﾐteヴesată să iﾐ┗esteasIă îﾐ CCGT la IoﾐIuヴeﾐță Iu 
Petrom  când costul de combustibil ar fi mult mai mari decât pentru Brazi (300 USD, 
comparativ cu 150 USD / 1000 m3).. 
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4. Predictabilitate 
 
Regleﾏeﾐtăヴile diﾐ seItoヴul eﾐeヴgetiI tヴeHuie să fie pヴe┗iziHile peﾐtヴu a peヴﾏite 
Ioﾏpaﾐiiloヴ să-și plaﾐifiIe îﾐ ﾏod Ioヴespuﾐzătoヴ afaIeヴile. Cu toate aIestea, ﾐuﾏăヴul 
de oヴdiﾐe și deIizii ANRE Ioﾐtiﾐuă să fie foaヴte ﾏaヴe, de e┝eﾏplu, apヴoape ヴヰ de 
ordine au fost aprobate in primele 9 luni ale anului 2012, o parte de 10-20% 
ヴepヴezeﾐtâﾐd ﾏodifiIăヴi la ヴegleﾏeﾐtăヴile aﾐteヴioaヴe. După Iuﾏ sa ﾏeﾐțioﾐat ﾏai 
sus, îﾐ seIțiuﾐea Tヴaﾐspaヴeﾐță, pヴe┗iziHilitate este asiguヴată atuﾐIi Iâﾐd: 
 

- Reglementatorul are un calendar bine definit cu privire la problemele 
seItoヴului, oHieIti┗ele de ヴegleﾏeﾐtaヴe și iﾐstヴuﾏeﾐtele de ヴegleﾏeﾐtaヴe 
peﾐtヴu a atiﾐge oHieIti┗ele. AIestea tヴeHuie să fie disIutate și apヴoHate îﾐ 
Coﾏitetul de Regleﾏeﾐtaヴe și aヴe ﾐe┗oie de aﾏple Ioﾐsultăヴi cu Consiliul 
Coﾐsultati┗ și Iu puHliIul laヴg deoaヴeIe, aIesta este, de faIto stヴategia de 
Hază a ヴegleﾏeﾐtatoヴului. 

- Calendarul de implementare este publicat în întregime înainte de fiecare 
peヴioadă de ヴegleﾏeﾐtaヴe peﾐtヴu a putea fi Ioﾐsulat de păヴțile iﾐteヴesate să 
monitorizeze implementarea. 

- Regleﾏeﾐtatoヴul puHliIă îﾐ ﾏod peヴiodiI iﾐfoヴﾏații despヴe puﾐeヴea îﾐ 
apliIaヴe a foii de paヴIuヴs și asoIiază îﾐ ﾏod Ilaヴ toate ヴegleﾏeﾐtăヴile pヴopuse 
cu obiectivele din calendarul de implementare 

Caseta ヴ: Răspuﾐsul la Iererile ofiIiale ale Hotﾐe┘s.ro seﾏﾐate de Iătre președiﾐtele ANRE 
Uﾐ e┝eﾏplu gヴăitoヴ peﾐtヴu tヴaﾐspaヴeﾐța ヴegleﾏeﾐtatoヴului, daヴ și peﾐtヴu iﾐdepeﾐdeﾐța aIestuia 
este Ieヴeヴea făIută de Iătヴe uﾐ juヴﾐalist Hotﾐe┘s.ヴo Iătヴe ANRE, Miﾐisteヴul EIoﾐoﾏiei și 
CaHiﾐetul pヴeﾏieヴului Iu soliIitaヴea de a puHliIa uﾐ aIt legislati┗ de ﾏaヴe iﾐteヴes daヴ și e┝tヴeﾏ de 
sensibil, care trebuia pus în aplicare de ANRE: calendarul de implementare pentru liberalizarea 
piețeloヴ de gaz și de eﾐeヴgie eleItヴiIă. Mai ﾏult, Ialeﾐdaヴele de iﾏpleﾏeﾐtaヴe au fost asuﾏate îﾐ 
fața FMI și CE. AIestea au fost apヴoHate îﾐ șediﾐța de Gu┗eヴﾐ și seﾏﾐate de pヴeșediﾐtele ANRE, 
începându-și astfel efeItele diﾐ puﾐIt de ┗edeヴe juヴidiI, îﾐsă faptul Iă aIestea ﾐu suﾐt publicate în 
Moﾐitoヴul OfiIial este o Ihestiuﾐe de îﾐgヴijoヴaヴe și o pヴoHleﾏă de ┗aloaヴe legală Ie aヴ putea 
ヴepヴezeﾐta suHieItul uﾐei dispute îﾐ ┗iitoヴ. “pヴe deoseHiヴe de Ielelalte două iﾐstituții ふIaヴe ﾐiIi 
ﾏaIaヴ ﾐu au ヴăspuﾐsぶ, ANRE a ヴepliIat Ieヴeヴii juヴﾐalistului îﾐ Haza legii ヵヴヴ/ヲヰヰヱ aヴguﾏeﾐtâﾐd Iă 
ﾐu pot puHliIa doIuﾏeﾐtele faヴă apヴoHaヴea Gu┗eヴﾐului, Ihiaヴ daIă aIestea au a┗ut IaヴaIteヴ de 
lege. PヴoHleﾏa este de iﾐteヴes peﾐtヴu iﾐdepeﾐdeﾐța autoヴității de ヴegleﾏeﾐtaヴe, deoaヴeIe ヴele┗ă 
ヴetiIeﾐța de a faIe Ie┗a Iaヴe aヴ putea supăヴa Gu┗eヴﾐul, daヴ este, de aseﾏeﾐea o Ihestiuﾐe de 
lipsă de tヴaﾐspaヴeﾐță îﾐ Ieea Ie pヴi┗ește uﾐ aﾐgajaﾏeﾐt juヴidiI făIut de Roﾏâﾐia ふși ANREぶ Iătヴe 
CE și FMI.  ANRE a puHliIat pe site Ialeﾐdaヴul de liHeヴalizaヴe și pașii uヴﾏătoヴi peﾐtヴu iﾐstituțiile 
iﾏpliIate,. DoIuﾏeﾐtele Ioﾏplete suﾐt dispoﾐiHile pe Hotﾐe┘s, fiiﾐd oHțiﾐute de juヴﾐalist pヴiﾐ 
mijloace informale. 
Sursa: http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-13170640-incepe-seria-scumpirilor-gaze-
energia-electrica-pana-sfarsitul-anului-preturile-gaze-vor-creste-doua-randuri.htm 

 

http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-13170640-incepe-seria-scumpirilor-gaze-energia-electrica-pana-sfarsitul-anului-preturile-gaze-vor-creste-doua-randuri.htm
http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-13170640-incepe-seria-scumpirilor-gaze-energia-electrica-pana-sfarsitul-anului-preturile-gaze-vor-creste-doua-randuri.htm


 20 

Figuヴa ヴ: Haヴta defiIieﾐțeloヴ diﾐ seItoヴul eﾐeヴgiei eleItヴiIe. Caleﾐdaヴul de iﾏpleﾏeﾐtaヴe al ANRE 
tヴeHuie să fie o listă Hiﾐe Ioﾐtuヴată a iﾐstヴuﾏeﾐteloヴ de ヴegleﾏeﾐtaヴe peﾐtヴu a ヴezol┗a aIeste 
probleme

 
Source: CEZ presentation, 2012 

 
Regleﾏeﾐtăヴile Iele ﾏai iﾏpoヴtaﾐte îﾐ peヴioada uヴﾏătoaヴe peﾐtヴu ANRE suﾐt Iele 
pヴi┗iﾐd deヴegleﾏeﾐtaヴea pieței și apヴoHaヴea ﾏetodologiei de taヴifaヴe peﾐtヴu ヴețelele. 
O pヴoHleﾏă de pヴediItiHilitate este faptul Iă ANRE ふși alte autoヴități puHliIe, Iuﾏ aヴ fi 
Ministerul Economiei și Biヴoul pヴeﾏieヴuluiぶ a fost foaヴte ヴetiIeﾐte îﾐ a puHliIa 
Ialeﾐdaヴele peﾐtヴu deヴegleﾏeﾐtaヴea pieței de eﾐeヴgie eleItヴiIă și de gaze – lucru 
Iaヴe faIe să e┝iste suspiIiuﾐea Iă gu┗eヴﾐul ﾐu iﾐteﾐțioﾐează Iu ade┗ăヴat să 
liHeヴalizeze piața, Ii doaヴ a apヴoHat Ialeﾐdaヴele peﾐtヴu a satisfaIe Ioﾐdițioﾐalitatea 
UE și FMI. 
 
Peﾐtヴu ﾏetodologiile de taヴifaヴe de ヴețea, peﾐtヴu pヴe┗iziHilitatea ヴegleﾏeﾐtăヴiloヴ, 
ﾏetodologiile peﾐtヴu staHiliヴea taヴifeloヴ peﾐtヴu ヴețele ふtヴaﾐspoヴt, distヴiHuțieぶ suﾐt 
stabilite în perioade de ヴegleﾏeﾐtaヴe ふpヴiﾏa peヴioadă de ヴegleﾏeﾐtaヴe a fost de ン 
ani, 2005-ヲヰヰΑ, a doua și uヴﾏătoaヴele aIopeヴă fieIaヴe ヵ aﾐiぶ. Așa Iuﾏ ┗a fi e┝pliIat 
ﾏai jos la Ialitatea ヴegleﾏeﾐtăヴii, ﾏetodologiile ﾐu suﾐt ヴespeItate îﾐ ﾏod 
IoﾐseI┗eﾐt. Mai ﾏult, ANRE ﾐu a ヴeușit să fiﾐalizeze pヴegătiヴile peﾐtヴu a tヴeia 
peヴioadă de ヴegleﾏeﾐtaヴe, Iaヴe aIopeヴă ヲヰヱン-ヲヰヱΑ și Iaヴe aヴ fi tヴeHuit puse îﾐ 
apliIaヴe îﾐIepâﾐd Iu ヱ iaﾐuaヴie, Ieea Ie îﾐseaﾏﾐă Iă ﾏetodologia aヴ tヴeHui să fi fost 
fiﾐalizate pâﾐă la juﾏătatea aﾐului ヲヰヱヲ, peﾐtヴu a aproba toate tarifele pe baza noii 
ﾏetodologii la sfâヴșitul aﾐului ヲヰヱヲ peﾐtヴu aﾐul ヲヰヱン. AIest luIヴu a fost Iauzat de 
faptul Iă ANRE ﾐu este îﾐIă legal îﾏputeヴﾐiIit și aヴe o IapaIitate foaヴte sIăzută 
tehnic, inclusiv din cauza salariilor mici ale specialiștiloヴ pâﾐă aIuﾏ, peﾐtヴu 
pヴegătiヴea ﾏetodologiei, luIヴu Iauzat de apヴoHaヴea îﾐtâヴziată a legislației pヴiﾏaヴe 
pヴi┗iﾐd fuﾐIțioﾐaヴea ヴegleﾏeﾐtatoヴului ふヲ aﾐi îﾐtâヴzieヴeぶ. Îﾐ plus, ANRE Ioﾐsideヴă Iă 
este foaヴte difiIil să ﾏajoヴeze pヴețuヴile peﾐtヴu utilizatoヴii finali, deoarece aceasta 
ヴăﾏâﾐe depeﾐdeﾐtă de iﾐteヴfeヴeﾐțe politiIe. 
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Partea II: Calitatea regleﾏeﾐtărilor 
 
