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• ANRE funcŃionează în baza prevederilor Legii nr. 160 /2012 pentru aprobarea OUG nr. 
33 /2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii 
gazelor nr. 351 /2004 şi a Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123 /2012.   

 

• Structura organizatorică a ANRE: http://www.anre.ro/informatii.php?id=19 
 

• Conducerea ANRE este asigurată de 1 preşedinte şi 2 vicepreşedinŃi.  
 

• Compartimentele din cadrul ANRE asigură îndeplinirea atribuŃiilor ce le revin în 
următoarele domenii de activitate: 

 
DirecŃia generală analiză, simulări, prognoză şi relaŃii internaŃionale: 
� Elaborarea analizelor privind evoluŃia producŃiei şi a consumului de energie electrică, 

evoluŃia preŃurilor la combustibili din Ńară şi de pe piaŃa externă, accesul consumatorilor finali 

la sursele de energie şi la preŃuri accesibile, estimarea stabilitatii/fluctuaŃiei acestora. 

� Dezvoltarea modelelor de simulare şi analiza a funcŃionării şi dezvoltării sistemului de 

energie (electrică şi gaze naturale). 

� Transpunerea şi aplicarea coordonată a acquis-ului comunitar în domeniul energiei electrice, 

gazelor naturale, în cel al energiei termice şi al eficienŃei energetice. 

 
DirecŃia generală reglementări tehnice şi autorizare în domeniul gazelor naturale: 
� Elaborarea şi revizuirea reglementărilor tehnice privind obiectivele/sistemele din sectorul 

gazelor naturale 
� Elaborarea reglementărilor pentru asigurarea racordării terŃilor la obiectivele/sistemele din 

sectorul gazelor naturale. 

� Organizarea şi desfăşurarea activităŃii de autorizare a operatorilor economici şi a personalului 

care desfăşoară activităŃi de proiectare, execuŃie şi exploatare a obiectivelor/sistemelor din 

sectorul gazelor naturale şi de autorizare a experŃilor tehnici, precum şi de atestare a 

verificatorilor de proiecte din sectorul gazelor naturale. 

 
DirecŃia generală reglementări comerciale, preŃuri şi tarife gaze naturale 
� Elaborarea/propunerea spre aprobare de reglementări privind fundamentarea costurilor şi/sau 

a veniturilor reglementate/totale, analizarea propunerilor operatorilor economici şi a 

fundamentărilor acestora privind preŃurile şi tarifele reglementate din sectorul gazelor 

naturale. 

� Elaborarea şi/sau propunerea spre aprobare a reglementările comerciale, cu caracter 

obligatoriu pentru funcŃionarea sectorului gazelor naturale. 

� Armonizarea sistemului de reglementări din domeniul gazelor naturale, care sunt de 

competenŃa ANRE, la legislaŃia Uniunii Europene. 

 

 



Directia generală acces la reŃea şi autorizare în domeniul energiei electrice: 
� Elaborarea şi revizuirea reglementărilor tehnice privind reŃeaua electrică de transport şi 

reŃelele de distribuŃie a energiei electrice. 

� Analizarea planurilor de dezvoltare şi de investiŃii pentru reŃeaua electrică de transport şi 

pentru reŃelele de distribuŃie a energiei electrice, precum şi monitorizarea îndeplinirii acestor 

planuri de către operatorii de reŃea. 

� Organizarea şi desfăşurarea activităŃii de atestare a operatorilor economici şi de autorizare a 

electricienilor care proiectează, execută si verifică instalaŃiile electrice din SEN. 

 
DirecŃia generală piaŃă de energie electrică 
� Elaborarea reglementărilor comerciale specifice privind organizarea, funcŃionarea şi 

dezvoltarea pieŃei naŃionale de energie electrică. 

