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INTRODUCERE 

1. Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 

Energiei (denumită în continuare „agenția”), cu sediul la Ljubljana, a fost 

instituită prin Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului1. Principala sarcină a agenției este de a asista autoritățile naționale 

de reglementare în exercitarea, la nivelul Uniunii, a atribuțiilor de reglementare 

pe care acestea le îndeplinesc în statele membre, precum și, acolo unde este 

necesar, de a coordona acțiunile acestora. Prin Regulamentul REMIT2 

(Regulamentul privind integritatea și transparența pieței energiei - Regulation 

on energy market integrity and transparency), agenției, precum și autorităților 

naționale de reglementare le-au fost atribuite în plus noi responsabilități în ceea 

ce privește monitorizarea pieței europene angro de energie3

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE 

. 

2. Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, 

testarea directă a operațiunilor și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul 

sistemelor de supraveghere și de control ale agenției. Acestea sunt completate 

cu probe de audit rezultate din activitatea altor auditori (acolo unde este cazul), 

precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii. 

DECLARAȚIA DE ASIGURARE 

3. În temeiul dispozițiilor articolului 287 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE), Curtea a auditat: 

                                            

1 JO L 211, 14.8.2009, p. 1. 

2 Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 
25 octombrie 2011 (JO L 326, 8.12.2011, p. 1), care conferă agenției un rol 
important în supravegherea desfășurării tranzacțiilor pe piețele angro de energie 
din întreaga Europă. 

3 În anexa II sunt prezentate în mod sintetic și în scop informativ competențele și 
activitățile agenției. 
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(a) conturile anuale ale agenției, care cuprind situațiile financiare4 și rapoartele 

privind execuția bugetară5

(b) legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi. 

 pentru exercițiul financiar încheiat la 

31 decembrie 2013, și 

Responsabilitatea conducerii 

4. Conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea fidelă a 

conturilor anuale ale agenției, precum și de legalitatea și regularitatea 

operațiunilor subiacente acestora6

(a) Responsabilitățile conducerii în ceea ce privește conturile anuale ale 

agenției includ conceperea, implementarea și menținerea sistemului de 

control intern necesar pentru întocmirea și pentru prezentarea fidelă a unor 

situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie 

rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori; aceste responsabilită ți 

includ, de asemenea, alegerea și aplicarea politicilor contabile 

corespunzătoare, pe baza normelor contabile adoptate de contabilul 

Comisiei

: 

7

                                            

4 Acestea cuprind bilanțul, contul rezultatului economic, tabelul fluxurilor de 
numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză a 
principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative. 

, precum și elaborarea unor estimări contabile rezonabile în 

lumina circumstanțelor existente. Directorul aprobă conturile anuale ale 

5 Acestea cuprind contul rezultatului bugetar și anexa la contul rezultatului bugetar. 

6 Articolele 39 și 50 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei 
(JO L 328, 7.12.2013, p. 42). 

7 Normele contabile adoptate de contabilul Comisiei derivă din Standardele 
internaționale de contabilitate pentru sectorul public (International Public Sector 
Accounting Standards - IPSAS) adoptate de Federația Internațională a 
Contabililor (International Federation of Accountants - IFAC) sau, după caz, din 
Standardele internaționale de contabilitate (International Accounting 
Standards - IAS)/Standardele internaționale de raportare financiară (International 
Financial Reporting Standards - IFRS) adoptate de Consiliul pentru Standarde 
Internaționale de Contabilitate (International Accounting Standards Board - IASB). 
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agenției după ce contabilul acesteia le-a întocmit pe baza tuturor 

informațiilor disponibile și după ce acesta a elaborat o notă ce însoțește 

conturile, în care declară, inter alia, că a obținut o asigurare rezonabilă 

conform căreia aceste conturi prezintă, sub toate aspectele semnificative, o 

imagine corectă și fidelă a situației financiare a agenției. 

(b) Responsabilitățile conducerii în ceea ce privește asigurarea legalității și 

regularității operațiunilor subiacente și respectarea principiului bunei 

gestiuni financiare constau în conceperea, implementarea și menținerea 

unui sistem eficace și eficient de control intern, care să facă apel la o 

supraveghere adecvată și la măsuri corespunzătoare de prevenire a 

neregularităților și a fraudei, precum și, dacă se dovedește necesar, la 

acțiuni în justiție pentru recuperarea fondurilor plătite sau utilizate în mod 

incorect. 