AIeastă seIțiuﾐe aﾐalizează Ialitatea ヴegleﾏeﾐtăヴiloヴ ANRE și gヴadul îﾐ Iaヴe 
IoﾐtヴiHuie la îﾏHuﾐătățiヴea Ioﾏpetiției de piață, ﾏai ales îﾐtヴ-o țaヴă uﾐde aIeasta se 
dez┗oltă. AIIeﾐtul îﾐ ヴapoヴtul de față se puﾐe pe ヴegleﾏeﾐtaヴea taヴifeloヴ și a 
pヴețuヴiloヴ ふIea de-a tヴeia peヴioada de ヴegleﾏeﾐtaヴe peﾐtヴu ヴețelele de distヴiHuțieぶ și 
pe deヴegleﾏeﾐtaヴea pieței și ﾏoﾐitoヴizaヴea aIesteia 
 
CoﾐIluziile pヴiﾐIipale ale e┗aluăヴii ﾐoastヴe ヴefeヴitoaヴe la Ialitatea ヴegleﾏeﾐtăヴiloヴ 
ANRE și a ﾏoﾐitoヴizăヴii pieței suﾐt: 
 
ヱぶ ANRE ヴăﾏâﾐe pヴea IoﾐIeﾐtヴat pe ヴegleﾏeﾐtaヴea pヴețuヴiloヴ îﾐ zoﾐe Ioﾏpetiti┗e 
ふpヴoduIție și fuヴﾐizaヴeぶ. DezHateヴea puHliIă diﾐ juヴul ANRE și piața eﾐeヴgiei se ヴefeヴă 
ﾐuﾏai la ヴegleﾏeﾐtaヴea pヴețuヴiloヴ peﾐtヴu gaz și eleItヴiIitate și Ihiaヴ și pヴoHleﾏa 
deヴegleﾏeﾐtăヴii pieței este îﾐ geﾐeヴal ┗ăzută ﾐuﾏai îﾐ teヴﾏeﾐi de Iヴeșteヴe a 
pヴețuヴiloヴ îﾐ loI de dez┗oltaヴe de iﾐstヴuﾏeﾐte și ﾏeIaﾐisﾏe de piață ふヴe┗izuiヴi ale 
Ioduヴiloヴ IoﾏeヴIiale și tehﾐiIe, pヴegătiヴea uﾐoヴ iﾐstヴuﾏeﾐte ﾐoi de tヴaﾐzaIțioﾐaヴeぶ 
 
ヲぶ O pヴoHleﾏă Iheie peﾐtヴu iﾏpleﾏeﾐtaヴea Ialeﾐdaヴeloヴ de liHeヴalizaヴe a pieței este 
daIă ヴegulatoヴul ヴăﾏâﾐe destul de iﾐdepeﾐdeﾐt și puteヴﾐiI îﾐ fața pヴesiuﾐiloヴ politiIe 
peﾐtヴu a păstヴa pヴețuヴile la uﾐ ﾐi┗el sIăzut. RisIul pヴiﾐIipal este daIă 
ヴegleﾏeﾐtatoヴul ┗a peヴﾏite ヴeIuﾐoașteヴea iﾐtegヴală a Iostuヴiloヴ justifiIate Iu 
aIhiziția de eﾐeヴgie eleItヴiIă diﾐ piața Ioﾏpetiti┗ă pâﾐă la liHeヴalizaヴea oﾏpletă a 
pieței, a┗âﾐd îﾐ ┗edeヴe faptul Iă e┝istă pヴesiuﾐi peﾐtヴu Iヴeșteヴea pヴețuヴiloヴ diﾐ toate 
păヴțile ふeﾐeヴgie: Hoﾐus de Iogeﾐeヴaヴe, IeヴtifiIate ┗eヴzi peﾐtヴu eﾐeヴgie ヴegeﾐeヴaHilă, 
liHeヴalizaヴea pヴețuヴiloヴ peﾐtヴu IoﾏHustiHil pヴeIuﾏ IăヴHuﾐe sau gaz; gヴille: 
ヴeIupeヴaヴea îﾐ taヴife a ┗eﾐituヴiloヴ aﾏâﾐateぶ.  Pâﾐă se puﾐe îﾐ fuﾐIțiuﾐe ﾏeIaﾐisﾏul 
de pヴoteIție soIială peﾐtヴu eﾐeヴgie, politiIieﾐii pヴefeヴă să țiﾐă pヴețuヴile jos. 
 
ンぶ Uﾐii aItoヴi diﾐ seItoヴul de eﾐeヴgie ﾏeﾐțioﾐează Iă e┝istă ヴisIul Ia piețele să fie 
distoヴsioﾐate pヴiﾐ pヴoHleﾏe legate de Ioﾏpetiție pe Iaヴe ANRE ﾐu le poate soluțioﾐa 
efiIieﾐt ふseIțiuﾐea Moﾐitoヴizaヴea piețeiぶ. DaIă aIeste gヴiji suﾐt justifiIate sau ﾐu e o 
Ihestiuﾐe Ie aヴ tヴeHui iﾐ┗estigată de Iătヴe ANRE și Coﾐsiliul CoﾐIuヴeﾐței, iaヴ 
rezultatele să fie puHliIate. 
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1. Tarife și prețuri: 
 
 ANRE ヴegleﾏeﾐtează taヴifele peﾐtヴu ﾏoﾐopoluヴi ふヴețele de tヴaﾐsﾏiteヴe și 
distヴiHuțieぶ și aIti┗ități îﾐ Iaヴe uﾐ juIătoヴ aヴe poziția doﾏiﾐaﾐtă ふIuﾏ aヴ fi stoIaヴea 
gazeloヴ sau seヴ┗iIiile tehﾐiIe de sisteﾏぶ, daヴ Ioﾐtiﾐută să staHileasIă pヴețuヴi de 
utilizatoヴ fiﾐal peﾐtヴu Ioﾐsuﾏatoヴii ヴegleﾏeﾐtați Iaヴe ﾐu au sIhiﾏHat fuヴﾐizoヴii. Îﾐ 
tiﾏp Ie autoヴitățile diﾐ Roﾏâﾐia au ヴeIuﾐosIut îﾐ fiﾐal, puHliI și de juヴe Iă piețele 
eﾐeヴgetiIe ﾐu suﾐt さliHeヴalizate diﾐ iulie ヲヰヰΑざ și Iă suﾐt pヴoHleﾏe de ヴegleﾏeﾐtaヴe 
și de taヴifaヴe Iaヴe iﾐhiHă deIizia utilizatoヴului de piață, îﾐtヴeHaヴea este Iât de 
consecvent va implementa reglementatorul de energie calendarele de liberalizare 
peﾐtヴu eleItヴiIitate și gaze. 

 
 

1.2. Tarifele de distriHuție peﾐtru eﾐergia eleItriIă 
 
O pヴoHleﾏă eseﾐțială peﾐtヴu ヲヰヱヲ și îﾐIeputul lui ヲヰヱン este pヴegătiヴea 
ヴegleﾏeﾐtăヴiloヴ peﾐtヴu a tヴeia peヴioada de ヴegleﾏeﾐtaヴe peﾐtヴu gaz și eleItヴiIitate. 
Îﾐ fapt, diﾐ Iauza IapaIității ヴeduse a ANRE, disIuțiile peﾐtヴu foヴﾏulaヴea Ielei de-a 
treia perioade de ヴegleﾏeﾐtaヴe au stagﾐat și ANRE a fost de aIIoヴd Ia aItoヴii de pe 

Caseta 5: Calendarele de liberalizare 
ANRE a pヴegătit două pヴogヴaﾏe peﾐtヴu liHeヴalizaヴea piețeloヴ de eleItヴiIitate șli de gaz, Hazate pe 
două IoﾐIepte difeヴite. Refeヴitoヴ la eleItヴiIitate, Iota de eﾐeヴgie pヴoIuヴată de pe piața liHeヴă Iヴește 
gヴadual îﾐ Ioșul ヴegleﾏeﾐtat; ANRE pヴogﾐozează tヴiﾏestヴial pヴețul pieței și ajustează pヴețul la 
Ioﾐsuﾏatoヴul fiﾐal îﾐ peヴioada uヴﾏătoaヴe Iu pヴețuヴile ヴeale de piață diﾐ peヴioada aﾐteヴioaヴă. La gaz, 
uﾐde difeヴeﾐța de pヴeț îﾐtヴe pヴoduIția iﾐteヴﾐă ヴegleﾏeﾐtată și iﾏpoヴtuヴi este ﾏaヴe, ideea este de a 
ajusta gヴadual pヴețuヴile doﾏestiI pâﾐă la paヴtitatea de iﾏpoヴt. Îﾐ aﾏHele Iazuヴi, ヴisIul Iel ﾏai 
e┗ideﾐt, Hazat pe e┝peヴieﾐțele aﾐteヴioaヴe, este daIă ヴegleﾏeﾐtatoヴul ┗a iﾏpleﾏeﾐta siﾏultaﾐ 
calendarul de dereglementare atât în en-gヴos, Iât și pe piața de ヴetail, adiIă daIă ajustează pヴețuヴile 
Ioﾐsuﾏatoヴului fiﾐal sau ┗a stヴâﾐge Iu ușa fuヴﾐizoヴii. AIest luIヴu s-a întâmplat în special în 2009-
2010, când fuヴﾐizoヴiloヴ de gaz li se Ieヴea de faIto să aIhizițoﾐeze ﾏai ﾏult gaz de iﾏpoヴt și să ┗âﾐdă 
la pヴețuヴi ﾐesIhiﾏHate de utilizatoヴ fiﾐal îﾐ tiﾏp Ie uﾐii Ioﾐsuﾏatoヴi ﾏaヴi pヴofitau de pe uヴﾏa 
gazului doﾏestiI ieftiﾐ, pヴefeﾐțal, după Iuﾏ se e┝pliIa îﾐ ヴapoヴtul anterior. 
 
