Sinteza recomandărilor
prezentate de către părţile consultate la proiectul Regulamentului procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind
prețurile și tarifele reglementate
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Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
1.

2.

Din prevederile proiectului prezentat nu este clar în ce măsură
acesta va fi aplicat asupra operatorilor din sectorul de
alimentare cu apă și de canalizare. Sintagma „cu titlul de
recomandare” de la pct. 2 este incertă, ceea ce poate crea
confuzii și divergențe privind procedura de prezentare și de
examinare a cererilor titularilor de licențe din acest sector
privind prețurile și tarifele reglementate. Considerăm necesar
revizuirea acestui aspect, respectiv să fie stabilit expres dacă
acest Regulament se aplică și operatorilor din sectorul de
alimentare cu apă și de canalizare, sau pentru acești operatori
există sau vor fi elaborate alte proceduri.

Nu se acceptă.
Pentru cererile titularilor de licențe care furnizează
serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pct.
2 stabilește aplicarea Regulamentului cu titlu de
recomandare doar în partea în care legea nu prevede
altfel.
Sintagma ”cu titlu de recomandare” presupune aplicarea
prevederilor Regulamentului la decizia operatorilor din
sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, exclusiv
întru facilitarea procesului de prezentare și examinare a
cererilor privind prețurile sau tarifele.
Având în vedere că Legea 303/13.12.2013, care
reglementează serviciul public de alimentare cu apă și de
canalizare, nu prevede elaborarea de către ANRE a unor
proceduri în acest sens (după cum prevede Legea
174/21.09.2017 cu privire la energetică), Agenția nu are
temei pentru a impune aplicarea Regulamentului
respectiv operatorilor care furnizează serviciul public de
alimentare cu apă și de canalizare, precum și nu are temei
pentru aprobarea unor alte proceduri distincte aplicabile
sectorului respectiv.
Pct. 5, lit. d) Sintagma „în sectorul serviciul public de alimentare cu apă și Nu se acceptă.
de canalizare” se recomandă a fi înlocuită cu sintagma Sintagma ”serviciul public de alimentare cu apă și de
„sectorul de alimentare cu apă și de canalizare”.
canalizare” corespunde prevederilor Legii 303 din
13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă
Pct. 2
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3.

Pct. 8, 9

4.

Pct.10,
subpct.7

5.

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii

4
și de canalizare, precum și cadrului normativ secundar de
reglementare.
Propunem a fi modificate în sensul prevederii exprese, că în Se acceptă în următoarea redacție a pct. 9 : ”Agenția
cazul în care cererea nu este conformă, Agenția acordă examinează cererea titularului de licență depusă, cu
posibilitatea prezentării suplimentare a documentelor, într-un derogare de la pct.7 al prezentului Regulament, în
anumit termen și în anumite condiții. În cazul refuzului de a cazul în care, titularul de licență va accepta printrcompleta setul de documente, Agenția își rezervă dreptul de a un angajament scris de persoana împuternicită,
respinge cererea. În acest caz, se exclude posibilitatea
prezentarea informațiilor lipsă în modul și termenul
discriminării operatorilor, deoarece unora poate să le fie
acordat acest drept, pe când altora nu. În redacția actuală acceptat mutual de către Agenție și titularul de
licență”.
punctele menționate creează confuzii.
Nu este clar ce reprezintă documentul „planurile titularilor de
licență de deservire tehnică, întreținere și reparație curentă a
mijloacelor fixe”, nu este clar dacă este un document de
planificare a cheltuielilor privind deservirea tehnică, întreținere
și reparație curentă a mijloacelor fixe. În vederea excluderii
interpretărilor eronate, se recomandă revizuirea acestei
prevederi.

Considerăm necesară argumentarea în nota informativă, sau
eventual în analiza impactului de reglementare, asupra
necesității prezentării documentelor menționate la pct.10,
subpct.8, prin exemple concludente ale „actelor rezultatelor de
control efectuate de organele de controlabilitate” și impactul
lor asupra tarifelor.

Nu se acceptă.
Conform metodologiilor tarifare în vigoare aplicabile
sectoarelor reglementate de către Agenție, consumurile
materiale se determină reieșind din planurile de deservire
tehnică și reparație a mijloacelor fixe, normele privind
consumul de materiale prevăzute de actele normative,
pașapoartele tehnice ale mijloacelor fixe, prețurile
minime de piață la materiale și contractele încheiate cu
furnizorii de materiale în baza concursurilor de achiziții.
Astfel, pentru verificarea și stabilirea costurilor de bază,
Agenția urmează să contrapună informația cu parcul
existent al instalațiilor, rețelelor, etc. Însuși titularul de
licență, pentru planificarea costurilor de bază, ține cont de
echipamentele aflate în gestiunea sa.
Nu se acceptă.
Conform prevederilor legilor sectoriale, Agenția asigură
ca preţurile şi tarifele reglementate să fie justificate,
rezonabile, transparente, bazate pe performanţă și să
reflecte cheltuielile necesare şi justificate. Astfel, întru
respectarea
acestor
obligații,
la
examinarea
costurilor/cheltuielilor de bază, Agenția ține cont de
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În cazul în care domeniul de reglementare a Regulamentului va
fi stabilit și pentru operatorii din sectorul de alimentare cu apă
și de canalizare, este incertă aplicarea prevederilor pct. 13
asupra acestora. Prin urmare, este necesară revizuirea acestui
punct cu indicarea expresă pentru care sectoare se aplică.

6.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
nivelul efectiv al costurilor/cheltuielilor în anii
precedenți. Dacă în cadrul controlului efectuat de către
organele de control abilitate, au fost constatate cheltuieli
nejustificate, lacune sau erori, la planificarea
costurilor/cheltuielilor de bază Agenția va lua în
considerație încălcările constatate. Totodată, nu este
oportună indicarea tipurilor de controale reieșind din
considerentele că planificarea și efectuarea controlului de
alte organe abilitate, nu ține de competența Agenției.
Agenția, în dependență de specificul controlului, și
lacunele depistate, în corespundere cu prevederile
metodologiilor tarifare, poate accepta diminuarea
costurilor în dependență de rezultatele controalelor
autorităților competente. (Exemplu: Raportul de control
al Curții de Conturi)
Nu se acceptă.
Pct. 2 al Regulamentului stabilește limitează aplicarea
acestuia pentru serviciul public de alimentare cu apă și de
canalizare, doar în partea în care nu contravin legii
sectoriale.

Agenția pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței
7.

Pct. 1

8.

Pct. 5

9.

De indicat abreviere în paranteză (în continuare ANRE) după
denumirea completă Agenția Națională pentru Reglementare în
Energetică.
Sintagma „Agenția Națională pentru Reglementare în
Energetică (în continuare Agenție)” de înlocuit cu abrevierea
„ANRE”.
Pe parcursul textului din sintagma „prețurilor și/sau tarifelor
în vigoare” de exclus sintagma „în vigoare”.

Nu se acceptă.
Conform Legii nr. 174 din 27.09.2017 cu privire la
energetică, abrevierea utilizată este ”Agenția”.
Nu se acceptă.
Argumentarea expusă la pct. 1.
Se acceptă parțial.
Pct. 5 al Regulamentului se modifică în următoarea
redacție: ,,Titularii de licență depun spre examinare la
Agenție cererea de calculare a costurilor/cheltuielilor de
3
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10.

Pct. 5
subpct.2

După grupul de cuvinte „pentru aprobarea” de completat cu
sintagma „anuală”.

11.

Pct. 5
subpct.3
Pct. 7

De completat cu următorul cuprins „pentru ajustarea
prețurilor/tarifelor reglementate”.
După cuvântul „cererea” de specificat conform pct. 5 subpct.
1) „pentru costurile/cheltuielile de bază”, 2) „pentru aprobarea
anuală a prețurilor/tarifelor”, sau 3) „pentru ajustarea
prețurilor/tarifelor reglementate”.

12.

De indicat cât timp este necesar pentru a aprecia cererea.

13.

14.

Pct. 7
subpct.1

15.

Pct. 7
subpct.2

16.

Pct. 9

Sintagma „conține cerere de argumentare a inițiativei” de
expus în următoarea redacție „conține argumentarea
inițiativei”.
De expus în următoarea redacție „există acordul semnatarilor”.

De indicat termenul de acceptare a cererilor de către ANRE.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
bază, a prețurilor și/sau tarifelor în conformitate cu
prevederile metodologiilor în vigoare și în condițiile
prezentului Regulament, după cum urmează”.
Se exclude sintagma ”în vigoare” de la pct. 1 a și 1 b,
după ”prețurilor și/sau tarifelor”
Nu se acceptă.
Redacția actuală este una clară și nu lasă loc de
interpretări.
Nu se acceptă
Pct. 5 subpct. 3 nu se regăsește în Regulament.
Nu se acceptă
Prezentul punct conține prevederi generale care se referă
la toate tipurile de cereri specificate la pct. 2 al
prezentului Regulament. Totodată, prevederi specifice, în
dependență de obiectul cererii, sunt stipulate la pct. 10,
11, 12 ale Regulamentului.
Nu se acceptă
Termenul este reflectat expres și fără echivoc la pct. 8 și
16 ale Regulamentului.
Pct. 8 stabilește termenul de 10 zile pentru aprecierea
conformității cererii din pct. de vedere a documentelor
atașate.
Pct. 16 stabilește 180 zile pentru aprecierea temeiniciei
acesteia.
Se acceptă parțial.
Sintagma se expune în următoarea redacție:
„scrisoarea de argumentare a inițiativei”
Nu se acceptă.
Propunerea respectivă nu mai are relevanță în redacția
actualizată a pct. 7 din Regulament (a se vedea varianta
modificată a proiectului pe pagina web a Agenției).
Nu se acceptă
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17.

Pct. 10
subpct.11

De exclus, deoarece cerința „alte calcule și documente
justificative
necesare
la
examinarea
proiectelor
prețurilor/tarifelor solicitate” se contrazice cu pct. 1 al
prezentului Regulament și anume nu este clară și transparentă.

18.