Responsabilitatea auditorului 

5. Responsabilitatea Curții este de a furniza Parlamentului European și 

Consiliului8

6. Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de 

audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese 

, pe baza auditului pe care l-a desfășurat, o declarație de asigurare 

cu privire la fiabilitatea conturilor anuale și la legalitatea și regularitatea 

operațiunilor subiacente acestora. Auditul Curții este efectuat în conformitate cu 

standardele internaționale de audit și codul deontologic formulate de IFAC și cu 

standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit formulate de 

INTOSAI. Aceste standarde impun Curții să planifice și să efectueze auditul 

astfel încât să obțină o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența 

unor denaturări semnificative în cadrul conturilor anuale ale agenției și la 

conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare. 

                                            

8 Articolul 107 din Regulamentul (UE) nr. 1271/2013. 
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pe baza raționamentului auditorului, care se întemeiază pe evaluarea riscului 

ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la 

nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu 

cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau 

neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când 

evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne referitoare la 

întocmirea și la prezentarea fidelă a conturilor, precum și sistemele de 

supraveghere și de control introduse pentru a asigura legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente, și definește proceduri de audit 

corespunzătoare în raport cu circumstanțele. Auditul include, în egală măsură, 

aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile și a caracterului rezonabil 

al estimărilor contabile, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor. 

7. Curtea consideră că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate 

pentru a sta la baza declarației sale de asigurare. 

Opinia privind fiabilitatea conturilor 

8. În opinia Curții, conturile anuale ale agenției prezintă în mod fidel, sub toate 

aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2013, 

precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru 

exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului 

său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei. 

Opinia privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente 
conturilor 

9. În opinia Curții, operațiunile subiacente conturilor anuale aferente 

exercițiului încheiat la 31 decembrie 2013 sunt conforme cu legile și 

reglementările în vigoare sub toate aspectele semnificative. 

10. Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opiniile exprimate 

de Curte. 
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11. Agenția a reportat 1,9 milioane de euro, respectiv 56 %, din totalul creditelor 

angajate aferente titlului II (clădirea agenției și cheltuieli aferente). Aceste 

reportări sunt legate în special de punerea în aplicare a Regulamentului 

REMIT. Întrucât punerea în aplicare a acestui regulament este o activitate 

operațională multianuală a agenției, finanțarea sa în cadrul bugetului ar fi 

trebuit să fie prevăzută la titlul III, deficiență care a fost rectificată în credite de 

angajament ulterioare. 

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ 

12. În plus, agenția a reportat 3,1 milioane de euro, respectiv 91 %, din totalul 

creditelor angajate aferente titlului III. Aceste reportări sunt legate tot de 

punerea în aplicare a Regulamentului REMIT. Rata excepțional de ridicată a 

reportărilor aferente titlului III se explică în principal printr-o finanțare 

suplimentară de 3 milioane de euro primită în urma unei modificări a bugetului 

aprobate la 31 octombrie 2013. 

ALTE OBSERVAȚII 

13. La sfârșitul exercițiului, agenția deținea 5,5 milioane de euro în numerar, 

sumă care includea aproximativ 3 milioane de euro proveniți din modificarea 

recentă a bugetului (a se vedea punctul 12). Cu toate acestea, soldurile medii 

de numerar pe parcursul anului au depășit semnificativ valorile care ar fi fost 

justificate de cerințele operaționale. 

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR DIN 
EXERCIȚIILE ANTERIOARE 

14. Anexa I conține o prezentare generală a acțiunilor corective întreprinse în 

urma observațiilor formulate de Curte în exercițiile anterioare. 
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Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Milan Martin 

CVIKL, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 

8 iulie 2014. 

         Pentru Curtea de Conturi 

 

        Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

          Președinte 
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Situația acțiunilor întreprinse în urma observațiilor din exercițiile anterioare 

ANEXA I 

Exercițiul Observația Curții Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2011 
Neutilizarea și reportarea unui volum ridicat de credite, precum și prezența unui 
nivel scăzut de plăți semnalează existența unor deficiențe la nivelul planificării 
și al execuției bugetului și contravin principiului bugetar al anualității. Finalizată 

2011 

Se mai pot realiza progrese în ceea ce privește îmbunătățirea transparenței 
procedurilor de recrutare. De exemplu, anunțurile de posturi vacante nu 
furnizau informații cu privire la numărul maxim de candidați care urmau să fie 
incluși pe lista de rezervă și nu făceau nicio referire la posibilitatea de a depune 
contestații. Mai mult, înainte de examinarea candidaturilor, nu s-au stabilit nici 
întrebările pentru testele scrise și pentru interviuri, nici ponderea 
corespunzătoare acestora. 