Figuヴa ヵ Caleﾐdaヴele de liHeヴalizaヴe a eleItヴiIității ふstâﾐgaぶ și gazului ふdヴeaptaぶ 

 
Sursa: Candole Partners, 2012 

 

Caseta 6: prețurile regleﾏeﾐtate ﾐu asigură reIuperarea totală a Iosturilor  
Îﾐ ヲヰヱヲ, ANRE a IヴesIut Iaﾐtitatea pe Iaヴe HidヴoeleItヴiIa tヴeHuie să o fuヴﾐizeze Iătヴe Ioșul 
reglementat de la 4.5 TWh la ヵ.ヵ TWh, Ieea Ie ヴepヴeziﾐtă apヴoape ヵヰ% diﾐ pヴoduIția sa. Îﾐ aIelași 
tiﾏp, ANRE a ヴegleﾏeﾐtat uﾐ pヴeț foaヴte sIăzut peﾐtヴu HidヴoeleItヴiIa, Iaヴe a sIăzut de la ΓΒ.ヴ RON 
la Αヲ.ヲΑ RON/MWh. AIeasta se îﾐtâﾏplă îﾐ tiﾏp Ie HidヴoeleItヴiIa se Ioﾐfヴuﾐta deja Iu difiIultăți, 
îﾐIepâﾐd aﾐul Iu ヴezeヴ┗e de apă foaヴte sIăzute. 
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piață să aﾏâﾐe fiﾐalizaヴea ﾏetodologiei peﾐtヴu juﾏătatea lui ヲヰヱン. Îﾐ aIest ﾏoﾏeﾐt, 
ヴegleﾏeﾐtaヴea apliIaHilă peﾐtヴu gヴilele de distヴiHuție este „Ioș plafoﾐ de taヴifeざ, 
Hazată pe pヴiﾐIipiile detaliate ﾏai jos. Îﾐ ヴealitate, ヴegleﾏeﾐtaヴea efeIti┗ă este o 
┗aヴiaﾐtă foaヴte siﾏplifiIată a ﾏetodologiei și este pヴoHaHil Iă ┗a ヴăﾏâﾐe așa și îﾐ 
uヴﾏătoaヴea peヴioadă de ヴegleﾏeﾐtaヴe. 
 

 
Câte┗a aspeIte ﾐeIesită IoヴeIții îﾐ Iea de-a tヴeia peヴioadă de ヴegleﾏeﾐtaヴe. Cele ﾏai 
iﾏpoヴtaﾐte se ヴefeヴă la ヴeIupeヴaヴea ┗eﾐituヴiloヴ aﾏâﾐate ふIaヴe se ヴidiIă la ヱヵヰ de 
ﾏilioaﾐe de euヴo îﾐ Iazuヴile a doi distヴiHuitoヴi, ENEL și CE)ぶ și Iâte┗a ﾏăsuヴi de 
pヴoteIție peﾐtヴu a e┗ita aIuﾏulăヴi ┗iitoaヴe a uﾐoヴ astfel de ┗eﾐituヴi – ﾏai ales daIă 
România iﾐteﾐțioﾐează să pヴi┗atizeze Ioﾏpaﾐiile de distヴiHuție, după Iuﾏ a Ioﾐ┗eﾐit 
Iu FMI. AIestea afeItează Ioﾏpaﾐiile de distヴiHuție îﾐtヴ-o aﾐuﾏită ﾏăsuヴă, îﾐ fuﾐIție 
de iﾐ┗estiții și pieヴdeヴi. 
 

1. Veﾐituヴile aﾏâﾐate ふîﾐ speIial ENEL și CE), Iaヴe au făIut ﾏai ﾏulte iﾐ┗estiții 
deIât EleItヴiIaぶ. ANRE apliIă uﾐ plafoﾐ de pヴeț peﾐtヴu fieIaヴe ﾐi┗el de 
teﾐsiuﾐe, ﾐesIhiﾏHat diﾐ ヲヰヰΑ, deși ANRE ヴeIuﾐoaște faptul Iă distヴiHuitoヴii 
au făIut iﾐ┗estiții Iaヴe tヴebuie recuperate prin tarife mai mari în viitor. Cu cât 
iﾐ┗estește ﾏai ﾏult uﾐ distヴiHuitoヴ , Iu atât este ﾏai pヴoHaHil să depășeasIă 
plafoaﾐele iﾐițiale peﾐtヴu taヴifele de distヴiHuție; îﾐ aIelași tiﾏp, uﾐ 
distヴiHuitoヴ pヴi┗at ﾐu poate iﾐ┗esti ﾏai puțiﾐ, după Iuﾏ ﾐi┗elul de iﾐ┗estiții 
peﾐtヴu uﾐ distヴiHuitoヴ a fost paヴte diﾐ îﾐțelegeヴea de pヴi┗atizaヴe - și ANRE 
ﾏoﾐitoヴizează de aseﾏeﾐea și iﾏpleﾏeﾐtaヴea plaﾐului de iﾐ┗estiții pe IiﾐIi 
aﾐi. Regleﾏeﾐtaヴea distヴiHuției peヴﾏite aﾏâﾐaヴea ┗eﾐituヴiloヴ ヴeIuﾐosIute, îﾐ 

Box: Regleﾏeﾐtarea preț plafoﾐ 
Regleﾏeﾐtaヴea de taヴife tip plafoﾐ peヴﾏite opeヴatoヴiloヴ să ﾏodifiIe ﾐi┗elul taヴifeloヴ pe Haza uﾐui 
iﾐde┝. Iﾐde┝ul Iupヴiﾐde o ﾏăsuヴă de iﾐflație, I și o さdifeヴeﾐță de pヴoduIti┗itateざ, X. Îﾐ 
ヴegleﾏeﾐtaヴea de taヴife tip plafoﾐ, Iaヴe este folosită des îﾐ Uﾐiuﾐea Euヴopeaﾐă, ヴegleﾏeﾐtatoヴul 
gヴupează seヴ┗iIiile îﾐ Ioșuヴi Iu taヴife și staHileste uﾐ iﾐde┝ ふI-X), numit index al tarifelor de tip 
plafoﾐ, peﾐtヴu fieIaヴe Ioș. Ideea diﾐ spatele さIoșului ざ este Iă fieIăヴui opeヴatoヴ I se peヴﾏite să 
sIhiﾏHe pヴețuヴile diﾐ Ioșuヴi după Iuﾏ Iヴede, atât tiﾏp Iât pヴoIeﾐtajul ﾏediu al sIhiﾏHăヴii peﾐtヴu 
seヴ┗iIiile diﾐ Ioș ﾐu depășește iﾐde┝ul taヴifeloヴ de tip plafoﾐ diﾐ Ioș. Îﾐ pヴaItiIă, îﾐ Iazul 
distヴiHuției de eﾐeヴgie diﾐ Roﾏâﾐia, ANRE a apliIat diﾐ ヲヰヰΑ uﾐ plafoﾐ siﾐgulaヴ ふﾐeiﾐde┝at) pentru 
fieIaヴe ﾐi┗el de ┗oltaj și făヴă a lua îﾐ IalIul tipul de utilizatoヴ, îﾐ loI să peヴﾏită opeヴatoヴiloヴ să 
sIhiﾏHe pヴețuヴile diﾐ Ioș atât tiﾏp Iât ﾏedia ヴăﾏâﾐea suH iﾐde┝ul taヴifului de tip plafoﾐ. AIeasta 
se îﾐtâﾏplă pヴoHaHil datoヴită faptului Iă ANRE a pierdut capacitatea de a implementa propriile 
ヴegleﾏeﾐtăヴi, daヴ și autoﾐoﾏia de a aﾏeﾐda pヴețuヴi – cea de-a tヴeia peヴioadă de ヴegleﾏeﾐtaヴe s-
aヴ putea Ioﾐfヴuﾐta Iu aIeleași pヴoHleﾏe. Plafoaﾐele au ヴăﾏas ﾐesIhiﾏHate diﾐ ヲヰヰΑ, iﾐdiffeヴeﾐt 
de îﾏHuﾐătățiヴile de efiIieﾐță și iﾐflație. 
 
Figuヴa ヶ Taヴife peﾐtヴu teﾐsiuﾐe îﾐaltă, ﾏedie și joasă  

 
Source: CEZ, 2012 
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pヴiﾐIipal peﾐtヴu a liﾏita saltuヴile de taヴif de la aﾐ la aﾐ și iﾏpaItul taヴifului 
plafoﾐ aﾐual, daヴ aIeastă posiHilitate legală ﾐu a a┗ut Iu siguヴaﾐță iﾐteﾐția de 
a aﾏâﾐa Iヴeșteヴile de taヴif la iﾐfiﾐit. ANRE a utilizat-o peste limitele 
rezonabile, pentru a minimiza impactul tarifelor asupra consumatorului final. 
Chiaヴ daIă este legală, aIeastă pヴaItiIă faIe diﾐ Ie îﾐ Ie ﾏai difiIilă 
ヴeIupeヴaヴea ┗eﾐituヴiloヴ aﾏâﾐate pe ﾏăsuヴă Ie suﾏele se aIuﾏulează și 
ヴeIupeヴaヴea îﾐseaﾏﾐă Ia taヴifele de distヴiHuție aヴ tヴeHui să IヴeasIă 
seﾏﾐifiIati┗ daIă ヴeIupeヴaヴea se faIe îﾐtヴ-un singur an. ENEL avea venituri 
aﾏâﾐate de ヲンヵ ﾏilioaﾐe RON la sfâヴșitul lui ヲヰヱヱ ふși se așteaptă să IヴeasIă la 
ヵヰヰ de ﾏilioaﾐe RON pâﾐă la sfâヴșitul lui ヲヰヱヲぶ, peﾐtヴu Baﾐat și DoHヴogea, îﾐ 
timp ce Muﾐteﾐia “ud este îﾐIă suH plafoaﾐe, peﾐtヴu Iă pヴi┗atizaヴea a fost 
fiﾐalizată ﾏult ﾏai tâヴziu deIât se plaﾐifiIase iﾐițial. CE) a îﾐヴegistヴat ┗eﾐituヴi 
aﾏâﾐate de ヵヰヰ de ﾏilioaﾐe de RON la sfâヴșitul lui ヲヰヱヱ. AﾏHele Ioﾏpaﾐii au 
creat provizioane pentru aceste suﾏe, știiﾐd Iă ヴeIupeヴaヴea ┗a fi difiIilă. EON 
și distヴiHuțiile dețiﾐute de stat suﾐt îﾐIă suH plafoaﾐe și deIi ﾐu au îﾐヴegistヴat 
aヴieヴate. Peﾐtヴu a ヴeIupeヴa ┗eﾐituヴile aﾏâﾐate, atât ENEL, Iât ți CE) aヴ tヴeHui 
să IヴeasIă taヴifele la Βヰ-Γヰ% daIă s-ar recupeヴa toată suﾏa îﾐtヴ-un an, ceea 
Ie îﾐseaﾏﾐă o Iヴeșteヴe de ヱヰ-15% pentru utilizatorii finali; aproximativ 25 
pps ヴepヴeziﾐtă iﾐflație aIuﾏulată ﾐuﾏai îﾐ ヲヰヰΑ. Coﾏpaﾐiile ヴegleﾏeﾐtate au 
ajuﾐs la uﾐ aIoヴd to ANRE să ヴeIupeヴeze ┗aloヴile îﾐ uヴﾏătoヴii IiﾐIi aﾐi ai celei 
de-a tヴeia peヴioade de ヴegleﾏeﾐtaヴe, peﾐtヴu a e┗ita țepele îﾐ taヴife șiau 
Io┗eﾐit Iu ANRE să ﾏai tヴeaIă șase luﾐi pâﾐă Iâﾐd ANRE poate pヴegăti ﾐoile 
ヴegleﾏeﾐtăヴi peﾐtヴu Iea de-a tヴeia peヴioadă. Totuși, distヴiHuitoヴii aヴ Ieヴe 
pヴoHaHil să ┗adă Iă ヴegleﾏeﾐtăヴile iﾐIlude o dispoziție Iaヴe iﾐteヴziIe 
amânarea veniturilor recunoscute cu mai mult de 15% peste plafon pentru 
mai mult de un an – luIヴu iﾏpヴoHaHil să se îﾐtâﾏple peﾐtヴu Iă pヴețuヴile aヴ fi 
supuse presiunilor ascendente din mai multe motive: libeヴalizaヴea, Iヴeșteヴea 
ﾐuﾏăヴului de IeヴtifiIate ┗eヴzi și Ioteloヴ oHligatoヴii de eﾐeヴgie ┗eヴde peﾐtヴu 
furnizori, bonusul de cogenerare, recuperarea costurilor de aprovizionare 
cerute de distribuitori (de exemplu pentru consumul propriu tehnologic).  
Toate acestea ﾐu aヴ putea fi aIIeptate de Iătヴe ANRE îﾐ uヴﾏătoヴii aﾐi, 
datoヴită supoヴtaHilității și pヴesiuﾐiloヴ politiIe asupヴa ヴegleﾏeﾐtatoヴului îﾐ aﾐii 
electorali. 