Pct. 11
subpct.7

De exclus, deoarece cerința „alte calcule și documente
justificative
necesare
la
examinarea
proiectelor
prețurilor/tarifelor solicitate” se contrazice cu pct. 1 al
prezentului Regulament și anume nu este clară și transparentă.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
Termenul respectiv se regăsește la pct. 8 al
Regulamentului, care prevede termenul de 10 zile
lucrătoare pentru a verifica conformitatea cererii și a o
admite spre examinare.
Nu se acceptă.
Conform prevederilor legilor sectoriale, una din funcțiile
principale ale Agenției este să asigure ca preţurile şi
tarifele reglementate să fie justificate, rezonabile,
transparente, bazate pe performanţă și să reflecte
cheltuielile necesare şi justificate. Astfel, întru
respectarea acestor obligații, întru verificarea temeiniciei
calculelor și informațiilor prezentate de titularii de
licență, la examinarea costurilor/cheltuielilor de bază,
Agenția este în drept să solicite orice informație necesară
în acest sens – fapt stabilit expres atât în art. 13 alin. (1)
lit. b) și c) al Legii 174/21.09.2017 cu privire la
energetică, cît și art. 8 alin. (1) lit. c) și d) Legea nr.
108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale și art. 8 alin.
(1) lit. c) și d) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la
energia electrică.
Totodată, potrivit art. 15 alin. (1) lit. f) al Legii
108/27.05.2016, precum și art. 15 alin. (1) lit. f) al Legii
107/27.05.2016, titularii de licență sunt obligați să
prezinte Agenției orice informație solicitată.
Relevăm, că prevederile legale nu limitează tipul,
volumul sau categoria informațiilor care pot fi solicitate
de către Agenție, nefiind posibilă întocmirea unei liste
exhaustive ale acestora.
Nu se acceptă
Argumentarea este similară celei expuse mai sus, la pct.
10 subpct.11.
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Pct. 12
De înlocuit cu următorul cuprins „Raportul anual/trimestrial de
subpct. 5
activitate a întreprinderii conform Sistemului de raportare
stabilit de ANRE”.
Pct. 18 (pct. De exclus dat fiind faptul că toate documentele sunt enumerate
17 în
în pct. 10, 11, 12.
redacția
actualizată)

21.

Pct. 19 (pct.
18 în
redacția
actualizată)

De exclus deoarece în pct. 9 este prevăzut modul și termenul
prezentării informațiilor prin angajament scris de persoana
împuternicită.

22.

Pct. 22 (pct.
21 în
redacția
actualizată)

De exclus, întrucât procedurile de prezentare a cererilor de către
titulari de licență, precum si prezentarea Raportului
anual/trimestrial sunt clare, uniforme și transparente.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
Nu se acceptă.
Argumentarea este similară celei expuse mai sus, la pct.
10 subpct. 11.
Nu se acceptă.
Pct. 10-12 se referă la complexitatea cererii din punct de
vedere a documentelor obligatorii care trebuie să le
conțină toate cererile depuse (reieșind din obiectul
acestora).
Pct. 17 însă se referă la informații suplimentare care să
justifice anumite calcule efectuate de către titular, întru
justificarea unor cheltuieli sau costuri. Or, potrivit legilor
sectoriale, una din funcțiile principale ale Agenției este să
asigure ca preţurile şi tarifele reglementate să fie
justificate, rezonabile, transparente, bazate pe
performanţă și să reflecte cheltuielile necesare şi
justificate.
Nu se acceptă.
Pct. 9 al Regulamentului se referă la etapa prezentării
cererilor și verificării conformității acesteia reieșind din
documentele obligatorii enumerate la pct. 10-12 din
Regulament.
Pct. 18 are incidență în procesul examinării cererii din
punct de vedere a temeiniciei informațiilor și calculelor
efectuate de către titular. Norma respectivă prevede
consecința/efectele neconformării din partea titularului la
solicitările Agenției privind prezentarea unor materiale
sau informații suplimentare.
Nu se acceptă.
Pct. 21 al Regulamentului enumeră în mod exhaustiv
temeiurile de respingere a cererilor depuse. Or, întru
asigurarea unor proceduri clare transparente și
6
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redacția
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sau respingerea propunerii

4
predictibile, temeiurile de respingere trebuie stabilite
expres în actul normativ respectiv.
Sintagma termenul de „3 zile lucrătoare” de modificat cu „10 Nu se acceptă.
zile lucrătoare” pentru a da posibilitatea părților cointeresate Termenul de 3 zile lucrătoare este stabilit în conformitate
active să facă cunoștință cu subiectul ordinii de zi a ședinței cu art. 13 alin. (2) al Legii 239/13.11.2008 privind
publice.
transparența în procesul decizional. Astfel, 3 zile
lucrătoare sunt destinate informării părților interesate
referitor la desfășurarea ședinței privind aprobarea actului
normativ. Părțile interesate fiind informate referitor la
textul proiectului actului normativ și a materialelor
aferente începând cu procesul de consultări publice și
până la ședința publică de aprobare a acestuia, prin
intermediul paginii web a Agenției.
Î.S. „Moldelectrica”

24.

Pct. 5 alin.
(2), lit. a)

De modificat termenul de prezentare a cererii „până la data de
31 martie". Argumentele întru susținerea propunerii sunt că,
aprobarea tarifelor anuale are drept scop actualizarea
parametrilor planificați la stabilirea tarifelor şi cei reali
înregistrați în perioada precedentă de reglementare. Aceasta
înseamnă că, calculul tarifelor urmează a fi prezentat la
începutul anului după întocmirea de către întreprindere a
situațiilor financiare şi dispunerii de date statistice a evoluției
prețurilor şi tarifelor calculate de către instituțiile specializate
şi publicate de către ele la începutul fiecărui an. Totodată, ce
tine de termen, conform Legii contabilității nr.113 din
27.04.2007 entitățile sunt, obligate să întocmească şi să
prezinte situațiile financiare în termen de 90 de zile următoare
anului de gestiune, adică până la 31 martie.
Insistența Î.S."Moldelectrica" de a prelungi termenul de
prezentare a cererii este conformă cu pct. 21 aliniatul 2) al
proiectului Regulamentului care păstrează după ANRE dreptul

Nu se acceptă.
Determinarea tarifelor pentru un an calendaristic are loc
apriori, și se bazează practic doar pe indicatori planificați,
sau parametri prognozați (cantitatea de energie electrică
transportată, consumul tehnologic de energie, cheltuielile
privind
amortizarea
imobilizărilor,
cheltuielile
operaționale reglementate actualizate, rentabilitatea
pentru perioada anuală de referință). Or, calitatea și
exactitatea planificării sau prognozării componentelor de
bază ale tarifelor nu diferă considerabil, dacă aceste
activități sunt efectuate la sfârșitul perioadei anterioare,
sau la începutul anului de referință.
Tarifele aprobate trebuie să reflecte cit mai corect anume
realitățile anului curent, iar pentru a preveni acumularea
devierilor tarifare în anul curent acestea trebuie să intre în
vigoare la începutul anului calendaristic și nu peste 3-4
luni. Or, în cazul în care întreprinderea va prezenta
7
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de a respinge cererea în cazul neprezentării Raportului anual de
activitate al întreprinderii, care urmează a fi întocmit, conform
legislației sus-nominalizate, în termen de 90 de zile următoare
anului de gestiune.

25.

Pct. 7 alin.
(4)

26.

Pct. 23
(pct.22 în
redacția
actualizată)

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii

4
calculul tarifului la finele lunii martie, valoarea tarifului
necesar de a fi aprobat, în luna aprilie sau mai târziu,
pentru a recupera toate costurile reglementate poate fi
substanțial distorsionată față de tariful real, calculat
pentru anul dat.
Totodată, de notat, că pct. 21 se referă la procedura de
ajustare a tarifelor (între două aprobări anuale) și nu la
aprobare anuală.
Conform proiectului Regulamentului pct.7 aliniatul (4), cererea Se acceptă în următoarea redacție:
trebuie să corespundă „şi cerințelor stabilite de Agenție”. „informația completă necesară examinării, în
Pentru a nu crea bariere neîntemeiate la înregistrarea cererii şi conformitate cu metodologiile de calculare a
pentru stabilirea din start a unor proceduri definite şi prețurilor și/sau tarifelor”
transparente, „Moldelectrica” optează pentru ca, cerințele
înaintate de Agenție să fie dezvăluite în prezentul proiect.
Această măsură va permite titularului de licență să perfecteze
cererea, în corespundere cu toate cerințele fixate în
Regulament, fără nici un apropo din partea Agenţiei.
Prevede publicarea pe pagina web a Agenţiei a cererii Se acceptă parțial.
titularului de licență cu materialele justificative relevante. Redacția respectivului punct a fost actualizată după cum
Printre materialele justificative, conform pct. 10 aliniatul 6, se urmează: „Cererea titularului de licență cu materialele
regăsesc copiile contractelor încheiate cu terțe părţi şi devizele justificative care conțin informații cu caracter public se
de cheltuieli. Nu va intra oare ANRE în conflict cu legislația la plasează pe pagina web a Agenției, în termen de cel mult
publicarea acestor contracte şi a devizelor de cheltuieli fără 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării cererii.”
voința semnatarilor?
Pentru a evita publicarea informației cu caracter
confidențial, titularul de licență, la prezentarea cererilor
trebuie să aplice mențiunea ,,confidențial” pe actele pe
care le consideră cu caracter confidențial.
S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” Bălți

27.

Pct. 5, alin.
(2), lit. a)

Pentru ca calculele să fie cât mai justificative și pentru ca la Nu se acceptă.
momentul efectuării calculelor să dispunem de toți indicii Determinarea tarifelor pentru un an calendaristic are loc
necesari, solicităm schimbarea termenului până la 1 martie.
apriori, și se bazează practic doar pe indicatori planificați,
8
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Pct. 32
(pct.31 în
redacția
actualizată)

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Pentru organizarea cât mai transparentă a procesului decizional
și pentru o conlucrare bilaterală productivă, solicităm să fie
efectuate modificări și împreună cu publicarea Hotărârii,
Agenția să expedieze calculele corectate care motivează
decizia luată, în format Excel, prin intermediul poștei
electronice titularilor de licență corespunzători.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
sau parametri prognozați (cantitatea de energie electrică
transportată, consumul tehnologic de energie, cheltuielile
privind
amortizarea
imobilizărilor,
cheltuielile
operaționale reglementate actualizate, rentabilitatea
pentru perioada anuală de referință). Or, calitatea și
exactitatea planificării sau prognozării componentelor de
bază ale tarifelor nu diferă considerabil, dacă aceste
activități sunt efectuate la sfârșitul perioadei anterioare,
sau la începutul anului de referință.
Tarifele aprobate trebuie să reflecte cit mai corect anume
realitățile anului curent, iar pentru a preveni acumularea
devierilor tarifare în anul curent acestea trebuie să intre în
vigoare la începutul anului calendaristic și nu peste 3-4
luni. Or, în cazul în care întreprinderea va prezenta
calculul tarifului la finele lunii martie, valoarea tarifului
necesar de a fi aprobat, în luna aprilie sau mai târziu,
pentru a recupera toate costurile reglementate poate fi
substanțial distorsionată față de tariful real, calculat
pentru anul dat.
Nu se acceptă.
În corespundere cu prevederile cadrului legislativ în
vigoare,
Agenția
nu
efectuează
calculul
costurilor/cheltuielilor de bază sau prețurilor/tarifelor
titularilor de licență, dar examinează calculele prezentate
de aceștia.
Deoarece la elaborarea proiectelor de Hotărâri Agenția
respectă Legea nr. 239/13.11.2008 privind transparența în
procesul decizional, iar titularul de licență cunoaște
informația prezentată, propunerea enunțată este
nejustificată.
Totodată, eventualele divergențe pot fi discutate în cadrul
grupului de lucru, conform prevederilor pct. 20.
9

Nr.