Finalizată 

2012 

Pentru a acoperi taxele școlare mai ridicate, agenția acordă membrilor 
personalului care au copii ce frecventează unități de învățământ primar și 
secundar o contribuție pentru școlarizare care este în plus față de alocația 
școlară prevăzută în Statutul funcționarilor1. În 2012, suma totală a acestor 
contribuții s-a ridicat la aproximativ 23 000 de euro. Ele nu sunt prevăzute de 
Statutul funcționarilor și, în consecință, nu sunt conforme cu reglementările. 

Finalizată 

2012 

Agenția a reportat o serie de credite angajate aferente titlului II (clădirea 
agenției și cheltuieli aferente) al bugetului său; aceste credite se ridicau la 
1,7 milioane de euro, reprezentând 81 % din totalul creditelor angajate pentru 
titlul II. Aceste reportări sunt legate în special de punerea în aplicare a 
Regulamentului REMIT, care este în curs de desfășurare. Întrucât punerea în 
aplicare a acestui regulament are legătură cu activitățile operaționale ale 
agenției, finanțarea sa în cadrul bugetului ar fi trebuit, în mod normal, să fie 
prevăzută la titlul III. 

Finalizată 
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Exercițiul Observația Curții Stadiul acțiunii corective 

(finalizată/în desfășurare/nedemarată încă/nu se 
aplică) 

2012 
În 2012, agenția a efectuat 20 de transferuri bugetare în cuantum de 
aproximativ un milion de euro, fiind afectate 43 de linii bugetare. Această 
situație indică existența unor deficiențe în ceea ce privește planificarea 
bugetară. 

Finalizată 

2012 

La sfârșitul exercițiului, agenția deținea 4,2 milioane de euro în numerar, 
incluzând excedentul bugetar din 2011 în valoare de 1,6 milioane de euro, care 
a fost consecința unei solicitări excesive de fonduri în 2011 și care a fost 
recuperat de Comisie în ianuarie 2013. Acest fapt denotă nerespectarea unei 
gestiuni riguroase a trezoreriei. 

În desfășurare 

2012 

Procedurile de recrutare auditate au evidențiat anumite deficiențe care afectau 
transparenţa și principiul egalității de tratament acordat candidaţilor: întrebările 
pentru interviuri și teste nu fuseseră stabilite înaintea examinării candidaturilor. 
Nu a existat o detaliere suficientă a mențiunilor legate de condițiile pentru 
admiterea la testele scrise și la interviuri și pentru includerea pe lista 
candidaților considerați corespunzători. De asemenea, măsurile adoptate în 
vederea asigurării anonimatului candidaților care au susținut testele scrise au 
fost inadecvate. 

În desfășurare 

 

1 Articolul 3 din anexa VII prevede plata alocației până la concurența unei valori egale cu dublul alocației de bază de 252,81 euro, și anume 

505,62 euro.
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Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 
Energiei - ACER (Ljubljana) 

ANEXA II 

Competențe și activități 

Domenii de competență 
a Uniunii conform 
tratatului 

[articolul 114 (fostul 
articol 95 TCE) și 
articolul 194 din Tratatul 
privind funcționarea 
Uniunii Europene] 

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și 
după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă măsurile privind apropierea actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și 
funcționarea pieței interne. 

În contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a conserva și 
îmbunătăți mediul, politica Uniunii în domeniul energiei urmărește, în spiritul solidarității între statele 
membre: 

(a) să asigure funcționarea pieței energiei; 

(b) să asigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune; 

(c) să promoveze eficiența energetică și economia de energie, precum și dezvoltarea de noi 
surse de energie și energii regenerabile; 

(d) să promoveze interconectarea rețelelor energetice. 

Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, 
stabilesc măsurile necesare pentru realizarea acestor obiective. Aceste măsuri se adoptă după 
consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor. 