2. CTP ふIoﾐsuﾏul pヴopヴiu tehﾐologiIぶ și ﾐeapliIaヴea ヴeIuﾐoașteヴii iﾐtegヴale a 
costurilor justificate. CTP-ul azi este IalIulat Ia o ﾏedie poﾐdeヴată a 
pieヴdeヴiloヴ de pe Iele tヴei ﾐi┗eluヴi și peﾐtヴu toate Ioﾏpaﾐiile de distヴiHuție 
depășește Γ.ヵ%; aIeasta se îﾐtâﾏplă peﾐtヴu Iă îﾐ tiﾏpul pヴiﾏeloヴ două 
perioade, profilul de consum s-a schimbat. Consumul pentru Iei IoﾐeItați 
diヴeIt la teﾐsiuﾐe îﾐaltă și ﾏedie ふutilizatoヴi iﾐdustヴialiぶ a sIăzut, îﾐ tiﾏp Ie 
Ioﾐsuﾏul peﾐtヴu teﾐsiuﾐe ﾏiIă, uﾐde pieヴdeヴile suﾐt Iele ﾏai ﾏaヴi 
ふutilizatoヴii ヴezideﾐțialiぶ a IヴesIut. CTP-ul Iaヴe depășește Iei Γ.ヵ% ヴeIuﾐosIuți 
de Iătヴe ANRE tヴeHuie aIhizițioﾐat de pe P)U, iaヴ aIIizele și TVA-ul nu sunt 
ヴeIuﾐosIute de Iătヴe ANRE Ia Iheltuieli. Peﾐtヴu a ヴefleIta situația aItuală a 
tutuヴoヴ ヴețeleloヴ de distヴiHuție și peﾐtヴu a stiﾏula ヴeduIeヴea geﾐeヴal a CTP, 
pヴopuﾐeヴea peﾐtヴu a tヴeia peヴioadă este de a a┗ea țiﾐte peﾐtヴu fieIaヴe ﾐi┗el 
de teﾐsiuﾐe ふヰ.ヵ% peﾐtヴu îﾐaltă, ン% peﾐtヴu  ﾏedie și ヱヴ% peﾐtヴu joasăぶ. 
Potヴi┗it distヴiHutoヴiloヴ, ┗aloヴile CTP tヴeHuie Ioヴelate Iu plaﾐul de iﾐ┗estițșii 
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iﾐIluzâﾐd ﾏăsuヴătoヴi iﾐteligeﾐte, peﾐtヴu a țiﾐti iﾐ┗estițiile mai bine unde este 
Ieヴeヴe ﾏai ﾏaヴe pe piață. 
CTP-ul ヴeIuﾐosIut de Iătヴe ANRE este ﾏai jos deIât Iel pe Iaヴe distヴiHuitoヴii l-
aヴ putea atiﾐge, daヴ situația este îﾐヴăutățită îﾐ Iaz de foヴță ﾏajoヴă ふde e┝; 
Hidroelectrica în timpul sezoanelor secetoase), fapt care conduce la 
ﾐeiﾏpleﾏeﾐtaヴea pヴiﾐIipiului de ヴeIuﾐoașteヴe iﾐtegヴală a Iostuヴiloヴ 
justifiIate peﾐtヴu CPT. Îﾐ ヲヰヱヲ, seIeta a ヴedus Iaﾐtitățile de eﾐeヴgie li┗ヴate de 
Iătヴe HidヴoeleItヴiIa îﾐ toate IoﾐtヴaItile, iﾐIlusi┗e Iaﾐtitățile Iaヴe au fost 
Iuﾏpăヴate de distribuitori ca CTP. Ca rezultat, 70% din CTP-ul distribuitorilor 
a fost aIhizițioﾐat de pe P)U, Iu ﾐeヴeIuﾐoașteヴea Iostuヴiloヴ adițioﾐale de 
Iătヴe ANRE. Îﾐ Iazul CE), faptul Iă Ioﾏpaﾐia a tヴeHuit să aIhizițioﾐeze diﾐ 
propriile fonduri energie suplimentaヴă peﾐtヴu CTP ﾐeヴeIuﾐosIut a Ioﾐdus la 
pierderi de 10-ヱヲ ﾏlioaﾐe de RON pe luﾐă, îﾐ pヴiﾏele ン luﾐi ale lui ヲヰヱヲ și Α 
ﾏilioaﾐe RON peﾐtヴu ENEL. De aseﾏeﾐea, peﾐtヴu Iaﾐtitățile aIhizițioﾐate Ia 
CTP, distヴiHuitoヴii tヴeHuie să Iuﾏpeヴe și IeヴtifiIate ┗eヴzi ふIeea ce a generat un 
Iost adițioﾐal de ヲΓ RON/MWh îﾐ iaﾐuaヴieぶ. AIeastă ┗aloaヴe este uﾐ alt Iost 
suHstaﾐțial ﾐeヴeIuﾐosIut ふspヴe e┝eﾏplu, peﾐtヴu CE) a îﾐseﾏﾐat ヶ-7 milioane 
pe luﾐăぶ. Aseﾏeﾐea situație se poate i┗i de fieIaヴe dată Iâﾐd este o situație 
de foヴță ﾏajoヴă și pヴoduIătoヴii ﾐu pot seヴ┗i Iaﾐtitățile IoﾐtヴaItate, Ieea Ie 
îﾐseaﾏﾐă Iă îﾐtヴeaga pieヴdeヴe este tヴaﾐsfeヴată Iătヴe distヴiHuitoヴi. 
 