1

Art. (pct.)
propus spre
modificare
2
3

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4

Consiliul Concurenței
29.

Pct.7
subct. 6)

Conform pct. 7 subpct. 6) din proiectul Regulamentului,
indiferent de procedura depunerii cererii prevăzută în pct. 6 din
prezentul Regulament, informația este prezentată, în mod
obligatoriu, şi în format Excel, cu păstrarea formulelor de
calcul. Confirmarea privind recepționarea informației în
format Excel va fi efectuată de către persoana responsabilă din
cadrul Agenției.
Menționăm că prin reglementarea dată se obligă titularii de
licență de a prezenta informația necesară în format Excel.
Astfel, obligarea titularilor de licență să prezinte informația cu
păstrarea formulelor de calcul în format Excel poate constitui
un avantaj pentru proprietarul şi distribuitorii programului
Excel. Totodată, poate constitui un dezavantaj pentru titularii
de licență care nu folosesc programul Excel la elaborarea
calculelor. Prin urmare, considerăm necesară excluderea
cuvântului „Excel", urmând a fi indicate doar cerințele tehnice
ce necesită a fi întrunite la anexarea fișierului de calcul.

Nu se acceptă.
Menționăm, că formatul Excel a documentelor solicitate
este indispensabil Agenției întru prelucrarea unui volum
considerabil de informații prezentate de către
întreprinderile reglementate, materializate prin mii de
poziții tabelare.
Totodată, Agenția solicită informații reieșind din
realitățile în care activează titularii de licență, ținând cont
de programele electronice existente și utilizate de către
acestea, în special Microsoft Office (care este utilizat și
de către toate instituțiile publice).
Atragem atenția la numeroasele acte normative aprobate
prin Hotărâri de Guvern care fac referire la programul
Excel, ca de exemplu:
-Hotărârea Guvernului 141/24.02.2014 privind crearea
sistemului de statistică energetică;
-Hotărîrea Guvernului 700/25.08.2014 pentru aprobarea
Concepției privind principiile datelor guvernamentale
deschise;
-Hotărîrea Guvernului 1021/29.12.2011 cu privire la
comanda de stat privind dezvoltarea profesională a
personalului din administrația publică în anul 2012;
-Hotărârea Guvernului 325/10.06.2015 cu privire la
modul de repartizare a mijloacelor fondului de
subvenționare a producătorilor agricoli pentru anul 2015;
-Hotărârea Guvernului 672/30.05.2016 pentru aprobarea
Concepției-cadru și a Regulamentului cu privire la
funcționarea Sistemului informațional al resurselor de
apă din RM;
-etc.
10

Nr.

Art. (pct.)
propus spre
Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul
Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
modificare
sau respingerea propunerii
1
2
3
4
S.A. „MOLDOVAGAZ”, SRL „Ialoveni-Gaz”, SRL „Ștefan Vodă Gaz”, SRL „Orhei-Gaz”, SRL „Taraclia-Gaz”, SRL „Edineț-Gaz”, SRL
„Ungheni-Gaz”, SRL „Cimișlia-Gaz”, SRL „Chișinău-Gaz”, SRL „Gagauz-Gaz”, SRL „Florești-Gaz”
30
Pct. 5,
Să fie modificat termenul de depunere a cererii pentru Nu se acceptă
subpct. 2),
aprobarea prețurilor/tarifelor până la data de 1 martie, dat fiind Determinarea tarifelor pentru un an calendaristic are loc
lit. b)
faptul că elaborarea Raportului anual de activitate al apriori, și se bazează practic doar pe indicatori planificați,
întreprinderii se întocmește la finele lunii februarie.
sau parametri prognozați (volumele de gaze naturale
transportate, consumul tehnologic de gaze naturale,
cheltuielile
privind
amortizarea
imobilizărilor,
cheltuielile operaționale reglementate actualizate,
rentabilitatea pentru perioada anuală de referință). Or,
calitatea și exactitatea planificării sau prognozării
componentelor de bază ale tarifelor nu diferă
considerabil, dacă aceste activități sunt efectuate la
sfârșitul perioadei anterioare, sau la începutul anului de
referință.
Tarifele aprobate trebuie să reflecte cât mai corect anume
realitățile anului curent, iar pentru a preveni acumularea
devierilor tarifare în anul curent acestea trebuie să intre în
vigoare la începutul anului calendaristic și nu peste 3-4
luni. Or, în cazul în care întreprinderea va prezenta
calculul tarifului la finele lunii martie, valoarea tarifului
necesar de a fi aprobat, în luna aprilie sau mai târziu,
pentru a recupera toate costurile reglementate poate fi
substanțial distorsionată față de tariful real, calculat
pentru anul dat.
31
Pct. 7,
De expus în următoarea redacție: „conține informația completă Nu se acceptă.
subpct.4)
necesară examinării, conform listei documentelor (formelor) Conform prevederilor legilor sectoriale, una din funcțiile
aprobate de Agenție, în conformitate cu metodologiile de principale ale Agenției este să asigure ca preţurile şi
calculare a prețurilor şi/sau tarifelor şi cerințele stabilite de tarifele reglementate să fie justificate, rezonabile,
Agenție”, deoarece prin expresiile „informația completă transparente, bazate pe performanţă și să reflecte
necesară examinării” şi „cerințele stabilite de Agenție”, acestea cheltuielile necesare şi justificate. Astfel, întru
nu sunt clar determinate.
respectarea acestor obligații, întru verificarea temeiniciei
11

Nr.

1

Art. (pct.)
propus spre
modificare
2
3

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
calculelor și informațiilor prezentate de titularii de
licență, la examinarea costurilor/cheltuielilor de bază,
Agenția este în drept să solicite orice informație necesară
în acest sens – fapt stabilit expres atât în art. 13 alin. (1)
lit. b) și c) al Legii 174/21.09.2017 cu privire la
energetică, cît și art. 8 alin. (1) lit. c) și d) Legea nr.
108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale și art. 8 alin.
(1) lit. c) și d) din Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la
energia electrică.
Totodată, potrivit art. 15 alin. (1) lit. f) al Legii
108/27.05.2016, precum și art. 15 alin. (1) lit. f) al Legii
107/27.05.2016, titularii de licență sunt obligați să
prezinte Agenției orice informație solicitată.
Relevăm, că prevederile legale nu limitează tipul,
volumul sau categoria informațiilor care pot fi solicitate
de către Agenție, nefiind posibilă întocmirea unei liste
exhaustive ale acestora.
De menționat că, în corespundere cu prevederile Legii nr.
287 contabilității și raportării financiare, entitatea poate
utiliza formularele tipizate de documente primare
aprobate de Ministerul Finanțelor și formulare de
documente primare, aprobate de conducerea acesteia, în
funcţie de prevederile actelor normative şi necesităţile
informaţionale ale entităţii. Or, costurile/cheltuielile
titularilor de licență și respectiv modalitatea de reflectare
a acestora este dependentă și diferită reieșind din:
structura entității, specificul activității, Politicile
contabile ale entității, documentele primare justificative
existente. În cazul elaborării unor formulare comune
tipizate privind costurile/cheltuielile de bază pentru toți
titularii de licență, datele incluse în aceste formulare nu
vor fi informative și vor purta un caracter general, astfel
12

Nr.

1

Art. (pct.)
propus spre
modificare
2
3

32

Pct. 8

33.

Pct. 10,
subpct. 2

34.

Pct. 10,
subpct.11

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

De expus în următoarea redacție: „în cazul în care cererea nu
este conformă cu prevederile metodologiei de calculare a
prețurilor şi/sau tarifelor şi/sau cu una sau mai multe cerințe
prevăzute în pct. 7 din prezentul Regulament, Agenția respinge
cererea şi notifică titularul de licență privind neajunsurile
identificate, stabilindu-i un termen pentru înlăturarea
neajunsurilor, care va constitui nu mai puțin de 10 zile.
De exclus cuvintele „cu reflectarea metodei de repartizare a
cheltuielilor comune între activitățile reglementate şi
nereglementate” şi de expus în următoarea redacție
„informația detaliată cu privire la elementele de
costuri/cheltuieli” deoarece costurile/ cheltuielile de baza se
determină şi se aprobă pentru activitatea reglementată.
De exclus, deoarece la depunerea cererii de către titularul de
licență lista documentelor trebuie să fie clară, exhaustivă şi
transparentă, lipsa transparenței documentelor necesare pentru
prezentare către organul regulator, poate duce la abuzuri din
partea Agenţiei prin extinderea neîntemeiată a termenelor de
depunere şi examinare a cererilor.
De asemenea, se creează o incertitudine pentru beneficiar, care
este în imposibilitate să cunoască ce documente urmează să
prezinte, existând riscul să suporte cheltuieli suplimentare, sau

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
existând riscul denaturării valorii necesare titularului de
licență privind costurile/cheltuielile de bază reieșind din
specificul activității. Totodată, formulare tipizate poartă
un caracter restrictiv, complicând și limitând posibilitatea
titularului de licență de a justifica costurile/cheltuielile
solicitate. De menționat că, prezentul Regulament este
elaborat pentru toate sectoarele reglementate, fiecare
sector fiind esențial diferit ca activitate, structură și
necesități.
Nu se acceptă.
Propunerea respectivă se regăsește la pct. 9 din
Regulament, termenul fiind unul acceptat de comun
acord. Inoportunitatea indicării exprese a unui termen
rezultă din complexitatea informațiilor care urmează a fi
prezentate în fiecare situație în parte și care nu poate fi
generalizat.
Nu se acceptă.
Redacția existentă corespunde principiilor stabilite în
Metodologia de calculare și aplicarea a tarifelor și
prețurilor reglementate la gazele naturale, aprobată prin
Hotărârea CA al ANRE nr. 678/22.08.2014
Nu se acceptă.
În caz de necesitate întru justificarea/argumentarea unor
calcule sau informații prezentate, Agenția este în drept să
solicite orice informație de la titularii de licență, fapt
stabilit expres atât în art. 13 alin. (1) lit. b) și c) al Legii
174/21.09.2017 cu privire la energetică, cît și art. 8 alin.
(1) lit. c) și d) Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la
gazele naturale. Totodată, potrivit art. 15 alin. (1) lit. f) al
Legii 108/27.05.2016, titularii de licență sunt obligați să
prezinte Agenției orice informație solicitată. Relevăm, că
13

Nr.

1

35.

36.

37.