Competențele agenției 

[astfel cum este specificat 
în Regulamentul (CE) 
nr. 713/2009 al 
Parlamentului European 
și al Consiliului, în 
Regulamentul (UE) 
nr. 838/2010 al Comisiei, 
în Regulamentul (UE) 
nr. 1227/2011 al 
Parlamentului European 
și al Consiliului] 

 

Obiective 

Principala sarcină a agenției este de a asista autoritățile naționale de reglementare în exercitarea, 
la nivelul Uniunii, a atribuțiilor de reglementare pe care acestea le îndeplinesc în statele membre, 
precum și, acolo unde este necesar, de a coordona acțiunile acestora. 

Sarcini 

− să completeze și să coordoneze activitatea autorităților naționale de reglementare; 

− să participe la elaborarea unor norme aplicabile rețelelor europene; 

− să adopte, în anumite condiții, decizii individuale obligatorii privind clauzele și condițiile de 
acces la infrastructura transfrontalieră și de siguranță operațională a acesteia; 

− să acorde consiliere instituțiilor europene pe diverse teme legate de energia electrică; 

− să monitorizeze evoluțiile de pe piețele de energie și să raporteze cu privire la aceste evoluții; 

− să formuleze în atenția Comisiei Europene o propunere cu privire la valoarea anuală a 
compensației pentru infrastructura transfrontalieră în cadrul mecanismului COST; 

− să coopereze cu autoritățile naționale de reglementare, cu ESMA (Autoritatea Europeană 
pentru Valori Mobiliare și Piețe), cu autoritățile financiare competente din statele membre și, 
după caz, cu autoritățile naționale din domeniul concurenței pentru a monitoriza piețele angro 
de energie; 

− să evalueze funcționarea și transparența unor categorii diverse de piețe și modalități de 
realizare a tranzacțiilor comerciale; 

− să formuleze recomandări Comisiei cu privire la regulile specifice pie ței, la evidențele 
tranzacțiilor, la ordinele de tranzacționare și la standardele și procedurile care ar putea 
îmbunătăți integritatea pieței și funcționarea pieței interne;  

− să asiste autoritățile naționale de reglementare în evaluarea aplicării consecvente a criteriilor 
de identificare a proiectelor de interes comun și a metodologiei bazate pe analiza cost-
beneficiu, precum și în evaluarea relevanței transfrontaliere a acestora în cadrul unei regiuni și 
în prezentarea unei evaluări în acest sens în cadrul grupurilor regionale; 

− să furnizeze un aviz cu privire la proiectele de liste regionale conținând proiectele de interes 
comun în domeniul energiei electrice și al gazului, precum și un aviz cu privire la aplicarea 
consecventă a criteriilor și a analizei cost-beneficiu la nivelul regiunilor; 

− să furnizeze Comisiei și statelor membre un aviz cu privire la metodologiile de elaborare a unei 
analize armonizate cost-beneficiu pentru întregul sistemul energetic de la nivelul UE, conform 
propunerii formulate de Rețelele europene ale operatorilor de sisteme de transport de energie 
electrică și de gaze naturale (ENTSO); 
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− să monitorizeze implementarea proiectelor de interes comun; 

− să faciliteze schimbul de bune practici și să furnizeze recomandări cu privire la stimulente și la 
metodologia comună de evaluare a riscurilor mai mari asumate în legătură cu investițiile în 
sisteme de transport al energiei electrice și al gazului. 

Organizare Consiliul de administrație 

Componență 

Doi membri numiți de către Parlamentul European, doi membri numiți de către Comisie și 
cinci membri numiți de către Consiliu. Fiecare membru are un supleant. 

Sarcini 

Consiliul de administrație adoptă programul de activitate și bugetul agenției. De asemenea, se 
asigură că agenția își duce la îndeplinire misiunea și își exercită atribuțiile care îi revin în 
conformitate cu regulamentul de înființare a agenției. 

Directorul 

Este numit de către Consiliul de administra ție, în urma unui aviz favorabil al Consiliului autorităților 
de reglementare și pe baza unei liste de candidați propuși de către Comisie. 

Consiliul autorităților de reglementare 

Componență 

Câte un reprezentant cu rang înalt din partea autorității de reglementare a fiecărui stat membru și 
un reprezentant fără drept de vot din partea Comisiei. Fiecare membru are un supleant care este 
numit de autoritatea națională de reglementare din fiecare stat membru. 

Sarcini 

− Consiliul autorităților de reglementare emite avize în atenția directorului cu privire la avizele, 
recomandările și deciziile care sunt examinate spre adoptare; 

− oferă îndrumări directorului în exercitarea atribuțiilor acestuia; 

− emite un aviz Consiliului de administrație cu privire la candidatul care urmează să fie numit în 
funcția de director și 

− aprobă programul de activitate al agenției. 