3. Costul mediu ponderat al capitalului (WACC). Costul în prezent este de 10% 
peﾐtヴu distヴiHuitoヴii pヴi┗ați, iaヴ ANRE a pヴopus pe Haza uﾐui studiu să îl ヴeduIă 
la Β.ヵ%, Aヴguﾏeﾐtul ANRE este Iă Ioﾐsultaﾐtul IoﾐtヴaItat de ei Iu aIest sIop 
a ヴeIoﾏaﾐdat Ia WACC să fie suH Γ%. DistヴiHuitoヴii și-au angajat propriul 
consultant care a produs cifre diferite, de la 9.4% la 12.6%. Probabil 
pヴoIeﾐtajul fiﾐal aヴ fi o ┗aloaヴe ﾐegoIiată, îﾐtヴe pヴopuﾐeヴea ANRE și a 
distヴiHuitoヴiloヴ sau păstヴaヴea Ieloヴ ヱヰ%. Faptul Iă WACC este îﾐIă ﾐeIuﾐosIut 
ﾐu a afeItat oHligația distヴiHuitoヴiloヴ de a tヴiﾏite Iătヴe ANRE îﾐ ﾏaヴtie plaﾐul 
de iﾐ┗estiți și peﾐtヴu uヴﾏătoaヴea peヴioadă de ヴegleﾏeﾐtaヴe. Au ヴealizat aIest 
luIヴu Iu aﾐuﾏite Ioﾐdiții ふde e┝eﾏplu, CE) a pヴopus uﾐ plaﾐ de iﾐ┗estiții de 
ヵヰ ﾏilioaﾐe euヴo/aﾐ, Iaヴe să fie aﾏeﾐdat pe Haza uﾐui ┗iitoヴ WACC agヴeatぶ. Îﾐ 
plus, plaﾐul de iﾐ┗estiții depus de distヴibuitori în martie pentru 2013-2017 nu 
iﾐIlude ajustăヴile ﾐeIesaヴe peﾐtヴu iﾏpleﾏeﾐtaヴea ﾐoii legi a eﾐeヴgiei, Iaヴe 
soliIită distヴiHuitoヴiloヴ să e┝tiﾐdă ヴețele diﾐ pヴopヴiile foﾐduヴi și să 
iﾏpleﾏeﾐteze ﾏăsuヴaヴea iﾐteligeﾐtă. 
Iﾐ┗estitoヴii pヴi┗ați au o ヴegleﾏeﾐtaヴe ﾏai fa┗oヴaHilă peﾐtヴu WACC ふ┗eﾐitul 
ヴegleﾏeﾐtat peﾐtヴu BARぶ deIât Iei dețiﾐuți de stat. DistヴiHuitoヴii pヴi┗ați au uﾐ 
WACC recunoscut care este cu 2-3 procente mai mare decât în cazul celor 
dețiﾐuti de stat ふヱヲ% îﾐ Ioﾏpaヴație Iu ヱヰ% peﾐtヴu pヴiﾏa peヴioadă de 
ヴegleﾏeﾐtaヴe, ヱヰ% față de Α% îﾐ Iea de-a doua peヴioadăぶ. AIeastă 
disIヴiﾏiﾐaヴe poziti┗ă, iﾐtヴodusă la pヴi┗atizaヴe, eヴa destiﾐată să fie uﾐ 
stiﾏuleﾐt supliﾏeﾐtaヴ peﾐtヴu iﾐ┗estitoヴii stヴăiﾐi peﾐtヴu a ┗eﾐi îﾐ Roﾏâﾐia, 
a┗âﾐd îﾐ ┗edeヴe Iă ﾏediul legal și de ヴegleﾏeﾐtaヴe eヴa ﾏai puțiﾐ siguヴ și 
pヴediItiHil. Îﾐ Iazul uﾐei ﾐoi pヴi┗atizăヴi, iﾐ┗estitoヴul aヴ HeﾐefiIia Iel ﾏai 
pヴoHaHil de uﾐ tヴataﾏeﾐt pヴefeヴeﾐțial siﾏilaヴ. 
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4. Calitatea seヴ┗iIiiloヴ. Calitatea seヴ┗iIiiloヴ este ﾏăsuヴată Ia îﾐtヴeヴupeヴi, iaヴ 
ANRE puHliIă un raport anual despre întreruperi pentru a compara calitatea 
seヴ┗iIiiloヴ îﾐ ヴâﾐdul ヴețeleloヴ de distヴiHuție. Totuși, aIuヴatețea ﾏăsuヴăヴii 
difeヴă suHstaﾐțial de la distヴiHuțiile dețiﾐute de stat la Iele pヴi┗atizate. 
AIeasta se îﾐtâﾏplă peﾐtヴu Iă Iele pヴi┗atizate au investit deja în aparat de 
ﾏăsuヴaヴe ﾏodeヴﾐe, îﾐ tiﾏp Ie tヴei Ioﾏpaﾐii dețiﾐute de stat ﾐu au făIut-o; 
fieIaヴe diﾐtヴe Iei Β distヴiHuitoヴi Iaヴe pヴopヴia Hază de date și sisteﾏ de 
ﾏăsuヴaヴe și aIestea tヴeHuie uﾐifiIate îﾐaiﾐte de a peヴﾏite o e┗aluaヴe 
adeI┗ată îﾐtヴe gヴilele de distヴiHuție. Mai ﾏult, Iele pヴi┗ate au iﾏHoldul de a 
puHliIa Iifヴe faItual ふdaIă azi ヴapoヴtează ﾏai puțiﾐe îﾐtヴeヴupeヴi deIât îﾐ 
ヴealitate și apoi aヴ tヴeHui să ヴapoヴteze ﾏai ﾏulte îﾐtヴeヴupeヴi pe ┗iitoヴ, aヴ 
păヴea o deteヴioヴea a Ialității seヴ┗iIiiloヴ, diﾐ Iaヴe aヴ putea ヴezulta de plătit 
peﾐalități seﾏﾐifiIati┗eぶ. Pe de Iealaltă paヴte, ﾏaﾐageヴii distヴiHuitoヴiloヴ 
puHliIi, îﾐ ﾏajoヴitate ﾐuﾏiți politiI, ﾐu au aIelași iﾏHold, au o peヴspeIti┗ă pe 
teヴﾏeﾐ luﾐg și doヴesI să ヴapoヴteze seヴ┗iIii de Ialitate supeヴioaヴă față de 
predecesorii sau succesorii lor. O propunere din partea distribuitorilor este ca 
ANRE să aIIepte teﾏpoヴaヴ să ﾐu e┝iste iﾐIluziuﾐi ale Ialității seヴ┗iIiiloヴ îﾐ 
ﾏetodologia de IalIulate taヴifele. AIeastă idée ﾐu este ヴezoﾐaHilă sau 
IoヴeItă, peﾐtヴu Iă ANRE tヴeHuie să aiHă Ioﾐtヴol peste Ialitatea seヴ┗iIiiloヴ 
ofeヴite de Iătヴe distヴiHuitoヴi și ヴegleﾏeﾐtatoヴul aヴ tヴeHuie să fie ヴespoﾐsaHil și 
față de Ilieﾐți, ﾐu ﾐuﾏai față de distヴiHuitoヴi. DistヴiHuitoヴii pヴopuﾐ îﾐ sIhiﾏH 
să iﾐIludă ﾏoﾐitoヴizaヴea dispoziti┗eloヴ îﾐ Iadヴul plaﾐuヴiloヴ de iﾐ┗estiții și să 
ヴeiﾐtヴoduIă Ialitatea seヴ┗iIiiloヴ îﾐ ﾏetodologie odată Ie aIeastă Ialitate este 
ﾏoﾐitoヴizată adeI┗at și peヴﾏite Ioﾏpaヴaヴea adeI┗ată îﾐtヴe Iele opt Ioﾏpaﾐii 
de distヴiHuție. 

5. Tarif binomial. Uﾐa diﾐtヴe Iele ﾏai iﾏpoヴtaﾐte sIhiﾏHăヴi pヴopuse de Iătヴe 
distヴiHuitoヴi este iﾐtヴoduIeヴea taヴifului Hiﾐoﾏiﾐal, ﾏeﾐțioﾐat îﾐ 
ヴegleﾏeﾐtăヴile e┝isteﾐte Ia o pヴopuﾐeヴe peﾐtヴu Iea de-a tヴeia peヴioadă de 
ヴegleﾏeﾐtaヴe, daヴ Iaヴe aヴ tヴeHui detaliată peﾐtヴu iﾐtヴoducerea noii 
ﾏetodologii. Potヴi┗it pヴopuﾐeヴii, taヴiful aヴ a┗ea două Ioﾏpoﾐeﾐte, o さta┝ă pe 
IapaIitateざ ふRON/KW iﾐstalați ぶ și taヴiful de distヴiHuție îﾐ RON/KWh. Ideea 
este Iă ﾏulți Ioﾐsuﾏatoヴi iﾐdustヴiali IoﾐeItați la distヴiHuitoヴi au e┝Ies de 
capacititate, Iaヴe geﾐeヴează pieヴdeヴi ふși deIi CTP ﾏai ﾏaヴe, îﾐ speIial peﾐtヴu 
ヴețele de teﾐsiuﾐe ﾏedie și ﾏaヴeぶ. Taヴiful Hiﾐoﾏial aヴ sIhiﾏHa de aseﾏeﾐea 
și IapaIitatea iﾐstalată și deIi aヴ peﾐaliza IapaIitatea îﾐ e┝Ies, stiﾏulâﾐd 
Ioﾐsuﾏatoヴii să liﾏiteze IapaIitatea la ceea ce este folosit de fapt. Combinat 
Iu CTP ヴeIuﾐosIut, difeヴeﾐțiat pe teﾐsiuﾐe ふfoaヴte sIăzut peﾐtヴu teﾐsiuﾐe 
ﾏedie și ヴidiIatăぶ, taヴiful Hiﾐoﾏial aヴ stiﾏula ヴeduIeヴea pieヴdeヴiloヴ. Taヴiful 
Hiﾐoﾏial este util și peﾐtヴu o pヴoHleﾏă tehﾐiIă ヴeIeﾐtă, IoﾐeItarea 
geﾐeヴatoaヴeloヴ ヴegeﾐeヴaHile diヴeIt la ヴețeaua de distヴiHuție ふIaヴe tヴaﾐsfoヴﾏă 
pヴaItiI distヴiHuția îﾐtヴ-uﾐ fel de ヴețea de tヴaﾐspoヴtぶ. Ta┝a de IapaIitate aヴ fi 
apliIată și pヴoduIătoヴiloヴ IoﾐeItați la ヴețea ふîﾐ speIial foto┗oltaiIぶ, Ia o 
constrângere pentru supra-Ioﾐe┝iuﾐi ふși aヴ liﾏita distoヴsiuﾐea iﾐtヴodusă de 
Iele șase e┝tヴa-geﾐeヴoase IeヴtifiIate peﾐtヴu puteヴe solaヴăぶ. 
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Table 2: Noi pro┗oIări peﾐtru distriHuție 

Acordurile de conectare pentru energii 
ヴegeﾐeヴaHile, diヴeIt la ヴețelele de distヴiHuție 
 

4.9 GW vânt, 0.5 GW solar 

Cヴeșteヴea Ioﾐsuﾏului de eleItヴiIitate îﾐ oヴașe 
 

ヴヰ%  îﾐ ultiﾏii ヱヰ aﾐi, făヴă iﾐ┗estiții ﾏajoヴe 
îﾐaiﾐtea pヴi┗atizăヴiloヴ  

Cヴeșteヴea Ioﾐsuﾏului îﾐ BuIuヴești ふuﾐa diﾐtヴe 
Iele ﾏai îﾐ┗eIhite ヴețeleぶ 
 

ヴヰ%, Iea ﾏai ﾏaヴe țeapă îﾐtヴe  ヲヰヰ4-2007 

 
 

6. Defiﾐiția peﾐtヴu OPEX IoﾐtヴolaHil peﾐtヴu ヲヰヱン și faItoヴul de efiIieﾐță ふﾏăsuヴa 
pâﾐă la Iaヴe OPEX-ul IoﾐtヴolaHil poate fi ヴedusぶ,  Ia de altfel și îﾏpăヴțiヴea 
Iâștiguヴiloヴ de efiIieﾐță îﾐtヴe Ioﾐsuﾏatoヴi și distヴiHuitoヴi, suﾐt suHieIte 
pentru cea de-a tヴeia peヴioadă de ヴegleﾏeﾐtaヴe.  DistヴiHuitoヴii Ioﾐsideヴă Iă 
OPEX-ul IoﾐtヴolaHil ヴeIuﾐosIut azi este ﾏai sIăzut deIât Iheltuielile 
oepヴațioﾐale IoﾐtヴolaHile Iaヴe pot fi oHțiﾐute îﾐ ﾏod ヴeal. O pヴopuﾐeヴe este 
să se ヴegleﾏeﾐteze OPEX-ul controlabil pentru ヲヰヱン Ia o ﾏedie îﾐtヴe țiﾐta 
Iuヴeﾐtă și Iea oHțiﾐută de fapt îﾐ ヲヰヱヲ peﾐtヴu a ヴeduIe deIalajaul îﾐtヴe 
┗aloヴile ヴeIuﾐosIute de Iătヴe ANRE și Ieea Ie se îﾐtâﾏplă îﾐ ヴealitate. 