Art. (pct.)
propus spre
Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul
Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
modificare
sau respingerea propunerii
2
3
4
de enumerat exhaustiv lista altor documente justificative prevederile legale nu limitează tipul, volumul sau
necesare.
categoria informațiilor care pot fi solicitate de către
Agenție, nefiind posibilă întocmirea unei liste exhaustive
ale acestora.
Pct. 11,
De exclus cuvintele „cu descrierea metodei de repartizare a Nu se acceptă.
subpct.3
cheltuielilor comune între activitățile reglementate şi Argumentarea similară celei expuse la pct. 10 subpct. 2
nereglementate”, şi de expus în următoarea redacție: „analiza
separată a tuturor elementelor incluse în proiectul
prețurilor/tarifelor solicitate”, deoarece metoda de repartizare
a cheltuielilor comune este stipulată în Metodologia de
calculare şi aprobare a tarifelor reglementate.
Pct. 11,
De exclus, deoarece la depunerea cererii de către titularul de Nu se acceptă.
subpct.7
licență lista documentelor trebuie să fie clară, exhaustivă și Argumentarea similară celei indicate la pct. 10 subpct. 11
transparentă, lipsa transparenței documentelor necesare pentru
prezentare către organul regulator, poate duce la abuzuri din
partea Agenției prin extinderea neîntemeiată a termenelor de
depunere și examinare a cererilor.
De asemenea, se creează o incertitudine pentru beneficiar, care
este în imposibilitate să cunoască ce documente urmează să
prezinte, existând riscul să suporte cheltuieli suplimentare, sau
de enumerat exhaustiv lista altor documente justificative
necesare.
Pct. 12,
De exclus, deoarece la depunerea cererii de către titularul de Nu se acceptă.
subpct.5
licență lista documentelor solicitate trebuie să fie clară, Argumentarea similară celei indicate la pct. 10 subpct.11
exhaustivă şi transparentă, lipsa transparenței documentelor
necesare pentru prezentare către organul regulator, poate duce
la abuzuri din partea Agenției prin extinderea neîntemeiată a
termenelor de depunere şi examinare a cererilor.
De asemenea, se creează o incertitudine pentru beneficiar, care
este în imposibilitate să cunoască ce documente urmează să
prezinte, existând riscul să suporte cheltuieli suplimentare, sau
14

Nr.

1

38.

Art. (pct.)
propus spre
Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul
modificare
2
3
de enumerat exhaustiv lista altor documente justificative
necesare.
Pct. 14
De expus în următoarea redacție: „în termen de cel mult 10 zile
lucrătoare din data recepționării cererii, Agenția verifică
conformitatea acesteia cu condițiile stabilite în prezentul
Regulament, dar în cazul respingerii cererii, Agenția anunță
titularul de licență în termen de 3 zile lucrătoare de la data,
când a fost stabilit că cererea nu corespunde cerințelor”.

39.

Pct. 18
(pct. 17 în
redacția
actualizată)

40.

Pct. 19
(pct. 18 în
redacția
actualizată)
Pct. 20
(pct. 19 în
redacția
actualizată)

41.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
Nu se acceptă.
Termenul de 3 zile lucrătoare nu este justificat și poate
duce la tergiversarea procesului de notificare, în
detrimentul operatorului.
Termenul de 10 zile este reflectat la pct. 8 din
Regulament. Astfel, prevederea din pct. 14 al
Regulamentului a fost permutată la pct. 8 al
Regulamentului, astfel pct. 8 și 14 fiind comasate.

După cuvântul „informație” de completat cu cuvântul
„suplimentară”, iar după cuvântul „cererii” de completat cu
cuvintele „în acest caz termenul indicat în pct.15 nu se
modifică”.

Nu se acceptă
Norma respectivă corespunde art. 16 alin. (6) din Legea
nr. 174/21.09.2017 cu privire la energetică, precum și art.
9 alin. (4) din Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la
gazelor naturale. Potrivit prevederilor legale menționate,
termenul de 180 zile începe a curge ”după prezentarea
tuturor documentelor și a informațiilor necesare,
solicitate de Agenție”.
De expus în următoarea redacție: „în cazul în care titularul de Nu se acceptă
licență nu prezintă Agenţiei informațiile suplimentare Propunerea nu este argumentată.
solicitate, Agenția este în drept, ca în baza informațiilor pe
care le deține, să examineze cererea titularului de licență”.
De exclus, deoarece poate fi creată o practică abuzivă şi anume: Nu se acceptă
în tot textul Regulamentului Agenția nu determină concret şi Expresiile respective corespund Legii, fiind preluate din
clar următoarele noțiuni „informația completă”, „documente art. 16 alin. (5) și (6) din Legea 174/21.09.2017 cu privire
justificative necesare”, „materiale justificative relevante”, la energetică și art. 9 alin. (3) și alin. (4) din Legea
„informația necesară”, „informația justificativă insuficientă” 108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale.
etc.
Informația completă reieșind din documentele
justificative sunt enumerate la pct. 10-12 ale
Regulamentului. Totodată, în conformitate cu art. 15 alin.
(1) lit. f) al Legii 108/27.05.2016 cu privire la gazele
15

Nr.

1

Art. (pct.)
propus spre
modificare
2
3

42.

Pct. 22,
subpct. 3
(pct. 21 în
redacția
actuală)

43.

Pct. 23

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

De exclus, deoarece la depunerea cererii de către titularul de
licență, lista documentelor solicitate trebuie să fie clară,
exhaustivă şi transparentă, lipsa transparenței documentelor
necesare pentru prezentare către organul regulator, poate duce
la abuzuri din partea Agenţiei prin extinderea neîntemeiată a
termenelor de depunere şi examinare a cererilor.
De asemenea, se creează o incertitudine pentru beneficiar, care
este în imposibilitate să cunoască ce documente urmează să
prezinte, existând riscul să suporte cheltuieli suplimentare, sau
de enumerat exhaustiv lista altor documente justificative
necesare.
După cuvântul „licență” de exclus cuvintele „materiale
justificative relevante", deoarece unele din documentele
solicitate pot constitui secret comercial.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
naturale, titularul de licență este obligat să prezinte
Agenției orice informație solicitată suplimentar întru
justificarea unor calcule prezentate. Conform
prevederilor legilor sectoriale, una din funcțiile principale
ale Agenției este să asigure ca preţurile şi tarifele
reglementate să fie justificate, rezonabile, transparente,
bazate pe performanţă și să reflecte cheltuielile necesare
şi justificate. Astfel, întru respectarea acestor obligații,
întru verificarea temeiniciei calculelor și informațiilor
prezentate de titularii de licență, la examinarea
costurilor/cheltuielilor de bază, Agenția este în drept să
solicite orice informație necesară în acest sens – fapt
stabilit expres atât în art. 13 alin. (1) lit. b) și c) al Legii
174/21.09.2017 cu privire la energetică, cît și art. 8 alin.
(1) lit. c) și d) Legea nr. 108/27.05.2016 cu privire la
gazele naturale și art. 8 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr.
107/27.05.2016 cu privire la energia electrică.
Nu se acceptă
Argumentarea similară celei expuse la pct. 10 subpct.11

Se acceptă parțial
Redacția respectivului punct a fost actualizată după cum
urmează: „Cererea titularului de licență cu materialele
16

Nr.

1

Art. (pct.)
propus spre
modificare
2
3
(pct. 22 în
redacția
actuală)

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
justificative care conțin informații cu caracter public se
plasează pe pagina web a Agenției, în termen de cel mult
10 zile lucrătoare din momentul înregistrării cererii.”
Menționăm că prevederea respectivă este impusă de
respectarea transparenței în procesul decizional și
corespunde întru totul prevederilor art. 9 alin. (3) din
Legea 108/27.05.2016 cu privire la gazele naturale și art.
16 alin. (5) al Legii 174/21.09.2017 cu privire la
energetică.
Totodată, de menționat că materialele care conțin secret
comercial sunt exceptate de la procedurile privind
transparența în procesul decizional, nu se supun
publicării, purtând un caracter confidențial.
Pentru a evita publicarea informației cu caracter
confidențial, titularul de licență, la prezentarea cererilor
trebuie să aplice mențiunea ,,confidențial” pe actele pe
care le consideră cu caracter confidențial.

SRL „Bălți Gaz”
44.

Pct. 2

De expus în următoarea redacție:
Nu se acceptă.
Prevederile prezentului Regulament se aplică în mod Redacția propusă nu modifică esența textului.
obligatoriu în procesul prezentării și examinării de către ANRE
(în continuare –Agenție) a cererilor titularului de licență
privind aprobarea costurile de bază aferente prețurilor sau
tarifelor reglementate pentru primul an de reglementare,
aprobarea anuală şi ajustarea prețurilor sau tarifelor
reglementate (în continuare Cererea) în sectoarele energiei
electrice, energiei termice și ale gazelor naturale, precum și cu
titlu de recomandare, în partea în care legea nu prevede altfel,
pentru cererile titularilor de licențe care furnizează serviciul
public de alimentare cu apă și de canalizare.
17

Nr.

1
45.

46.

Art. (pct.)
propus spre
Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul
modificare
2
3
Pct. 3
De expus în următoarea redacție:
Obiect al prezentului Regulament constituie cererile titularilor
de licență cu privire la:
a) aprobarea costurilor de bază;
b) aprobarea anuală a prețurilor sau a tarifelor reglementate;
c) ajustarea prețurilor sau a tarifelor reglementate;
Pct. 4

De expus în următoarea redacție:
a) aprobare a costurilor de bază – totalitatea activităților
întreprinse într-o perioadă dată de timp, aferente examinării
cererii titularului de licență și a materialelor prezentate de
acesta pentru justificarea solicitării de aprobare a costurilor de
bază aferente prețurilor sau tarifelor reglementate pentru primul
an de reglementare;
b) aprobare anuală a prețurilor sau a tarifelor reglementate
– aprobarea anuală a prețurilor sau a tarifelor reglementate în
conformitate cu prevederile metodologiilor de calculare,
aprobare şi aplicare a prețurilor și a tarifelor reglementate
(metodologii tarifare);
c) ajustare a prețurilor sau a tarifelor - ajustarea prețurilor
sau a tarifelor reglementate, care are loc în intervalul dintre
aprobările anuale și care presupune examinarea doar a unor
elemente de cost, modificarea cărora în rezultatul unor factori
obiectivi, ce nu pot fi controlați de întreprindere, generează
devieri tarifare mai mari decât cele prestabilite în metodologiile
tarifare;
metodologie tarifară - act normativ, elaborat și aprobat de
Agenție în conformitate cu prevederile legii, care conține
principii și metode aplicate în procesul de reglementare,
componența şi modul de calculare a cheltuielilor justificate şi
necesare pentru desfășurarea activităților reglementate, a
nivelului rentabilității, a devierilor tarifare, modul de

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
Nu se acceptă
Prezentul regulament va fi aplicat, inclusiv, sectorului
serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, unde
cadrul normativ de reglementare, inclusiv metodologia
tarifară operează cu noțiunea de cheltuieli de bază, dar nu
costuri. Prin urmare, redacția Regulamentului trebuie să
cuprindă și sintagma cheltuieli de bază.
Se acceptă parțial.
Noțiunea de metodologie tarifară se expune în
următoarea redacție ”act normativ elaborat și aprobat de
Agenție în conformitate cu prevederile legii, care
stabilește modul, principiile și algoritmul de determinare,
aprobare şi aplicare a cheltuielilor/costurilor de bază, a
prețurilor/tarifelor
reglementate
în
sectoarele
reglementate de către Agenție.”
Cu referire la celelalte noțiuni, menționăm că în redacția
actuală acestea corespund tuturor sectoarelor
reglementate, or, aplicabilitatea Regulamentului
respectiv nu se limitează doar la sectoarele energetice.
Noțiunile definite în proiect urmează a fi aplicabile
tuturor sectoarelor reglementate de către Agenție,
inclusiv serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare.
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modificare
2
3
recuperare, prin prețuri şi tarife reglementate, a investițiilor
efectuate, modul de ajustare a prețurilor și tarifelor
reglementate.