� Monitorizarea funcŃionării pieŃei interne de energie electrică şi urmărirea comportamentului 

participanŃilor în piaŃa de energie electrică, în vederea aprecierii nivelului de eficienŃă, 

concurenŃă şi transparenŃă pe piaŃa de energie electrică din România  
� Monitorizarea funcŃionării pieŃei reglementate de energie electrică, în scopul evaluării 

modului de funcŃionare a acesteia şi a impactului său asupra pieŃei de energie electrică din 

România  

 
DirecŃia generală reglementare, monitorizare şi autorizare în domeniul eficienŃei energetice 
� Elaborarea, dezvoltarea şi urmărirea aplicării cadrului de reglementare necesar promovării 

eficienŃei energetice, în vederea armonizării acestuia cu prevederile în acest domeniu din 

legislaŃia Uniunii Europene şi a îndeplinirii Ńintelor specifice stabilite de legislaŃia Uniunii 

Europene. 

 
DirecŃia generală surse regenerabile şi cogenerare 
� Elaborarea şi dezvoltarea cadrului de reglementare necesar promovării energiei electrice 

produse în cogenerare şi a celei din surse regenerabile de energie, în vederea armonizării 

acestuia cu prevederile în domeniu din legislaŃia Uniunii Europene, a asigurării dezvoltării 

durabile a sectorului energiei electrice şi termice şi a îndeplinirii Ńintelor specifice stabilite de 

legislaŃia Uniunii Europene. 

� Monitorizarea efectelor şi eficienŃei sistemelor de promovare în îndeplinirea obiectivelor 

propuse, în conformitate cu legislaŃia specifică. 

� Supravegherea modului de aplicare a cadrului de reglementare privind  promovarea energiei 

electrice produse în cogenerare şi din surse regenerabile de energie. 

 
DirecŃia generală control 
� Organizarea activităŃii de control privind respectarea reglementărilor incidente sectorului 

energiei electrice (inclusiv producerea energiei termice şi electrice în cogenerare) şi gazelor 

naturale, precum şi a reglementărilor cu incidenŃă asupra creşterii eficienŃei energetice la 

agenŃii economici/consumatorii finali. 

� Organizarea activităŃii de soluŃionare a petiŃiilor adresate de către persoane fizice/juridice, 

conform procedurilor proprii. 

� Organizarea activităŃilor de soluŃionare a neînŃelegerilor precontractuale din sectorul energiei 

electrice (inclusiv producerea energiei termice şi electrice în cogenerare) şi mediere a 

neînŃelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale, conform procedurilor ANRE. 

 

DirecŃia comunicare, cooperare şi relaŃia cu Parlamentul 
� Accesul oricărei persoane la informaŃiile de interes public din activitatea ANRE, desfăşurarea 

acŃiunilor de relaŃii publice prin activităŃi de informare, menŃinerea relaŃiei cu mass-media, 

dezvoltarea comunicării interne şi a informării interinstituŃionale, precum şi desfăşurarea de 

activităŃi specifice domeniului transparenŃei decizionale 
� RelaŃia cu Camera DeputaŃilor, Senatul şi Departamentul pentru RelaŃia cu Parlamentul din 

cadrul Guvernului României. 

 

 



DirecŃia juridică  
� Reprezentarea instituŃiei, apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu 

autorităŃile/instituŃiile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice şi avizează din 

perspectiva legalităŃii actele cu caracter juridic încheiate de autoritate 

 

DirecŃia management şi resurse umane asigură: 
� Planificarea, coordonarea, organizarea şi asigurarea desfăşurării activităŃi de resurse umane, 

în conformitate cu actele normative privind organizarea şi funcŃionarea ANRE, precum şi cu 

legislaŃia muncii. 

 
DirecŃia economică asigură efectuarea lucrărilor specifice privind: 

� Bugetul de venituri şi cheltuieli, contabilitatea financiară şi de gestiune, contabilitatea de 

angajamente, finanŃarea activităŃilor instituŃiei, evidenŃa şi gestiunea patrimoniului. 