 
7. DisIuția despヴe Iea de-a tヴeia peヴioadă de ヴegleﾏeﾐtaヴe ﾐu iﾐIlude 

implementarea ﾏetodologiei detaliate さtaヴif Ioș plafoﾐざ, daヴ poヴﾐește de la 
pヴezuﾏția Iă ﾏetoda aヴ Ioﾐtiﾐua să fie Hazată pe plafoaﾐele ふiﾐde┝ateぶ după 
ﾐi┗elul de ┗oltaj.  Pe ┗iitoヴ, ﾏetoda さtaヴif Ioș plafoﾐざ aヴ putea fi iﾐtヴodusă și 
îﾏHuﾐătățită, peﾐtヴu a asiguヴa dez┗oltaヴea ヴețelei Hazată pe Ieヴeヴe ふspヴe 
exemplu, tariff zonal, similar tarifului nodal în transmitere pentru a asigura 
difeヴeﾐțeiヴea taヴifeloヴ peﾐtヴu Ioﾐsuﾏatoヴi uﾐde este agloﾏeヴaヴe, îﾐ zoﾐe 
foarte dense etc) 

 
 

 
 
 

Caseta Β: E┗aluare Ioﾏparati┗ă pri┗iﾐd Ialitatea regleﾏeﾐtărilor 
E┝istă puțiﾐe Ioﾏpaヴații iﾐteヴﾐațioﾐale peﾐtヴu Ialitatea ヴegleﾏeﾐtăヴiloヴ. Uﾐ ﾐou ヴapoヴt de 
e┗aluaヴe Ioﾏpaヴati┗ă peﾐtヴu Euヴopa Ieﾐtヴal ふヲヰヱヱぶ suHliﾐiază uﾐ ﾐuﾏăヴ de iﾐdiIatoヴi pe Iaヴe 
evaluatorii îi pot folosi pentru a compara efectele reglementatorilor buni: consum per capita 
ふkWhぶ; pieヴdeヴile de tヴaﾐsﾏisie și distヴiHuție ふ% diﾐ pヴoduIțieぶ; pヴețul IasﾐiI, iﾐIluzâﾐd ta┝e 
(US$/kWh); % din populație făヴă eleItヴiIittate. În cazul României, consumul casnic per capita este 
îﾐIă foaヴte sIăzut, apヴo┝iﾏati┗ juﾏătate diﾐ ﾏedia UE datoヴită Hazei sIăzute îﾐ ヱΓΓヰ și gヴadului 
de dez┗oltaヴe eIoﾐoﾏiIă sIăzut, pヴeIuﾏ și a staﾐdadeloヴ de ┗iață, îﾐ geﾐeヴal. Pヴețuヴile IasﾐiIe 
suﾐt ヴegleﾏeﾐtate aヴtifiIial la uﾐ ﾐi┗el sIăzut, pe Iheltuiala iﾐ┗estițiiloヴ peﾐtヴu geﾐeヴaヴe și ヴețele. 
E┝istă ﾏulte peヴsoaﾐe Iaヴe ﾐu suﾐt IoﾐeItate la Iuヴヴeﾐt eleItヴiI – în 2011 erau 61.000 de case în 
2100 de sate, care necesitau peste 200 de milioane de euro pentru a fi conectate. În timp ce este 
destul de difiIil să agヴegi iﾐdiIatorii într-o siﾐguヴă ﾏăsuヴă, aIeasta deﾏoﾐstヴează Iă Roﾏâﾐia 
saIヴifiIă oHieIti┗e iﾏpoヴtaﾐte de ヴegleﾏeﾐtaヴe peﾐtヴu a uヴﾏăヴi altele îﾐ ﾏod e┝Iesi┗, Iuﾏ aヴ fi 
pヴețuヴile sIăzute la eﾐeヴgie ふ┗ezi și PヴoteIția Ioﾐsuﾏatoヴului, ﾏai josぶ 

 



 28 

2. ProteIția Ioﾐsuﾏatorilor 
 
Câﾐd este ┗oヴHa de pヴoteIția Ioﾐsuﾏatoヴiloヴ reglementatorul de energie nu ar trebui 
să se oIupe Iu ﾏeﾐțiﾐeヴea pヴețuヴiloヴ sIăzute îﾐ ﾏod aヴtifiIial peﾐtヴu utilizatoヴii fiﾐali 
îﾐ detヴiﾏeﾐtul iﾐ┗estițiiloヴ îﾐ pヴoduIție, ヴețele sau efiIieﾐța eﾐeヴgetiIă, îﾐ sIhiﾏH aヴ 
trebui să fie preocupat de:  

- Asiguヴaヴea Ialității apヴo┗izioﾐăヴii făヴă îﾐtヴeヴupeヴi, pヴeIuﾏ și cel mai înalt nivel 
posiHil de IoﾐIuヴeﾐță îﾐtヴe fuヴﾐizoヴi  

- Răspuﾐsul la plâﾐgeヴile Ioﾐsuﾏatoヴiloヴ îﾏpotヴi┗a fuヴﾐizoヴiloヴ peﾐtヴu aﾐuﾏite 
chestiuni care sunt mai tehnice deIât Iele de Iaヴe se oIupă ageﾐția de 
pヴoteIția Ioﾐsuﾏatoヴiloヴ; ヴespoﾐsaHilitatea ANRE e în mod explicit în 
directivele de energie și ﾐoua lege a eﾐeヴgiei, Ia și dreptul de a schimba 
furnizorii  

- Gaヴaﾐtaヴea faptului Iă fuヴﾐizoヴii ofeヴă iﾐfoヴﾏații adeI┗ate Iu pヴi┗iヴe la suヴsele 
de energie, certificate verzi, bonus de cogenerare, componente de pヴeț Iuﾏ 
ar fi tarife reglementate etc  

- Coﾐsilieヴe peﾐtヴu Ioﾐsuﾏatoヴii asupヴa dヴeptuヴiloヴ pe Iaヴe le au și Iuﾏ pot 
optiﾏiza faItuヴile loヴ, eIoﾐoﾏisiヴea de eﾐeヴgie sau e┗itaヴea deIoﾐeItăヴiloヴ, 
iﾐIlusi┗ o liﾐie telefoﾐiIă peﾐtヴu Ioﾐsilieヴe a Ioﾐsuﾏatoヴiloヴ și a ヴăspuﾐde 
ヴeIlaﾏațiiloヴ Ioﾐsuﾏatoヴiloヴ8  

- Răspuﾐs ヴapid la Ieヴeヴea paヴtiIipaﾐțiloヴ la piață peﾐtヴu iﾐstヴuﾏeﾐte ﾏai 
fle┝iHile de tヴaﾐzaIțioﾐaヴe de eﾐeヴgie eleItヴiIă  

 

                                                 
8 http://www.ofgem.gov.uk/domestic-consumers/smebd/Pages/smebd.aspx 

Caseta Γ: ANRE treHuie să răspuﾐdă rapid la ﾐe┗oia de iﾐstruﾏeﾐte de piaţă ﾐoi  
Două pヴoHleﾏe au fost ヴidiIate pâﾐă îﾐ aIest aﾐ de Iuﾏpăヴătoヴii de eﾐeヴgie îﾐ piață: 
ﾐeIesitatea uﾐui iﾐstヴuﾏeﾐt ﾐou de piață pentru contracte mari de energie, de tip 
ﾏultiaﾐual, pヴeIuﾏ și ﾐeIesitatea de a peヴﾏite tヴaﾐzaIțioﾐaヴea ușoヴ peﾐtヴu PPA, îﾐ Ioﾐte┝tul 
noii legi a energiei. În ambele cazuri, ANRE are ultimul cuvânt:  

- Cu pヴi┗iヴe la IoﾐtヴaItele ﾏaヴi, OPCOM şi ヱヴ ﾏaヴi Ioﾐsuﾏatoヴi au disIutat și au 
defiﾐit uﾐ ﾐou iﾐstヴuﾏeﾐt pe piața, PCCB- ﾐegoIieヴe diヴeItă, Iaヴe peヴﾏite 
tヴaﾐzaIțioﾐaヴea tヴaﾐspaヴeﾐtă peﾐtヴu ﾏai ﾏulti aﾐi IoﾐtヴaIte Iu foヴﾏula pe Hază de 
pヴețuヴi, peﾐtヴu Iaヴe IoﾐtヴaItele Hilateヴal e┝isteﾐte pe piață ﾐu au fost sufiIieﾐt de 
flexibile. Contractul  standardizat a fost prezentat la ANRE spre aprobare la începutul 
luﾐii oItoﾏHヴie și ANRE tヴeHuie să ヴe┗izuiasIă și să dea a┗izul său.  

- Legea ﾐouă a eﾐeヴgiei iﾏpuﾐe tutuヴoヴ pヴoduIătoヴiloヴ să tヴaﾐzaItioﾐeze Ioﾏpetiti┗ 
pe OPCOM, situaţie îﾐ Iaヴe iﾐ┗estitoヴii îﾐ eﾐeヴgia ヴegeﾐeヴaHilă aヴ îﾐtâﾏpiﾐa 
difiIultăţi, deoaヴeIe aヴ doヴi să îﾐIheie PPA pe teヴﾏeﾐ luﾐg îﾐaiﾐte de IoﾐstヴuIția 
centralei electrice în scopul de a garanta un împヴuﾏut HaﾐIaヴ peﾐtヴu fiﾐaﾐțaヴe. PPA 
ﾐu pot fi tヴaﾐzaIțioﾐate pe OPCOM aIuﾏ, deoaヴeIe toți pヴoduIătoヴii adﾏişi pe 
OPCOM tヴeHuie să pヴeziﾐte liIeﾐţă de pヴoduIătoヴi, Iaヴe este posiHilă ﾐuﾏai după Ie 
Ieﾐtヴala a fost Ioﾐstヴuită. E┝istă ﾏai ﾏulte ﾏoduヴi peﾐtヴu a ヴezol┗a ușoヴ aIeastă 
pヴoHleﾏă făヴă a ﾏodifiIa legea; liIeﾐțeloヴ: desIhideヴea ヴegeﾐeヴaHile să 
tヴaﾐzaIţioﾐeze PPA pe OPCOM; iﾐteヴpヴetaヴea ofiIială a legii pヴeIuﾏ Iă iﾐ┗estitoヴii 
Iaヴe ﾐu au îﾐIă Ieﾐtヴală suﾐt e┝Ieptaţi de la dispoziţiile cu pricina, prin urmare nu  
iﾐtヴă suH iﾐIideﾐța aIestoヴ pヴe┗edeヴi ale legii, etI Toate aIeste ajustăヴi pot fi făIute 
pヴiﾐ ヴegulaﾏeﾐt și legislația seIuﾐdaヴă, făヴă ﾏodifiIaヴea legii primare.  

. 

http://www.ofgem.gov.uk/domestic-consumers/smebd/Pages/smebd.aspx
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- Deși ﾐu e îﾐ ﾏod e┝pliIit ﾏeﾐțioﾐată îﾐ legislație Ia o Ihestiuﾐe de pヴoteIție a 
consumatorului, este, de asemenea, foarte important Ia iﾐfoヴﾏațiile pe site-
ul autoヴității de ヴegleﾏeﾐtaヴe să fie pヴezeﾐtate îﾐtヴ-o ﾏaﾐieヴă ușoヴ aIIesiHilă 
peﾐtヴu oヴiIe Iititoヴ oHişﾐuit, peﾐtヴu a îﾐțelege ﾏisiuﾐea de ヴegleﾏeﾐtaヴe și de 
fuﾐIțioﾐaヴe a pieței. 