47.

Pct. 5

48.

De expus în următoarea redacție:
„Titularii de licență depun la Agenție cererea în conformitate
cu prevederile metodologiilor tarifare în vigoare, aprobate de
Agenție și în condițiile prezentului Regulament, precum și în
termenele care urmează:
1) pentru stabilirea costurilor de bază”
“2) pentru aprobarea anuală a prețurilor sau a tarifelor
reglementate:
b) în sectorul gazelor naturale - anual, până la data de 1 martie;”
de completat cu următorul subpunct:
3) pentru ajustarea prețurilor sau a tarifelor reglementate, după
caz, cu prezentarea calculelor şi documentelor privind
ajustarea prețurilor sau tarifelor reglementate.
În cuprinsul Regulamentului:
- sintagma „costuri/cheltuieli de bază” se substituie cu
sintagma „costuri de bază pentru primul an de reglementare”
- sintagma „preturi/tarife” se substituie cu sintagma „preturi
sau tarife reglementare”;
- sintagma „metodologiei de calculare a preturilor şi/sau
tarifelor” se substituie cu sintagma „metodologiei tarifare”;
- sintagma „aprobate de Agenție” se substituie cu
sintagma „aprobate de către Consiliul de administrație al
Agenției”.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4

Nu se acceptă.
Argumentarea similară celei prevăzute la pct. 4.
A se vedea redacția actualizată a pct. 5.

Nu se acceptă.
Argumentarea similară celei prevăzute la pct. 4.

ÎS „VESTMOLDTRANSGAZ”
49

Pct. 5, alin.
1, lit. b)

Se propune înlocuirea frazei „în sectorul gazelor naturale – 60 S-a renunțat la propunere (în cadrul ședinței cu
zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor de calculare părțile interesate din data de 25.04.2018)
a prețurilor și/sau tarifelor în vigoare” cu fraza „în sectorul
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propus spre
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modificare
2
3
gazelor naturale – 60 zile de la data intrării în vigoare a
metodologiilor de calculare a prețurilor și/sau tarifelor în
vigoare sau de la data finalizării duratei de aplicare a
costurilor de bază aprobate, conform metodologiei tarifare
respective”.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
Termenul fiind stabilit în conformitate cu prevederile
Metodologiei de calculare și aplicarea a tarifelor și
prețurilor reglementate la gazele naturale, aprobată prin
Hotărîrea CA al ANRE nr. 678/22.08.2014.

SA „Apă-Canal Cahul”
50

Pct.5,
subpct.1)
lit. d)

51.

Pct. 34

Reieșind din considerente că volumul de date și calcule
pentru costurile/cheltuielile de bază sunt voluminoase,
propunem următoarea redacție:
„1) pentru costurile/cheltuielile de bază:
d) în sectorul serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare – 90 zile de la data obținerii licenței sau de la data
finalizării duratei de aplicare a costurilor de bază aprobate,
conform metodologiei tarifare respective”.

Nu se acceptă.
Din
experiența
anilor
precedenți,
elaborarea
costurilor/cheltuielilor de bază de către titularul de licență
în termen de 60 zile este unt termen rezonabil și real.
Acest termen este totodată stabilit reieșind din necesitatea
aprobării, în termen cât mai restrâns, a prețurilor/tarifelor
pentru titularii de licență noi. Totodată extinderea
termenului de prezentare a cererii, conduce la
tergiversarea procesului de aprobare a prețurilor/tarifelor.
Cât privește titularii de licență cărora li s-a aprobat
costurile/cheltuielile de bază, aceștia vor avea
obligativitatea
prezentării
proiectului
costurilor/cheltuielilor de bază pînă la expirarea
termenului de valabilitate a costurilor/cheltuielilor de
bază aprobate din următoarele considerente. Proiectul
costurilor/cheltuielilor de bază nu reprezintă valoarea
efectivă a cheltuielilor întreprinderii pentru o anumită
perioadă, dar un proiect bazat pe analiza acestora în anii
precedenți, planificarea cheltuielilor reieșind din
modificările intervenite la întreprindere pe parcursul
ultimilor 5 ani, normele aplicate și recunoscute în scopuri
tarifare, etc.
În scopul creării procedurii transparente de adoptare a Nu se acceptă.
costurilor/cheltuielilor de bază precum și tarifelor la serviciile În corespundere cu prevederile cadrului legislativ în
vigoare,
Agenția
nu
efectuează
calculul
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propus spre
Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul
modificare
2
3
prestate de către titularii de licență considerăm oportun
completarea punctului, după cum urmează:
„Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în
urma
adoptării
costurilor/cheltuielilor
de
bază,
prețurilor/tarifelor reglementate să prezinte în format
electronic și pe suport de hârtie nota informativă și calculele
care au stat la baza aprobării costurilor de bază și a tarifelor
pentru serviciile prestate către titularul de licență”.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
costurilor/cheltuielilor de bază sau prețurilor/tarifelor
titularilor de licență, dar examinează calculele prezentate
de aceștia. Calculele care au stat la baza aprobării
costurilor/cheltuielilor de bază, prețurilor/tarifelor
reglementate sunt efectuate de către titularii de licență.
Rolul Agenției este de a verifica corectitudinea acestora
din punct de vedere metodologic și să asigure ca preţurile
şi tarifele reglementate să fie justificate, rezonabile,
transparente, bazate pe performanță și să reflecte
cheltuielile necesare şi justificate
Totodată, la elaborarea proiectelor de hotărâri privind
costurilor/cheltuielilor de bază sau a tarifelor
reglementate, Agenția respectă transparența în procesul
decizional conform art. 16 al Legii 174/21.09.2017 cu
privire la energetică, precum și Legea nr. 239/13.11.2008
privind transparența în procesul decizional, prin
publicarea pe pagina web a proiectului hotărîrii și
materialele relevante. Totodată, eventualele divergențe
pot sunt discutate în cadrul grupului de lucru cu
participarea reprezentanților titularilor, conform
prevederilor pct. 21., precum și în cadrul dezbaterilor
publice organizate.

SRL „MOLDOVATRANSGAZ”
52.

Pct. 8

De suplinit la final cu următoarea sintagmă: „stabilindu-i un Nu se acceptă.
termen pentru înlăturarea neajunsurilor, care va constitui nu Propunerea dată este parțial reflectată la pct. 9 al
mai puțin de 10 zile”.
prezentului Regulament, care stabilește un termen
acceptat mutual de către Agenție și titularul de licență.
Inoportunitatea indicării exprese a unui termen rezultă din
complexitatea informațiilor care urmează a fi prezentate
în fiecare situație în parte și care nu permite generalizarea
unui termen strict determinat.
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Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4

SA „Apă-Canal Chișinău”
53.

În fapt se declară, că Regulamentul a fost elaborat în temeiul
Legii cu privire la energetică nr. 174/2017 şi a legilor speciale
pentru fiecare tip de energie reglementat. Totodată, Legea
174/2017 stabileşte termene plafon de examinare a cererilor
privind preţurile şi tarifele reglementate, însă, nu defineşte
criteriile pentru aprecierea mărimii entităţilor supravegheate,
inclusiv ţinând cont de specificul activităţii, care pentru energia
electrică, energia termică, gazele naturale, produsele petroliere
diferă între tipuri de activităţi şi de la o entitate la alta. Şi
acestea fără a lua în calcul şi specificul activităţii licenţiate de
furnizare a serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare.
Criteriile la care ne referim ar putea fi, spre exemplu,
criteriul ponderii pe piaţă, determinată în baza cifrei de afaceri
sau criterii specifice pentru fiecare domeniu în parte, cum ar fi
aria fizică de acoperire în cazul unor operatori, număr specific
de angajaţi, lungimea reţelelor, numărul punctelor de deservire
a clienţilor, numărul de utilizatori sau populaţia în aria de
servicii în cazul altor operatori.
Privită prin prisma acestor criterii, complexitatea cererii
privind preţurile şi tarifele reglementate diferă şi, în lipsa lor,
ANRE nu îşi asumă ataşamentul pentru performanţa orientată
spre titularii de licenţă şi utilizatori/consumatori, păstrând o
rezervă nejustificată de timp pentru acceptarea, examinarea
cererilor şi aprobarea hotărârilor.
Considerăm, că dacă Regulamentul nu va ţine cont de
complexitatea cererilor privind preţurile şi tarifele reglementate
(volumul informaţiilor de prezentat şi dificultatea examinării)
şi nu vor fi stabilite condiţii diferenţiate de examinare a
acestora, vor fi lezate drepturile unor titulari de licenţă prin

Se acceptă parțial în redacția actualizată a pct. 7-9 și a
pct. 16 din Regulament.
Întru a elimina confuziile referitoare la momentul
înregistrării cererii, a se vedea pct. 6 din proiectul de
Regulament, care prevede expres ”Data depunerii cererii
se consideră data înregistrării acesteia de către Agenție”
Astfel, termenul de 180 zile curge din momentul în care
cererea a fost depusă la Agenție și înregistrată de către
Cancelaria acesteia.
Termenul maxim reprezintă 180 zile, dintre care Agenția:
- 10 zile verifică conformitatea cererii pct. 7, pct.
10, pct. 11, pct.12 , după caz (conform pct. 8 al
Regulamentului);
- restul zilelor (pînă la 170 zile) verifică
temeinicia cererii reieșind din prevederile metodologiilor
tarifare în vigoare (conform pct. 16 din Regulament).
Termenul respectiv este stabilit în conformitate cu art. 16
alin. (6) al Legii 174/21.09.2017 cu privire la energetică;
art. 9 alin. (4) al Legii nr. 108/27.05.2016 cu privire la
gazelle naturale și art. 6 alin. (4) al Legii 107/27.05.2016
cu privire la energia electrică.
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faptul că aceştia nu vor putea avea negocieri constructive cu
investitorii şi finanţatorii, care la rândul lor, îşi doresc claritatea
maximală privind termenul de punere în aplicare de către
operatori a noilor tarife/preţuri reglementate.
Conform textului proiectului de regulament propus spre
examinare, durata procedurii de acceptare, examinare şi
emitere a unei hotărâri pe marginea unei cereri privind preţurile
şi tarifele reglementate nu este certă din următoarele
considerente:
- Nu există claritatea privind noţiunea de „recepţionare”
a cererii, conform pct. 14 din Regulament şi „înregistrare”,
utilizată în pct. 7 şi, în special pct. 17, moment în care începe
calcularea duratei de examinare, al cărei termen limită este de
180 de zile calendaristice. Din acest considerent, durata totală
a examinării cererii ar putea fi mai mare cu până la 10 zile
lucrătoare, pe care Agenția şi le rezervă pentru a verifica
conformitatea cererii cu cerințele stipulate în pct. 7;
- Nu există claritatea privind termenul limită în care
ANRE asigură adoptarea hotărârii finale pe marginea unei
cereri. Pe de o parte, nu este clar dacă termenul limită de 180
de zile include sau nu termenul de 15 zile lucrătoare prevăzut
în pct. 28, pentru publicarea rezultatelor examinării cererii şi
proiectului de hotărâre. Iar pe de altă parte, nu este clar dacă
procesul de „examinare” include şi procedura de aprobarea de
către Agenţie a unei hotărâri pe marginea cererii.
Din cauza neclarităților elucidate mai sus, există riscul ca
termenul real de aprobare de către Agenție a unei hotărâri pe
marginea unei cereri depuse de către un titular de licență pentru
furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare să depășească 220 de zile calendaristice ar putea fi
după cum urmează:

