NOTĂ INFORMATIVĂ
referitor la proiectul Regulamentului privind accesul la rețelele electrice de transport
pentru schimburile transfrontaliere și gestionarea congestiilor în electroenergetic.
În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea cu privire la energia electrică, nr. 107 din
27.05.2016, operatorul sistemului de transport gestionează transportul transfrontalier de energie
electrică prin intermediul reţelelor electrice de transport, având în vedere capacităţile tehnice ale
reţelelor electrice utilizate pentru fluxurile transfrontaliere de energie electrică, precum şi ale celorlalte
reţele electrice de transport. Condiţiile de acces la interconexiuni şi reţelele electrice de transport
pentru schimburile transfrontaliere, metodele de determinare şi condiţiile de alocare a capacităţilor de
transport, precum şi cele privind gestionarea congestiilor urmează a fi stabilite într-un regulament,
elaborat de către operatorul sistemului de transport şi aprobat de Agenţie.
Astfel, pentru a asigura implementarea prevederilor Legii cu privire la energia electrică, nr. 107
din 27.05.2016, a fost elaborat proiectul Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de
transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor. Scopul Regulamentului dat
constă în stabilirea unor principii fundamentale referitor la alocarea capacităţilor interconexiunilor cu
sistemele electroenergetice vecine şi gestionarea congestiilor, asigurînd totodată, condiţii echitabile
pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică.
Implementarea prevederilor acestui Regulament în practică va avea ca rezultat următoarele
beneficii:
- ajustarea cadrului secundar de reglementare la actele legislative primare;
- asigurarea realizării unei alocări transparente a capacităţilor interconexiunilor sistemelor
electroenergetice pentru solicitanţi;
- existenţa unui mecanism transparent de gestionare a congestiilor în reţelele electrice;
- stimularea investiţiilor în infrastructură, în particular, construirea de interconexiuni noi;
- asigurarea unui acces nediscriminatoriu la reţeaua electrică a participanţilor la piaţă;
- asigurarea unui acces egal şi nediscriminatoriu al tuturor utilizatorilor de sistem la informaţiile
privind starea sistemului electroenergetic, capacităţile existente (disponibile, alocate, de rezervă);
- aplicarea unui mecanism transparent privind gestionarea fluxurilor financiare provenite din
tranzacţiile transfrontaliere de energie electrică prin reţeaua electrică de transport.
Totodată, elaborarea și implementarea unor norme echitabile pentru schimburile transfrontaliere
de energie electrică va determina ameliorarea climatului concurențial pe piața internă a energiei
electrice, luînd în considerație caracteristicele specifice ale pieței naționale și regionale, precum și
integrarea în perspectivă a sistemului electroenergetic cu sistemul comunitar al ENTSO de energie
electrică, ceea ce constituie o precondiţie pentru o integrare eficientă a pieţelor de energie electrică la
nivel regional.
În rezultatul aplicării în practică a Regulamentului menționat, nu vor fi generate costuri
suplimentare, decît cele destinate publicării în Monitorul Oficial a materialelor Regulamentului și cele
legate de instruirea personalului operatorului reţelei de transport şi de sistem, a operatorilor reţelelor de
distribuţie şi a altor participanţi la piaţa energiei electrice referitor la prevederile Regulamentului.
Ţinând cont de experienţa anterioară, se estimează că în cadrul unei întreprinderi, în special a celei
care prestează servicii de interes public, instruirea continuă a personalului face parte din activităţile
curente.
În fine, remarcăm că aprobarea Regulamentului respectiv va asigura realizarea de către Republica
Moldova a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice în ceea ce priveşte
transpunerea în legislaţia naţională a principiilor privind accesul reţelele electrice de transport pentru
realizarea schimburilor transfrontaliere de energie electrică, stabilite în Regulamentul UE nr. 714/2009.
Concomitent, menţionăm faptul că transpunerea şi implementarea Regulamentului UE nr. 714/2009 în
legislaţia Republicii Moldova constituie de asemenea o acţiune prioritară în sectorul electroenergetic,
stabilită în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova
– Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014.

Proiectul Regulamentului şi AIR aferentă au fost consultate anterior cu părţile interesate şi au fost
plasate pe pagina electronică a ANRE. Astfel, orice persoană interesată a avut posibilitatea să prezinte
obiecţii şi propuneri la Proiect.
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