 
 

 
 
 

3. Moﾐitorizarea pieței 
 
CapaIitatea ANRE de ﾏoﾐitoヴizaヴe pieței este ヴelati┗ sIăzută, îﾐ speIial atuﾐIi Iâﾐd 
vine vorba de zone sensibile din punct de vedere politic. 
 

Roﾏâﾐia aヴe ﾐe┗oie de ヴegleﾏeﾐtăヴi peﾐtヴu a simula Ioﾏpoヴtaﾏeﾐtul pieței de 
eﾐeヴgie eleItヴiIă. După Iuﾏ aﾏ desIヴis îﾐ IﾐtヴoduIeヴe, seItoヴul eﾐeヴgetiI ヴoﾏâﾐesI 
ﾐu este o piață Ioﾏpetiti┗ă, Iu o IoﾐIeﾐtヴație sIăzută de pヴoduIătoヴi. Îﾐ sIhiﾏH, 
aceasta este foヴﾏată diﾐ:  

- 80-Βヵ%  aItoヴi de stat, Iele ﾏai ﾏulte fiiﾐd dețiﾐute de aIeeași eﾐtitate, Miﾐisteヴul 
Economiei  

- 5%, surse regenerabile care supravietuiesc prin ajutor de stat  

- ヱヰ% PetヴoﾏBヴazi CCGT, Iaヴe HeﾐefiIiază de uﾐ ヴegiﾏ pヴefeヴeﾐțial, justifiIat de 
ﾐeIesitatea de a IoヴeIta uﾐa diﾐtヴe distoヴsiuﾐile diﾐ piata de gaze, daヴ Iaヴe eliﾏiﾐă 
oヴiIe IoﾐIuヴeﾐță pe eﾐeヴgie eleItヴiIă diﾐ suヴse Ioﾐ┗eﾐțioﾐale, peヴﾏițâﾐd Bヴazi uﾐ 
pヴeț pヴefeヴeﾐțial peﾐtヴu IoﾏHustiHil îﾐ Ioﾏpaヴație Iu oヴiIe CCGT ﾐou  

“eItoヴul eﾐeヴgetiI ﾐu aヴ putea fuﾐIțioﾐa Ia o piață făヴă ヴegleﾏeﾐtăヴi supliﾏeﾐtaヴe 
Iaヴe foヴțează paヴtiIipaﾐții de pe piață să ﾐu aHuzeze de poziția loヴ:  
- firmele de stat aヴ putea aIțioﾐa îﾐ ﾏod IoﾐIeヴtat peﾐtヴu a eliﾏiﾐa IoﾐIuヴeﾐții (în 
cazul în care acestea ar fi interesate de maximizarea profitului) - prin urmare, legea 
iﾐteヴziIe aIțiuﾐile Iaヴe suﾐt tipiIe peﾐtヴu un comportament concertat, ca suH┗eﾐții 
îﾐIヴuIișate, de e┝eﾏplu. Pヴiﾐ iﾏpuﾐeヴea Ia fuヴﾐizoヴii de stat să ofeヴe la liIitație 
pヴoduIția loヴ, ﾏaﾐageヴii de┗iﾐ îﾐ ﾏod ┗iziHil ヴăspuﾐzătoヴi peﾐtヴu peヴfoヴﾏaﾐța 
companiei lor si tind sa se comporte ca maximizatori de profit. De asemenea, unele 
reguli în platforma de tヴaﾐzaIțioﾐaヴe iﾐhiHă tヴaﾐzaIțiile lipsite de tヴaﾐspaヴeﾐtă, uﾐde 
uﾐ aItoヴ de stat aヴ putea fi teﾐtat să îﾐIheie IoﾐtヴaIte  pヴefeヴeﾐţiale ふde e┝eﾏplu, 

Caseta ヱヰ: PraItiIa Ofgeﾏ a iﾐforﾏării puHliIe  
Ofgeﾏ, ageﾐţia de ヴegleﾏeﾐtaヴe îﾐ doﾏeﾐiul eﾐeヴgiei diﾐ Maヴea Bヴitaﾐie, puHliIă iﾐfoヴﾏații 
peﾐtヴu utilizatoulヴ geﾐeヴal despヴe toate aIti┗itățile sale, îﾐ foヴﾏă uﾐoヴ "fișe iﾐfoヴﾏative". De 
exemplu, "Asigurarea furnizăヴii de eﾐeヴgie eleItヴiIă diﾐ Maヴea Bヴitaﾐie " e┝pliIă îﾐtヴ-un mod 
foaヴte usoヴ de îﾐţeles fuﾐIțioﾐaヴea îﾐtヴegii pieței de eﾐeヴgie eleItヴiIă, iﾐIlusi┗ IoﾐIepte 
sofisticate, cum ar fi "servicii tehnice de sistem" sau "piața de eIhiliHヴaヴe". AIest luIヴu peヴﾏite 
Ioﾐsuﾏatoヴului să îﾐțeleagă ﾏai Hiﾐe atât dヴeptuヴile sale și Ieea Ie faIe ageﾐţia de ヴegleﾏeﾐtaヴe, 
daヴ IoﾐtヴiHuie şi la Iヴeșteヴea ヴespoﾐsaHilității Ofgeﾏ.  
Sursa 
: http://www.ofgem.gov.uk/Media/FactSheets/Documents1/5337-soselecupdatemay05.pdf 

 

http://www.ofgem.gov.uk/Media/FactSheets/Documents1/5337-soselecupdatemay05.pdf
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ヴegula aﾐoﾐiﾏatului peﾐtヴu ofeヴtele pe piața peﾐtヴu ziua uヴﾏătoaヴe și alocarea 
autoﾏată a Ieヴeヴii și ofeヴtei după pヴețuヴile Ioヴespuﾐzătoare)  
- Eﾐeヴgiile ヴegeﾐeヴaHile suﾐt HeﾐefiIiaヴi ai ajutoヴului de stat, îﾐtヴe ヲ/ン şi ヶ/Α diﾐ 
veniturile lor nu sunt "comerciale", ci impuse consumatorilor, Ia uﾐ さeaヴﾏaヴked ta┝ざ 
asupra consumului de eﾐeヴgie eleItヴiIă ふIeヴtifiIatele ┗eヴzi difeヴă de earmarked tax 
doar îﾐ teヴﾏeﾐi de adﾏiﾐistヴaヴeぶ. Bヴazi HeﾐefiIiază, de aseﾏeﾐea, de uﾐ ヴegiﾏ 
speIial Ie ﾐu este dispoﾐiHil peﾐtヴu oヴiIaヴe altă Ieﾐtヴală de aliﾏeﾐtaヴe Iu gaz, sau 
altor investitori noi, sau CET-urilor locale sau centralelor Termoelectrica. Acest lucru 
este, de asemenea, un motiv suplimentar ca actorii diﾐ eﾐeヴgia ヴegeﾐeヴaHilă și Bヴazi 
să fie oHligaţi să uヴﾏeze aIeleași ヴeguli Ia oヴiIe alt HeﾐefiIiaヴ al fiﾐaﾐțăヴii puHliIe și aヴ 
tヴeHui să fie oHligaţi să tヴaﾐzaIţioﾐeze Ioﾏpetiti┗, să ﾐu e┝iste uﾐ tヴataﾏeﾐt difeヴit 
față de îﾐtヴepヴiﾐdeヴile de stat.  
- Unii paヴtiIipaﾐți pe piață sugeヴează Iă e┝istă uﾐele do┗ezi de comportament 
concertat pe piață, îﾐ speIial îﾐ ヴâﾐdul uﾐitățiloヴ Iaヴe pot pヴoduIe peﾐtヴu piața de 
eIhiliHヴaヴe. Îﾐ uﾐele peヴioade de tiﾏp, piața de eIhiliHヴaヴe a atiﾐs Ihiaヴ și ヲヰ% diﾐ 
Ioﾏeヴțul total de eﾐeヴgie eleItヴiIă, iaヴ Iâte┗a diﾐtヴe păヴțile iﾐteヴesate au făIut 
deIlaヴatii Iaヴe sugeヴează Iă paヴtiIipaヴea pe piața de eIhiliHヴaヴe a de┗eﾐit "┗oluﾐtaヴă" 
îﾐ loI de oHligatoヴie. E┝istă ヴisIul Ia uﾐii pヴoduIătoヴi să se aHțiﾐă să ofeヴteze pe 
OPCOM și să faIă ofeヴte Iooヴdoﾐate pe piața de eIhiliHヴaヴe, speIulâﾐd pヴețuヴi ﾏai 
ﾏaヴi peﾐtヴu eIhiliHヴaヴe ふaIeasta seaﾏăﾐă Iu uﾐ Iaz siﾏilaヴ uﾐde a fost iﾏpliIat RWE 
din Germania, când și-au liﾏitat IapaIitatea de pヴoduIție și, pヴiﾐ uヴﾏaヴe, au IヴesIut 
în mod artificial pヴețuヴile de pe piațăぶ. DaIă este ade┗ăヴat, uﾐ astfel de 
Ioﾏpoヴtaﾏeﾐt ﾐu aヴ fi posiHil deIât daIă e┝istă o aIțiuﾐe IoﾐIeヴtată îﾐtヴe 
pヴoduIătoヴi - în caz contrar, produIătoヴii aヴ fi îﾐgヴijoヴaţi Iă și-aヴ putea pieヴde Ilieﾐți și 
aヴ liIita la pヴețuヴi Ioﾏpetiti┗e de pe OPCOM. E┝istă, de aseﾏeﾐea, uﾐele supoziţii Iă 
HidヴoeleItヴiIa, Ioﾐfヴuﾐtată Iu pヴoHleﾏe gヴa┗e de flu┝ de ﾐuﾏeヴaヴ îﾐaiﾐte de 
pヴoIesul de iﾐsol┗aHilitate, aヴ fi aIțioﾐat siﾏultaﾐ Ia uﾐ fuヴﾐizoヴ de pe piața de 
echilibrare în timp ce unele dintre dezeIhiliHヴele sale au fost Iauzate de "foヴță 
ﾏajoヴă" peﾐtヴu oHligațiile sale IoﾐtヴaItuale – ceea ce e foarte probabil, pentru ca 
HidヴoeleItヴiIa aヴe o poziție puteヴﾐiIă, doﾏiﾐaﾐtă pe aIeastă piață ふdetiﾐe Αヰ-80% 
diﾐ ヴezeヴ┗a seIuﾐdaヴă, ヶヰ-Αヰ% diﾐ ヴezeヴ┗a teヴțiaヴă ヴapidă și apヴo┝iﾏati┗ ヴヰ-50% din 
ヴezeヴ┗a teヴțiaヴă leﾐtăぶ. AIeste aspeIte aヴ tヴeHui iﾐ┗estigate îﾐ Ioﾐtiﾐuaヴe de Coﾐsiliul 
CoﾐIuヴeﾐței și ANRE, daIă e┝istă îﾐtヴ-ade┗ăヴ suspiIiuﾐi de aHuz de piață.  
 