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
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Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4

Durată
Durat
, zile
ă, zile
Etapă
calend Note
lucrăt
aristic
oare
e
Depunerea cererii
Data limită de 1
iunie
Examinarea conformităţii
În lipsa unor
cererii
formulare
standard, există
14 probabilitatea
10
respingerii cererii
pe motivul că nu
este completă
Examinarea cererii,
Dacă cererea va fi
care include:
depusă la
- publicarea cererii conf.
01.06.2018,
pct. 23 – 10 zile
acceptată şi
lucrătoare,
înregistrată în a
x
180
- termen prezentare
10-a zi de la
recomandări di partea
depunere, atunci
părţilor interesate, conf.
180 de zile expiră
pct. 24 – 15 zile
la data de
lucrătoare
13.12.2018
Publicarea rezultatelor
Începând cu data
examinării cererii şi
de 14.12.2018,
proiectului de hotărârea
ţinând cont de
pe marginea conţinutului
sărbătorile
26
15
acesteea
declarate zile de
odihnă, a 15-a zi
lucrătoare expiră
pe data de
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Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii

4
08.01.2019, deci,
într-un alt an de
gestiune
Adoptarea de către
Nu este stabilit
ANRE, în şedinţă
termenul limită în
publică, a hotărârii pe
? care Agenţia
?
marginea
urmează să adopte
o hotărâre
Totodată, dacă conform pct. 51 din Metodologia 741/2014,
termenul de depunere a cererilor de modificare a tarifelor este
1 martie a fiecărui an calendaristic, atunci conform proiectului
de Regulament propus spre examinare, pentru operatorii din
domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de
canalizare acesta este modificat în 1 iunie. În această situaţie,
lipsește înțelegerea faptului dacă va fi sau nu acceptată spre
examinare cererea depusă mai devreme, spre exemplu pe 1
martie a aceluiași an.
Din cauza că procedura de examinare a unei cereri depuse de
către un titular de licență pentru furnizarea serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare poate depăși 220 de zile
calendaristice, se va atesta o situație absolut nejustificată din
punct de vedere economic, în care pentru anul n tarifele vor fi
aprobate pe baza datelor anului n-2.
Având în vedere cele menționate, propunem după cum
urmează:
Includerea în proiectul de Regulament a criteriilor necesare Nu se acceptă.
pentru diferenţierea titularilor de licenţă după mărimea Cadrul legal nu admite diferențierea titularilor de licență
entităţii, ţinând cont de domeniul de operare;
în dependență de mărimea entității, fiind admisibile
adoptarea unor tratamente mai avantajoase față de
anumiți operatori.
Stabilirea univocă a noțiunii şi datei de recepționare a cererii ca Se acceptă parțial
dată de înregistrare a cererii, precum şi a faptului că respingerea
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Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
modificare
sau respingerea propunerii
2
3
4
unei cereri la orice etapă, atât la cea de examinare a plenitudinii, A se vedea redacția actualizată a proiectului care
cât şi la etapa examinării nemijlocite, semnifică întreruperea stabilește posibilitatea respingerii cererii doar după
completă a procesului de examinare conform cererii respective; examinarea acesteia de către Consiliul de administrație.
Pct. 6 din Regulament prevede expres și fără echivoc
faptul că: ”data depunerii cererii se consideră data
înregistrării acesteia de către Agenție”.
Stabilirea condițiilor pentru depunerea repetată a cererilor de Nu se acceptă.
ajustare anuală a tarifelor în domeniile în care o asemenea Condițiile privind solicitarea aprobării anuale sau
abordare este aplicabilă;
ajustării sunt stabilite în legile sectoriale și metodologiile
tarifare. Regulamentul respectiv instituie doar
procedurile de prezentare și examinare a cererilor.
Definirea certă şi univocă a termenului de examinare drept un Se acceptă parțial, în următoarea redacție a pct. 16 din
termen deplin sau nu, deci care include sau nu publicarea pentru Regulament: ”Consiliul de administrație al Agenției
informarea părţilor interesate a proiectului de hotărâre şi examinează cererea titularului de licență în termen de cel
rezultatelor examinării, precum şi aprobarea hotărârii finale pe mult 180 de zile calendaristice de la data înregistrării în
marginea cererii titularului de licenţă;
modul stabilit de prezentul Regulament, în cazul în care
legea nu prevede alte termene, cu adoptarea unei
hotărâri în privința acesteia”.
Întru a elimina confuziile referitoare la momentul
înregistrării cererii, a se vedea pct. 6 din proiectul de
Regulament, care prevede expres ”Data depunerii cererii
se consideră data înregistrării acesteia de către Agenție”
Astfel, termenul de 180 zile curge din momentul în care
cererea a fost depusă la Agenție și înregistrată de către
Cancelaria acesteia.
Termenul maxim reprezintă 180 zile, dintre care Agenția:
- 10 zile verifică conformitatea cererii pct. 7, pct.
10, pct. 11, pct. (după caz);
- pînă la 170 zile verifică temeinicia cererii
reieșind din prevederile metodologiilor tarifare în
vigoare.
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58.

Diferenţierea termenului de examinare a cererilor în
dependenţă de mărimea entităţii titulare de licenţă;

59.

Stabilirea termenului limită pentru depunerea cererii de
ajustare anuală a tarifelor pentru titularii licenţelor pentru
activitatea de furnizare a serviciului public de alimentare cu
apă şi de canalizare de 31 martie, dar care nu exclude
posibilitatea depunerii unei cereri imediat ce sunt disponibile
informaţiile pentru anul de gestiune precedent;

60.

Stabilirea termenelor astfel, încât punerea în aplicare a
tarifelor/preţurilor reglementate să nu depăşească 180 de zile
de la încheierea anului calendaristic;

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
Termenul respectiv este stabilit în conformitate cu art. 16
alin. (6) al Legii 174/21.09.2017 cu privire la energetică;
art. 9 alin. (4) al Legii nr. 108/27.05.2016 cu privire la
gazelle naturale și art. 6 alin. (4) al Legii 107/27.05.2016
cu privire la energia electrică.
Publicarea Hotărîrii are loc după aprobarea acesteia de
către Consiliul de administrație, conform procedurii
stabilite pentru publicarea actelor administrative în
Monitorul Oficial
Nu se acceptă.
Termenul indicat în Regulament reprezintă termenul
maxim posibil pentru examinarea unei cereri. În
dependență de volumul de informații supus examinării,
termenul adoptării unei hotărîri cu privire la cererea
depusă poate fi restrâns.
Nu se acceptă
Expresia „până la” 1 iunie oferă posibilitate titularului de
licență să depună cererea oricînd în interiorul acestui
termen, inclusiv la data de 31 martie și nicidecum nu
exclude posibilitatea depunerii unei cereri imediat ce sunt
disponibile informaţiile pentru anul de gestiune
precedent.
Se acceptă parțial
A se vedea redacția actualizată a pct. 16 din Regulament,
conform căreia: ”Consiliul de administrație al Agenției
examinează cererea titularului de licență în termen de cel
mult 180 de zile calendaristice de la data înregistrării în
modul stabilit de prezentul Regulament, în cazul în care
legea nu prevede alte termene, cu adoptarea unei
hotărâri în privința acesteia”.
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Nr.

1
61.

Art. (pct.)
propus spre
Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul
Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
modificare
sau respingerea propunerii
2
3
4
Stabilirea condiţiilor pentru depunerea cererilor de examinare Nu se acceptă.
a ajustării tarifelor/preţurilor reglementate pe parcursul anului Condițiile privind solicitarea aprobării anuale sau
de gestiune.
ajustării sunt stabilite în legile sectoriale și metodologiile
tarifare. Regulamentul respectiv instituie doar
procedurile de prezentare și examinare a cererilor.
SA „CET-NORD”

62.

Pct. 16
(pct. 15 din
redacția
actualizată)

Conform legislației propunem să se completeze după cuvântul Nu se acceptă
„cererea titularului de licență” cu cuvintele „privind costurile Denumirea este preluată integral din Legea nr.174 cu
de bază, prețurile și tarifele reglementate”.
privire la energetică. Totodată, prin prevederile pct.2, din
prezentul Regulament, este clar definit tipul cererilor,
prezentarea și examinarea cărora este efectuată conform
Regulamentului nominalizat. Formularea existentă nu
reduce conținutul și esența procedurii.
A se vedea redacția actualizată a pct. 15 a
Regulamentului.
SA „Termoelectrica”

63.

Pct. 4,
subpct 3)

64.

Pct. 5

De exclus cuvintele „sau de aprobare/ajustarea Se acceptă în următoarea redacție: ,,aprobare a
preţurilor/tarifelor”, deoarece noţiunile date sunt descrise mai costurilor/cheltuielilor de bază – totalitatea activităților
sus în aliniatele (1) şi (2) din acelaşi punct.
întreprinse într-o perioadă dată de timp, aferente
examinării cererii titularului de licență și a materialelor
prezentate de acesta pentru justificarea solicitării de
aprobare a costurilor/cheltuielilor de bază”.
După cuvântul „tarifelor în vigoare” de exclus cuvântul „în Se acceptă parțial în următoarea redacție:,, Titularii de
vigoare”, deoarece nu corespund procedurii de calculare a licență depun spre examinare la Agenție cererea de
acestora, care se consideră în vigoare doar după aprobare;
calculare a prețurilor și/sau tarifelor în conformitate cu
În alineatul (1), litera c) cifra „60 zile” de substituit cu cifra prevederile metodologiilor în vigoare și în condițiile
„90 zile”, dat fiind faptul că în sectorul termoenergetic prezentului Regulament, după cum urmează”.
actualmente, cea mai mare întreprindere din domeniul dat, Alineatul (1), litera c) se modifică în următorul mod: ,,în
înglobează mai multe genuri de activităţi reglementate care sunt sectorul termoenergetic și pentru activitatea licențiată de
total diferite, producerea energiei electrice şi energiei termice producere a energiei electrice în regim de cogenerare –
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Nr.

