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Un nou Regulament pentru acordarea licențelor și
autorizațiilor în sectorul energiei electrice aduce
modificări cu privire la obținerea licenței pentru
activitatea de trader și permite persoanelor juridice
din statele membre ale Uniunii Europene să
desfășoare în România activitatea de furnizare a
energiei electrice și respectiv, activitatea traderului
de energie electrică, fără a obține anterior o licență
de la ANRE.
Regulamentul reglementează licența pentru activitatea
de trader, în acord cu recentele modificări ale Legii
energiei privind introducerea noțiunii de trader.
Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial al
României din data de 17 martie 2015, când a și intrat în
vigoare, prin Ordinul Președintelui Autorităţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015
privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea
licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice
(„Ordinul 12/2015”).

(i) persoana juridică străină va trebui să deţină o licenţă
valabilă sau un document similar pentru activitatea
respectivă, emis de autoritatea competentă a statului
membru, şi (ii) să declare pe propria răspundere că va
respecta normele tehnice şi comerciale din România
aplicabile pentru aceste activităţi.
Noua reglementare a renunțat la condiția existenței între
statul român și statul membru al Uniunii Europene, în
care persoana juridică în cauză este înregistrată ca
titular de licență a unui acord, în vigoare, privind
recunoașterea reciprocă a valabilității licențelor acordate
pentru a desfășura pe teritoriul național activități
comerciale în sectorul energiei electrice.
Printre alte modificări semnificative aduse de noua
reglementare în ceea ce privește cadrul general pentru
obținerea autorizațiilor și licențelor în sectorul energiei
se numără și:
-

Potrivit prevederilor din Regulament, pentru obținerea
unei licențe de trader solicitantul va trebui sa adreseze o
cerere către Autoritatea Națională de Reglementare în
domeniul Energiei („ANRE”) căreia i se vor atașa, pe
lângă documentația generală prevăzută de Regulament,
o prezentare a cadrului organizatoric şi de resurse
umane necesar desfăşurării acestei activităţi.
Potrivit Regulamentului, această prezentare va conține
(i) precizarea sediilor operatorului economic solicitant, în
care urmează a se desfăşura activitatea traderului de
energie electrică și (ii) fişa cu privire la personal structura personalului, pe specialităţi, care atestă
calificarea personalului alocat activităţii pentru care se
solicită licenţa.
De asemenea, potrivit Regulamentului, solicitantul va
anexa cererii documente din care să rezulte că dispune
de cel puţin 500.000 euro, la cursul de schimb valutar al
Băncii Naţionale a României valabil la data înregistrării
cererii de acordare a licenţei și va notifica, în scris, cifra
de afaceri estimată a se realiza din desfăşurarea
activităţilor ce fac obiectul licenţei solicitate, în anul
acordării acesteia.
O altă modificare semnificativă adusă de Regulament
privește condițiile în care persoanele juridice din statele
membre ale Uniunii Europene pot desfășura în România
activitatea de furnizare a energiei electrice și respectiv,
activitatea traderului de energie electrică, fără a obține
anterior o licență de la ANRE.
Astfel, spre deosebire de vechea reglementare, pentru
desfășurarea în România a celor două tipuri de activități
menționate mai sus, persoanele juridice din statele
membre ale Uniunii Europene vor trebui să
îndeplinească doar următoarele două condiții:

-

Modificarea autorizației sau licenței în sensul
prelungirii valabilității acesteia, care va trebui
solicitata cu cel puțin 60 de zile înainte de
expirarea acesteia (conform vechii
reglementări, momentul limită prevăzut era de
30 de zile).
Neîndeplinirea repetată a obligaţiilor de plată
ca parte responsabilă cu echilibrarea sau
pentru neplata, în mod repetat, a contribuţiei
de cogenerare, conform reglementărilor
ANRE, constatată de ANRE la solicitarea
administratorului schemei de sprijin și
respectiv neîndeplinirea repetată de către
furnizorii de energie electrică a obligaţiilor de
achiziţie a certificatelor verzi, conform
reglementărilor ANRE, constatată de ANRE la
notificarea Administraţiei Fondului pentru
Mediu vor conduce la suspendarea autorizației
sau a licenței și nu la retragerea acesteia, așa
cum prevedea reglementarea precedentă.

Ordinul 12/2015 abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr.
48/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru
acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei
electrice și adoptă un nou regulament în acest domeniu
(„Regulamentul”).
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