De fapt, îﾐ Iiuda uﾐoヴ afiヴﾏații Iă "OPCOM" este o piață "pヴea liIhidă" ふ!ぶ, Piața de 
eleItヴiIitate diﾐ Roﾏâﾐia aヴe o liIhiditate ヴelati┗ sIăzută îﾐ Ioﾏpaヴație Iu alte țăヴi 
diﾐ Euヴopa Ioﾐtiﾐeﾐtală. AIesta este ﾏoti┗ul peﾐtヴu tヴaﾐzaIțioﾐaヴe oHligatoヴie pe 
platfoヴﾏe Ieﾐtヴalizate, ┗ăzute Ia uﾐ ﾏijloI de a IoヴeIta teﾐdiﾐța ﾐoヴﾏală diﾐtヴe 
pヴiﾐIipalii juIatoヴi de a ﾐu aIțioﾐa îﾐ ﾏod Ioﾏpetiti┗.  
 
Figuヴa Α. Piața îﾐ Roﾏâﾐia ﾐu este "e┝Iesi┗ de liIhidă". Sursa: Raportul CE privind progresele 
îﾐヴegistヴate îﾐ Iヴeaヴea pieței iﾐteヴﾐe a gazeloヴ ﾐatuヴale și a eﾐeヴgiei eleItrice, 2010  
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Annex 1 - Scorecard ANRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ModifiIare sau ﾏeﾐţiﾐere IalifiIati┗e 2012 ふexpliIaţii îﾐ Raportぶ: 
 
1. Iﾐdepeﾐdeﾐţă: ANRE aヴ fi putut fi depolitizată daIă se ヴespeIta legea; pヴoIesul de ﾐuﾏiヴe îﾐ Ioﾏitetul de ヴegleﾏeﾐtaヴe îﾐ șediﾐța diﾐ Paヴlaﾏeﾐt aヴată Iă ﾐu e┝istă iﾐteﾐția de depolitizaヴe a ヴegleﾏeﾐtatoヴului îﾐ eﾐeヴgie, luIヴu Iaヴe îﾐIalIă spiヴitul 
DiヴeIti┗ei și Ioﾐtヴa┗iﾐe iﾐteヴesului puHliI.  ANRE de┗iﾐe iﾐdepeﾐdeﾐtă fiﾐaﾐIiaヴ. 
2. Responsabilitate: Consiliul Consultativ ┗a fi ヴepus îﾐ fuﾐIțiuﾐe; ANRE ヴăspuﾐde îﾐ faţa Paヴlaﾏeﾐtului; daヴ ﾐeヴespeItaヴea spiヴitului legii odată Iu ﾐuﾏiヴea faIe Ia pヴoHaHil aﾐaliza ヴapoaヴteloヴ îﾐ Paヴlaﾏeﾐt să fie la fel de iヴele┗aﾐtă; ANRE ﾐu este auditat 
3. Transpareﾐţă: Răspuﾐde la Lヵヴヴ, îﾐsă Ialitatea ヴăspuﾐsuヴiloヴ pe teﾏele cele mai seﾐsiHile ﾐu este foaヴte Huﾐă; rapoartele publice ﾐu Ioﾐţiﾐ iﾐfoヴﾏaţii despヴe Ihestiuﾐi seﾐsiHile politiI. 
4. Predictibilitate: Taヴifele ヴespeItă ﾏetodologii, îﾐsă ANRE ﾐu îşi apliIă IoﾐseI┗eﾐt pヴopヴiile ヴegleﾏeﾐtăヴi ふIost pass thヴough sau ﾏodifiIaヴea taヴifeloヴ după foヴﾏula diﾐ ﾏetodologie) 
5. Tarife şi preţuri: NeヴeIuﾐoașteヴea Iostuヴiloヴ justifiIate pt fuヴﾐizaヴea ヴegleﾏeﾐtată, pヴoHleﾏa ┗eﾐituヴiloヴ aﾏâﾐate și a îﾐtâヴzieヴii dezHateヴiloヴ pe a tヴeia peヴioadă de ヴegleﾏeﾐtaヴe ふe┝. distヴiHuție eﾐeヴgie eleItヴiIă și gazeぶ 
6. Moﾐitorizare piaţă: Nu ﾏoﾐitoヴizează / saﾐIțioﾐează Ioﾏpaﾐiile de stat şi ﾏăsuヴile Gu┗eヴﾐului Iu poteﾐţial efeIt aﾐtiIoﾏpetiti┗ 
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Anexa 2 – Chestiuﾐi de seIuritate eﾐergetiIă (comentariu peer 

reviewer) 
 
Uﾐa diﾐ pヴo┗oIăヴile ヴegeleﾏeﾐtăヴiloヴ ANRE Ie ﾐu a fost atiﾐsă in raport este 
responsabilitatea sa cu privire la siguヴaﾐța aliﾏeﾐtaヴii Iu eﾐeヴgie. TヴaﾐzaIțiile in 
energie nu ar trebuie sa puna in pericol securitatea operatională a sistemului fizic. 
Instrumentele cheie pentru asigurarea sigurantei alimentarii cu energie sunt cele 
specifice pietelor pentru servicii tehnice de sistem si de echilibrare. Acestea nu sunt 
piete obisnuite, ci instrumente competitive la dispoziția operatorului de transport 
pentru a preveni congestiile in transport si a reduce constrangerile operationale ale 
sistemului. Deci toate tranzactiile ar trebui sa fie in echilibru inainte de aplicarea 
acestor instrumente de piata, adiIă îﾐaiﾐte de ﾐotifiIaヴe. 
 
Din pacate ANRE nu se asigura ca nimeni nu are dreptul de a intra in ziua de livrare 
fara sa fie in echilibru. Chiar si energia din surse regenerabile ar trebui sa se 
echilibreze de una singura (desigur ca in ziua de livrare se va confrunta cu 
incertitudini, deci intotdeauna are nevoie de resurse de echilibrare). Cu un sistem 
bun de programare al TEL, proportia pe care o are piata de echilibarare nu poate fi 
mai mare de cateva procente. Transelectrica cunoaste aceasta conditie, daヴ Ioﾐtiﾐuă 
să accepte ﾐotifiIăヴi îﾐ dezeIhiliHヴu.  
 
Cat despre serviciile tehnologice de sistem, dupa 10 ani tot nu avem o piata 
functionala. Exista mai multe motive pentru care s-a ajuns la aceasta situatie, printre 
care si faptul ca au o definitie deficient în lege si ponderea mare a energiei hidro. 
Aceasta piata nu influenteaza direct pretul energiei; capacitatea de rezerva 
cumparata de TEL in avans pe aceasta piata este in primul rand folosita ca energie 
pentru echilibrare.  Pe scurt, in urmatoarea perioada reglementatorii ar trebui sa se 
focuseze pe consolidarea pietei in primul rand, si ar trebui sa inteleaga 
functionalitatea sistemului fizic. 
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Peer review 
 
 
Dl. Jean Constantinescu, Doctor inginer în Sisteme electroenergetice, a fost 
Pヴeşediﾐte al Iﾐstitutul Naţioﾐal Roﾏâﾐ peﾐtヴu “tudiul Aﾏeﾐajăヴii şi Folosiヴii “uヴseloヴ 
de Energie – IRE, ヴepヴezeﾐtaﾐtul Roﾏâﾐiei la EuヴeleItヴiI, şi pヴeşediﾐte al Colegiului 
ヴe┗istei さEﾐeヴgetiIaざ. Este IeヴIetătoヴ seﾐioヴ îﾐtヴ-un proiect european de cercetare 
FPΑ îﾐ Iaヴe se dez┗oltă o platfoヴﾏă uﾐitaヴă peﾐtヴu Iヴeşteヴea siguヴaﾐţei si efiIieﾐţei 
sisteﾏeloヴ eleItヴoeﾐeヴgetiIe şi pieţei ヴegioﾐale de eﾐeヴgie eleItヴiIă diﾐ Euヴopa de 
Sud–Est. Îﾐtヴe ヲヰヰΑ şiヲヰヰΒ a fost Coﾐsultaﾐt seﾐioヴ diﾐ paヴtea Iﾐteヴﾐatioﾐal 
ResouヴIes Gヴoup ふIRGぶ, Washiﾐgtoﾐ DC, IoﾐtヴaItoヴ îﾐ pヴoieItul U“AID さRegioﾐal 
ふ“outh East Euヴopeぶ Eﾐeヴg┞ “eIuヴit┞ aﾐd Maヴket De┗elopﾏeﾐtざ. Îﾐ aIest Ioﾐte┝t a 
aIoヴdat spヴjiﾐ autoヴităţiloヴ şi Ioﾏpaﾐiiloヴ de eﾐeヴgie diﾐ ţăヴile sud – est europene 
pentru respeItaヴea oHligaţiiloヴ asuﾏate pヴiﾐ tヴatatul Eﾐeヴg┞ Coﾏﾏuﾐit┞ îﾐ Ieea Ie 
pヴi┗eşte Ioﾐstituiヴea de pieţe IoﾐIuヴeﾐţiale fuﾐIţioﾐale de eﾐeヴgie eleItヴiIă. Îﾐtヴe 
ヲヰヰヵ şi ヲヰヰΑ a fost Cooヴdoﾐatoヴ diﾐ paヴtea Iﾐteヴﾐatioﾐal ResouヴIes Gヴoup ふIRGぶ, 
Washington DC, al Progヴaﾏului U“AID de asisteﾐţă a Roﾏâﾐiei îﾐ doﾏeﾐiul eﾐeヴgiei 
ふREP ンぶ, poziţie îﾐ Iaヴe a aIoヴdat spヴijiﾐ autoヴităţiloヴ puHliIe peﾐtヴu fiﾐalizaヴea 
ヴefoヴﾏei eﾐeヴgiei şi Ioﾐstituiヴea sisteﾏului de ajutoaヴe soIiale peﾐtヴu eﾐeヴgie. N 
tヴeIut a fost pe ヴâﾐd pヴeşedinte al companiei integrate de electricitate CONEL, 
pヴeşediﾐte TヴaﾐseleItヴiIa şi pヴeşediﾐte ANRE. A iﾐtヴodus Coduヴile TehﾐiI şi CoﾏeヴIial 
de piaţă Iaヴe suﾐt ┗alaHile şi azi şi a fost uﾐ puteヴﾐiI pヴoﾏotoヴ al ヴefoヴﾏei sisteﾏului 
energetic în România. 
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