1

Art. (pct.)
propus spre
Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul
modificare
2
3
în cogenerare, producere a energiei termice la CT şi serviciile
de distribuţie şi furnizare a energiei termice consumatorilor.
Respectiv separat pentru activităţile date se acumulează,
determină şi sistematizează toată informaţia solicitată de către
ANRE;
În prezent titularii de licenţă pentru producerea energiei
electrice şi termice, pentru serviciile de distribuţie şi furnizare
a energie termice calculează şi depun cererile pentru aprobarea
preţurilor reglementate în conformitate cu Metodologia
determinării, aprobării şi aplicării tarifelor de producere a
energiei electrice, energiei termice şi apei de adaos nr. 147 din
25.08.2004 (Monitorul Oficial nr171-174 din 17.09.2004.),
unde nu este stipulat nici o dată concretă de prezentare, iar în
Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor
pentru energia termică livrată consumatorilor nr. 482 din
06.09.2012 (Monitorul Oficial nr. 234-236 din 09.11.2012) (în
continuare Metodologiile tarifare) (Secţiunea 5, pct. (28)) –
operatorii anual, până la finele lunii noiembrie, prezintă
autorităţii abilitate cu aprobarea tarifelor calculul tarifelor
pentru anul ce urmează.
Astfel, considerăm, că este necesar de adus în
concordanţă
Metodologiile
tarifare,
cu
proiectul
Regulamentului respectiv.
De asemenea este necesar de suplimentat în alineatul (2),
litera c) şi termenul de prezentare a cererii pentru aprobarea
preţurilor reglementate pentru producerea energiei electrice şi
termice în regim cogenerare – până la data de 1 mai.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
60 zile de la data obținerii licenței sau 180 zile pînă la
data
finalizării
duratei
de
aplicare
a
costurilor/cheltuielilor de bază aprobate”.
Din
experiența
anilor
precedenți,
elaborarea
costurilor/cheltuielilor de bază de către titularul de licență
în termen de 60 zile este unt termen rezonabil și real.
Acest termen este totodată stabilit reieșind din necesitatea
aprobării, în termen cât mai restrâns, a prețurilor/tarifelor
pentru titularii de licență noi. Totodată extinderea
termenului de prezentare a cererii, conduce la
tergiversarea procesului de aprobare a prețurilor/tarifelor.
Cât privește titularii de licență cărora li s-a aprobat
costurile/cheltuielile de bază, aceștia vor avea
obligativitatea
prezentării
proiectului
costurilor/cheltuielilor de bază pînă la expirarea
termenului de valabilitate a costurilor/cheltuielilor de
bază aprobate din următoarele considerente. Proiectul
costurilor/cheltuielilor de bază nu reprezintă valoarea
efectivă a cheltuielilor întreprinderii pentru o anumită
perioadă, dar un proiect bazat pe analiza acestora în anii
precedenți, planificarea cheltuielilor reieșind din
modificările intervenite la întreprindere pe parcursul
ultimilor 5 ani, normele aplicate și recunoscute în scopuri
tarifare, etc.
De menționat că, despre necesitatea elaborării
Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de
examinare a cererilor titularilor de licenţe privind
preţurile şi tarifele reglementate este indicat în Legea
nr.174 cu privire la energetică, Legea nr.107 cu privire la
energia electrică, Legea nr.108 cu privire la gazele
naturale, iar legea nr.92 cu privire la energia termică și
promovarea cogenerării, nu interzice elaborarea unui
29

Nr.

1

65.

Art. (pct.)
propus spre
modificare
2
3

Pct. 7
subpct.2

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii

4
asemenea document. Or, prezentul Regulament urmează
a fi aplicat nu doar sectorului termoenergetic, dar tuturor
sectoarelor reglementate.
Alineatul (2), litera c) se modifică în următorul mod: ,,în
sectorul termoenergetic și pentru activitatea licențiată de
producere a energiei electrice în regim de cogenerare –
anual, până la data de 1 mai”.
De exclus alineatul (2) sau nu este clar în ce mod special trebuie Nu se acceptă
de efectuat acordul dat.
În conformitate cu art. 9 alin. (3) al Legii 107/27.05.2016
cu privire la energia electrică. în sensul publicării acestora
pe pagina web a Agenției și art. 16 alin. (5) al Legii
174/21.09.2017 cu privire la energetică, cererile privind
costurile/tarifele prezentate de către titularii de licență,
împreună cu materialele aferente urmează a fi publicate
de către Agenție pe pagina web a acesteia.
Având în vedere că atât cererile cât și materialele aferente
conțin numele, prenumele, semnătura, funcția deținută a
persoanelor responsabile, pentru publicarea acestora pe
pagina web a Agenției este necesar acordul persoanelor
respective pentru prelucrarea (publicarea) datelor cu
caracter personal.
Respectiv, alineatul (2), pct. 7 al Regulamentului
presupune acordul semnatarilor documentelor prezentate
privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Acordul
respectiv urmând a fi exprimat în scris, în formă liberă
(poate fi inclus în textul cererii) și nu este necesar un
formular tipizat.
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Nr.

1
66.

Art. (pct.)
propus spre
Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul
modificare
2
3
Pct. 7,
Referitor la cerinţele înregistrării cererii din alineatul (3) care
subpct.3
trebuie să conţină ”calculele relevante (fiecare calcul va
conţine obligatoriu datele de contact şi numele persoanelor
responsabile pentru calculele respective)” este necesar ca
Agenţia să elaboreze pentru fiecare titular de licenţă modele de
tabele a fiecărui calcul relevant privind informaţia detaliată cu
privire la elementele de structură a costurilor/cheltuielilor,
indicatori tehnici, descrierea metodei de repartizare a
cheltuielilor comune şi de calculare, etc. cu anexarea acestora
la proiectul de Regulament respectiv. În caz contrar nu va putea
fi apreciată că informaţia este ”exhaustivă”, după cum este
indicat în aliniatul (5). Deoarece aliniatul (6) conţine cerinţa de
prezentare a informaţiei în mod obligatoriu în format Excel cu
păstrarea formulelor de calcul Agenţia ar fi indicat ca să
prezinte titularului de licenţă modelele de tabele
corespunzătoare în format Excel, acestea fiind aprobate de către
ANRE şi anexate la Regulamentul respectiv.
Considerăm oportună modificarea alin. (5) din pct. 7 al
Regulamentului din considerentul că, din conţinutul acestuia nu
poate fi identificat concret care informaţie urmează a fi
prezentată de titularul de licenţă pentru a fi îndeplinită condiţia
de exhaustivitate.
Necesitatea modelelor de tabele se referă corespunzător şi la
punctul 10 alineatul (2), punctul 11, alineatul (2), (3), (4),
punctul 12, alineatul (2), (3).

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
Nu se acceptă
În corespundere cu prevederile cadrului legislativ în
vigoare,
Agenția
nu
efectuează
calculul
costurilor/cheltuielilor de bază sau prețurilor/tarifelor
titularilor de licență, dar examinează calculele prezentate
de aceștia. Astfel, pentru justificarea calculelor
prezentate, titularul de licență anexează și documentele
primare. De menționat că, în corespundere cu prevederile
Legii nr.287 contabilității și raportării financiare,
entitatea poate utiliza formularele tipizate de documente
primare aprobate de Ministerul Finanțelor și formulare de
documente primare, aprobate de conducerea acesteia, în
funcţie de prevederile actelor normative şi necesităţile
informaţionale ale entităţii. Or, costurile/cheltuielile
titularilor de licență și respectiv modalitatea de reflectare
a acestora este dependentă și diferită reieșind din:
structura entității, specificul activității, Politicile
contabile ale entității, documentele primare justificative
existente. În cazul elaborării unor formulare comune
tipizate privind costurile/cheltuielile de bază pentru toți
titularii de licență, datele incluse în aceste formulare nu
vor fi informative și vor purta un caracter general, astfel
existând riscul denaturării valorii necesare titularului de
licență privind costurile/cheltuielile de bază reieșind din
specificul activității. Totodată, formulare tipizate poartă
un caracter restrictiv, complicând și limitând posibilitatea
titularului de licență de a justifica costurile/cheltuielile
solicitate. De menționat că, prezentul Regulament este
elaborat pentru toate sectoarele reglementate, fiecare
sector fiind esențial diferit ca activitate, structură și
necesități.
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Nr.

1
67.

68.

Art. (pct.)
propus spre
Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul
modificare
2
3
Pct. 8
Sintagma ”respinge cererea și” de exclus, iar în final de
completat cu următoarea redacție ”iar termenul de examinare
a cererii decurge din data prezentării setului complet de
informație solicitat de Agenție”, deoarece în legile sectoriale
nu există procedura de respingere a cererilor (Legea cu privire
la energetică nr. 107 din 27.05.2016, Legea cu privire la energia
electrică nr. 174 din 21.09.2017, Legea cu privire la energia
termică și promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014).

Pct. 9

Referitor la prezentarea informaţiei lipsă ”în modul şi termenul
acceptat de Agenţie” este necesar de indicat un termen concret
rezonabil necesar pentru a îndeplini şi sistematiza informaţia
solicitată în dependenţă de complexitatea acesteia și lista
documentelor necesare de a fi anexate la cerere. Iar ultima frază
propunem de expus în următoarea redacție ”În cazul
nerespectării angajamentului de către titularul de licență,
Agenția notifică titularul de licențe despre imposibilitatea
examinării cererii depuse cu enumerarea informației
neprezentate”.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
Se acceptă parțial, în următoarea redacție:
”(..)Agenția nu admite cererea spre examinare și notifică
acest fapt titularului de licență cu argumentele de
rigoare”.
Totodată, de notat că responsabilitatea pentru
tarifele/prețurile aprobate, inclusiv costurile/cheltuielile
de bază, revine Agenției. În condițiile în care nu este
respectată cel puțin una din cerințele stabilite în pct.7,
Agenția este în imposibilitatea examinării cererii
titularului de licență. Or, titularul de licență trebuie să fie
cointeresat în prezentarea unei informații exhaustive.
Totodată, în corespundere cu prevederile pct.9 din
prezentul Regulament, este prevăzută posibilitatea
înregistrării cererii titularului de licență cu derogare de la
pct.7. De menționat că, prin faptul că Agenția notifică
titularul de licență privind neajunsurile identificate,
acesta are posibilitatea, în cel mai scurt timp, să înlăture
neajunsurile și să prezinte cererea conform cerințelor
prezentului Regulament.
A se vedea redacția actualizată a pct. 8.
Se acceptă parțial în următoarea redacție: ,,Agenția
examinează cererea titularului de licență depusă, cu
derogare de la pct.7 al prezentului Regulament, în cazul
în care, titularul de licență va accepta printr-un
angajament scris de persoana împuternicită, prezentarea
informațiilor lipsă în modul și termenul acceptat mutual
de către Agenție și titularul de licență. În cazul
nerespectării angajamentului de către titularul de
licență, Agenția notifică titularul de licențe despre
neadmiterea spre examinare a cererii depuse în lipsa
informațiilor neprezentate.”
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Nr.