 
DirecŃia tehnică, IT  
� Sistemul informatic pentru desfăşurarea activităŃii instituŃiei, inclusiv securitatea informaŃiilor 

şi datelor, precum şi activitatea de achiziŃii şi investiŃii. 

 

Reglementările în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale (ordinele şi deciziile) 

sunt adoptate de Comitetul de reglementare, cu votul majorităŃii membrilor săi. Comitetul de 

reglementare este alcătuit din  7 membri, inclusiv preşedintele şi cei 2 vicepreşedinŃi, numiŃi de 

către Parlament în şedinŃa comună a celor două Camere.  

 

Comitetul de reglementare este asistat de un Consiliu consultativ, format din format din 13 

membri, numiŃi prin decizie a primului-ministru din care: 2 membri din partea direcŃiei de 

specialitate din ministerul de resort, 2 membri din partea asociaŃiilor patronale din sectorul de 

activitate energie, petrol, gaze naturale şi minerit energetic, 2 membri din partea organizaŃiilor 

sindicale ale salariaŃilor din sectorul de activitate energie, petrol, gaze naturale şi minerit 

energetic, 2 membri din partea organizaŃiilor profesionale, 2 membri din partea asociaŃiilor 

consumatorilor de energie electrică şi gaze naturale, 1 membru din partea asociaŃiilor din 

administraŃia publică locală, 1 membru din partea Consiliului ConcurenŃei, 1 membru din partea 

AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia Consumatorilor - ANPC. 

 

Consiliului consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul 

energiei electrice, termice şi al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul 

reglementărilor ANRE şi face propuneri de îmbunătăŃire a acestora. 
 

• Numele si prenumele persoanelor din conducere: 

� Preşedinte – Niculae HarvileŃ 

� Vicepreşedinte – Claudiu Dumbrăveanu 

� Vicepreşedinte -  Emil Calota 

 

• Program de audiente: 
� Preşedinte – Niculae HarvileŃ    

 Luni: 16:00 – 18:00 

� Vicepreşedinte – Claudiu Dumbrăveanu  

 Luni: 16:00 – 18:00 

� Vicepreşedinte -  Emil Calota          

 Joi:16:00 – 18:00,  Sos.Cotroceni nr. 4, sector 6  

 

• Programul de lucru cu publicul: 
       Luni: 8:00 - 18:00 

       MarŃi, Miercuri, Joi, Vineri – 8:00-16:00  

 

• Numele funcŃionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 
Cristina Bunescu 



 

• Sursele financiare 
FinanŃarea activităŃii ANRE se asigură integral din venituri proprii, care provin din tarife 

percepute pentru acordarea de licenŃe, autorizaŃii şi atestări, contribuŃii anuale percepute 

operatorilor economici reglementaŃi din sectorul energiei electrice şi termice şi al gazelor 

naturale, precum şi din fonduri acordate de organisme internaŃionale. 

 

• Strategiile şi programele proprii: 
Activitatea ANRE se desfăşoară pe baza programului de lucru anual, numit Programul de 
reglementări şi actualizat în funcŃie de evoluŃiile legislative, de modificările de organizare 

ale agenŃilor economici din sectoarele energiei electrice, energiei termice produsă în 

cogenerare şi gazelor naturale sau de orice altă natură care impun realizarea de noi 

reglementări. 

 

• Lista documentelor de interes public  

• Lista categoriilor de documente produse  si/sau gestionate, potrivit legii: 
 

 
Ordinele  ANRE se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Reglementările emise se 

găsesc pe pagina de Internet a instituŃiei, la adresa www.anre.ro.  Persoanele care se consideră 

lezate în drepturile lor legale de a obŃine o informaŃie publică pot depune reclamaŃie în acest sens 

la preşedintele instituŃiei în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinŃă a răspunsului primit la 

cererea lor pentru informaŃia publică. 

 
 