Auditul extern 

Curtea de Conturi Europeană. 

Autoritatea responsabilă de descărcarea de gestiune 

Parlamentul European, la recomandarea Consiliului. 

Resurse puse la 
dispoziția agenției 
în 2013 (2012) 

 

Bugetul aferent exercițiului 2013 (2012) 

11,9 (7,2) milioane de euro  

Situația personalului la 31 decembrie 2013 (2012) 

Posturi prevăzute în schema de personal: 49 (43) 

Posturi ocupate la 31 decembrie: 49 (42) 

Alte posturi: 20 (14) 

Total personal: 69 (57), repartizat după cum urmează: 

– sarcini operaționale: 41 (34) 
– sarcini administrative: 28 (23) 

Produse și servicii 
furnizate în 2013 

 

− O orientare-cadru (Gaze naturale: Orientare-cadru referitoare la normele privind structurile 
tarifare armonizate pentru transport); Consultări publice, inclusiv ateliere, organizate în temeiul 
articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 713/2009; 

− Coduri de rețea 

(a) șapte avize motivate privind codurile de rețea (Energie electrică: Codul de rețea privind 
alocarea capacităților pe termen lung (forward), Codul de rețea privind exploatarea 
sistemului, Codul de rețea privind planificarea operațională și programarea, Codul de 
rețea privind reglajul frecvență-putere și rezervele de putere, Codul de rețea privind 
racordarea consumatorilor; Gaze naturale: Codul de rețea privind echilibrarea și rezerva 
de putere legată de rețea și Codul de rețea privind interoperabilitatea și schimbul de 
date); 

(b) patru recomandări cu rezerve privind codurile de rețea (toate referitoare la energia 
electrică: Codul de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea aplicabile tuturor 
producătorilor, Codul de rețea privind alocarea capacităților și managementul 
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congestiilor,Codul de rețea privind securitatea în exploatare și Codul de rețea privind 
planificarea operațională și programarea);  

(c) trei recomandări (Energie electrică: Codul de rețea privind racordarea consumatorilor; 
Codul de rețea privind reglajul frecvență-putere și rezervele de putere; Gaze naturale: 
Codul de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport al gazelor naturale). 

− Aviz privind programul de activitate pentru 2013 al ENTSO-E;  

− Aviz privind programul de activitate pentru 2014 al ENTSO-E; 

− Aviz privind piața de capacități, adresat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) a 
Parlamentului European;  

− Aviz privind raportul ENTSO-E referitor la perspectivele pentru perioada de iarnă 2012/2013 și 
analiza perioadei de vară 2012; 

− Aviz referitor la oportunitatea utilizării costurilor marginale medii pe termen lung în scopul 
evaluării costurilor infrastructurii care urmează să fie folosită în cadrul mecanismului de 
compensare între operatorii de sisteme de transport; 

− Aviz referitor la Foaia de parcurs a ENTSO-E pentru perioada 2013-2022 în materie de 
cercetare și dezvoltare, precum și la Planul de punere în aplicare pentru perioada 2014-2016; 

− Aviz privind raportul anual pentru 2012 al ENTSO-E;  

− Aviz privind raportul ENTSO-E referitor la perspectivele pentru perioada de vară 2013 și 
analiza perioadei de iarnă 2012/2013; 

− Aviz privind Manualul de proceduri al ENTSO-E (platforma în materie de transparență); 

− Aviz privind raportul anual pentru 2011 al ENTSO-G; 

− Aviz privind programul de activitate pentru 2013 al ENTSO-G; 

− Aviz privind perspectiva pentru exercițiul 2012/2013 referitor la aprovizionarea cu gaze pe timp 
de iarnă; 

− Aviz privind planurile de investiții regionale în sectorul gazelor naturale 
(GRIPS) 2011(12) - 2020(21); 

− Aviz privind perspectiva referitoare la aprovizionarea cu gaze pe timp de vară;  

− Aviz privind raportul anual pentru 2012 al ENTSO-G; 

− Aviz privind Planul de dezvoltare a rețelei pe o durată de zece ani pentru perioada 2013-2022 
pentru gaz; 

− Aviz privind formatul, definit de ENTSO-G, care poate fi utilizat pentru a descărca informa ții din 
platforma în materie de transparenţă [punctul 1 litera (e) din secțiunea 3.1.1 a anexei I la 
Regulamentul (CE) nr. 715/2009]. 

− Aviz privind programul de activitate pentru 2014 al ENTSO-G; 

− Aviz referitor la aplicarea consecventă a criteriilor și a metodologiei bazate pe analiza cost-
beneficiu în cazul proiectelor prezentate la nivel regional și la evaluarea valorii adăugate 
europene a acestora; 

− Document de orientare referitor la dezvoltarea propunerii de modificare a Codului de rețea în 
ceea ce privește capacitățile suplimentare și noi (în domeniul gazelor naturale); 

− Actualizarea celei de a doua ediții a documentului de orientare privind punerea în aplicare a 
Regulamentului REMIT, publicarea celei de a treia ediții a documentului de orientare privind 
aplicarea definițiilor prevăzute de Regulamentul REMIT și actualizarea documentului cu 
întrebări și răspunsuri; 

− Recomandare referitoare la noul cadru de reglementare privind mecanismul de compensare 
între operatorii de sisteme de transport; 

− Recomandare adresată Comisiei Europene cu privire la evidența tranzacţiilor (echilibrarea 
contractelor de pe piață și a contractelor de transport); 

− Recomandare referitoare la cererile privind alocarea transfrontalieră a costurilor depuse în 
contextul întocmirii, la nivelul UE, a primei liste a proiectelor de interes comun în sectorul 
energiei electrice și al gazelor naturale; 

− Raport anual privind activitățile desfășurate în temeiul Regulamentului REMIT;  

− Raport de monitorizare al TIC pentru 2012; 

− Raport privind mecanismele de remunerare a capacităţii și piața internă a energiei electrice; 

− Raport privind punerea în aplicare, de către ENTSO-E și ENTSO-G, a atribuțiilor care decurg 
din articolul 8 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 714/2009 și, respectiv, din 
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articolul 8 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2009; 

− Concluzii formulate în urma unui atelier intern organizat la nivel înalt (împreună cu autorită țile 
naționale de reglementare vizate) cu privire la fluxurile în buclă;  

− Publicarea, la 28 noiembrie, a Raportului comun al ACER-CEER privind monitorizarea pieței 
[articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 713/2009], a cărui prezentare a avut loc la Bruxelles; 

− Publicarea, în luna februarie, a analizei privind stadiul inițiativelor regionale pentru 2012; 

− Publicarea online a patru rapoarte trimestriale cu privire la ini țiative regionale în sectorul 
gazelor naturale și a patru rapoarte trimestriale cu privire la inițiative regionale în sectorul 
energiei electrice; 

− Organizarea, la 17 mai, a conferinței anuale a agenției cu tema „Piețele energetice: 2014 și 
ulterior” (Energy Markets: 2014 and beyond), la care au participat 200 de persoane. 

Sursa: Anexă furnizată de agenție. 

 



ACER - Agency for the Cooperation of Energy Regulators 
   

ACER - RO 

 
 

RĂSPUNSUL AGENŢIEI 
 
 

11. După cum a observat Curtea, deficienţa identificată a fost deja rectificată de agenţie prin 
contractarea unor credite de angajament ulterioare legate de punerea în aplicare a Regulamentului 
REMIT pe liniile bugetare ale activităţilor operaţionale de la titlul III. 
 
12. După cum au recunoscut deja auditorii, nivelul ridicat al reportărilor se explică prin punerea în 
aplicare cu întârziere a Regulamentului REMIT. Această întârziere a fost cauzată de faptul că 
transferul fondurilor suplimentare solicitate de la DG ENER a fost aprobat abia în octombrie 2013, iar 
fondurile au fost primite de agenţie la începutul lunii noiembrie 2013. Cu toate acestea, agenţia a 
reuşit să încheie cu succes toate procedurile de achiziţii planificate în legătură cu punerea în aplicare 
a Regulamentului REMIT până în decembrie 2013, cheltuielile aferente urmând să fie efectuate în 
2014. 
 
13. La sfârşitul exerciţiului, soldul contului includea cele trei milioane de euro primite la sfârşitul 
anului, ca urmare a unei modificări a bugetului, diferenţa fiind ţinută pentru a acoperi toate obligaţiile 
legale, legate în special, de Regulamentul REMIT, pentru care au fost contractate angajamente spre 
sfârşitul anului 2013. Instrumentul de previzionare a numerarului introdus în 2014 va permite o mai 
bună gestionare a trezoreriei în viitor. 
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