1

Art. (pct.)
propus spre
modificare
2
3

69.

Pct. 10

70.

Pct. 10,
alin. 5)

71.

Pct. 10,
alin. 6)

72.

Pct. 10,
alin. 7)

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

După sintagma ”următoarele documente” de completat cu
sintagma ”specificate în anexă”.
Sintagma ”Regulamentele, ordinele şi altor documente interne
care sunt necesare pentru stabilirea costurilor/cheltuielilor de
bază” urmează a fi exclusă sau urmează de indicat lista
concretă a căror documente trebuie să fie prezentate, deoarece,
în redacţia actuală se înţelege că toate documentele interne ale
întreprinderii trebuie de prezentat, însă titularii de licențe
desfășoară și alte activități nereglementate ce nu au nimic
comun cu costurile de bază și activitățile licențiate.
De indicat lista căror contracte trebuie a fi prezentată, deoarece
la întreprindere anual sunt încheiate un număr enorm de
contracte de cca 375, peste 8000 pagini, iar prezentarea tuturor
contractelor de bunuri, servicii şi lucrări în unele cazuri chiar
este inutil, de asemenea de completat cu cuvintele ”ce se
atribuie la cheltuieli”.
Referitor la obligativitatea prezentării planului de deservire
tehnică, întreţinere şi reparaţie curentă a mijloacelor fixe nici
un act legislativ sectorial nu conţine cerinţa elaborării şi
prezentării către ANRE a acestuia. Prin urmare, aliniatul (7)
urmează a fi exclus.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
Cu referire la indicarea unui termen concret, acest fapt
este inoportun și nu poate fi generalizat, avînd în vedere
obiectul și volumul diferit informațiilor. Astfel, pentru
unele cazuri termenul poate fi ½ zi , iar pentru alte cazuri
să fie necesare câteva săptămâni.
De aceea a fost indicat un termen care va fi stabilit de
comun acord cu titularul cererii.
Nu se acceptă.
Argumentul este formulat la pct.7.
Nu se acceptă.
Argumentul este formulat la pct.7. De menționat că,
prezentul Regulament se referă doar la activitatea
reglementată. Astfel, entitatea justifică documentar doar
cheltuielile/costurile aferente activității reglementate prin
documente primare elocvente.
A se vedea redacția actualizată a pct. 10.
Nu se acceptă.
Argumentul este formulat la pct.10, 5).
A se vedea redacția actualizată a pct. 10.

Nu se acceptă.
Conform Metodologiei nr.482 din 06.09.12, pct.17,
consumurile materiale se determină reieşind din planurile
de deservire tehnică şi reparaţie a mijloacelor fixe,
normele privind consumul de materiale prevăzute de
actele normative, pașapoartele tehnice ale mijloacelor
fixe, preţurile minime de piaţă la materiale şi contractele
încheiate cu furnizorii de materiale în baza concursurilor
de achiziții. Astfel, pentru verificarea și stabilirea
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Nr.

1

73.

Art. (pct.)
propus spre
modificare
2
3

Pct. 10,
alin. 8)

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Nu este clar de ce la prezentarea cererii privind aprobarea
costurilor de bază urmează a fi prezentat obligatoriu ”copiile
actelor rezultatelor de control efectuate de organele de control
abilitate, informaţia privind prescripţiile şi petiţiile parvenite
de la organele publice centrale şi locale şi măsurile întreprinse
de titularul de licenţă pe marginea subiectelor vizate”, or
costurile de bază se aprobă pentru perioada ulterioară de
valabilitate a acestora, reieşind din necesitatea reală pentru
desfăşurarea normală a activităţilor licenţiate, astfel urmează a
fi exclus aliniatul dat sau de prezentat, cu excepția celor ce
conțin date cu caracter personal și nu se referă la costurile de
bază. Respectiv şi aliniatul (5) din punctul 11 urmează a fi
exclus.
Mai mult, nu este specificat lista căror acte de control trebuie
prezentate şi care prescripţii şi petiţii parvenite de la organele
publice centrale şi locale şi măsurile întreprinse, precum și
trebuie de indicat că urmează de prezentat doar acele copii a
petițiilor parvenite de la organele publice centrale și locale
referitor la desfășurarea activității licențiate cu excepția celor
înaintate de persoanele fizice.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
costurilor de bază, Agenția urmează să contrapună
informația cu parcul existent al instalațiilor, rețelelor, etc.
Însuși titularul de licență, pentru planificarea costurilor de
bază, ține cont de echipamentele aflate în gestiunea sa.
A se vedea redacția actualizată a pct. 10.
Se acceptă parțial în următoarea redacție:,, copiile
actelor rezultatelor de control efectuate de organele de
control abilitate și măsurile întreprinse de titularul de
licență pe marginea subiectelor vizate”. Totodată,
conform prevederilor legilor sectoriale, Agenția asigură
ca preţurile şi tarifele reglementate să fie justificate,
rezonabile, transparente, bazate pe performanţă și să
reflecte cheltuielile necesare şi justificate. Astfel, întru
respectarea
acestor
obligații,
la
examinarea
costurilor/cheltuielilor de bază, Agenția ține cont de
nivelul efectiv al costurilor/cheltuielilor în anii
precedenți. Dacă în cadrul controlului efectuat de către
organele de control abilitate, au fost constatate cheltuieli
nejustificate, lacune sau erori, la planificarea
costurilor/cheltuielilor de bază Agenția va lua în
considerație încălcările constatate. Referitor la afirmația
că ,, nu este specificat lista căror acte de control trebuie
prezentate şi care prescripţii şi petiţii parvenite de la
organele publice centrale şi locale şi măsurile
întreprinse, precum și trebuie de indicat că urmează de
prezentat doar acele copii a petițiilor parvenite de la
organele publice centrale și locale referitor la
desfășurarea activității licențiate cu excepția celor
înaintate de persoanele fizice”, nu este oportună indicarea
listei, reieșind din considerentele că planificarea și
efectuarea controlului de alte organe abilitate, nu ține de
competența Agenției.
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Nr.

1

Art. (pct.)
propus spre
modificare
2
3

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

74.

Pct. 10,
alin. 9)

Privind prezentarea raportului detaliat pe marginea tuturor
tranzacţiilor efectuate între titularul de licenţă şi întreprinderile
afiliate, nu este indicată forma raportului şi conţinutul
obligatoriu al acestuia, precum și trebuie de indicat că raportul
va conține informația ce se referă la activitățile licențiate.

75.

Pct. 10,
alin. 10)

Privind ”măsurile întreprinse de titularul de licenţă pentru a
minimiza
costurile/cheltuielile
aferente
activităţii
reglementate” trebuie exclus, or conform actelor normative şi
legislative sectoriale titularul de licenţă deja este obligat de a
include doar costurile strict necesare şi desfăşurarea eficientă a
activităţilor reglementate. Concomitent, la prezentarea
Planului de investiţii şi la realizarea acestuia este descris
detaliat ce măsuri sunt întreprinse pentru minimizarea
costurilor.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
A se vedea redacția actualizată a pct. 10.
Nu se acceptă
În conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. k) Legea
92/29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea
cogenerării, Agenția monitorizează separarea efectivă a
conturilor titularilor de licenţe şi pentru garantarea lipsei
de subvenţii încrucişate între activităţile de producere, de
distribuţie şi de furnizare a energiei termice, în
conformitate cu standardele naţionale de contabilitate, cu
cerinţele privind rapoartele contabile, cu cerinţele privind
reevaluarea mijloacelor fixe în scopuri tarifare.
Raportul este perfectat reieșind din specificul activității
fiecărui titular de licență. Totodată, în corespundere cu
prevederile legislației în vigoare, pentru monitorizarea
separării efective a conturilor titularilor de licenţe şi
pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate între
activităţile desfășurate, titularul de licență va prezenta
informația respectivă pentru activitatea integrală a
întreprinderii.
A se vedea redacția actualizată a pct. 10.
Se acceptă parțial.
Se modifică în următoarea redacție:,, efectul economic
obținut de către titularul de licență asupra cuantumului
costurilor/cheltuielilor de bază, în rezultatul investițiilor
efectuate, care au fost justificate drept necesare pentru
reducerea costurilor/cheltuielilor
și acceptate de
Agenție”. Informația solicitată este argumentată prin
prevederile pct.53 din Hotărârea ANRE nr.283 cu privire
la Regulamentul privind planificarea, aprobarea și
efectuarea investițiilor, ,,în cazul în care la justificarea
planurilor anuale de investiţii, titularii de licenţe vor
indica, că în urma realizării proiectelor de investiţii se
35

Nr.

1

Art. (pct.)
propus spre
modificare
2
3

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

76.

Pct. 10,
alin. 11)

Trebuie de anexat lista minimă a căror documente sunt
obligatorii de prezentat: ”alte calcule şi documente justificative
necesare la examinarea proiectelor preţurilor/tarifelor
solicitate”, deoarece sintagma ”alte” este foarte subiectivă și
trebuie exclusă.

77.

Pct. 11,
alin. 3)

Propunem de a fi exclus, dat fiind faptul că în aliniatul 2) al
aceluiași punct, la depunerea cererii se anexează calculul
detaliat al prețurilor reglementate și a tarifelor reglementate.
Astfel nu este clar în ce formă și conținut suplimentar urmează
de prezentat analiza separată a tuturor elementelor incluse în
proiectul prețurilor/tarifelor solicitate, iar descrierea metodei
de repartizare a cheltuielilor comune între activitățile
reglementate și nereglementate este indicată în politicile
contabile pe care Agenția le solicită de la titularul de licență.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
vor reduce cheltuielile de întreţinere şi exploatare,
cheltuielile cu personalul, cheltuielile materiale,
cheltuielile de distribuire şi administrative, la stabilirea
costurilor de bază pentru următoarea perioadă de
reglementare, acestea vor fi diminuate cu valoarea
reducerii de cheltuieli indicată la argumentarea
proiectului de investiţii”.
A se vedea redacția actualizată a pct. 10.
Nu se acceptă.
În caz de necesitate întru justificarea/argumentarea unor
calcule sau informații prezentate, Agenția este în drept să
solicite orice informație de la titularii de licență, fapt
stabilit expres atât în art. 13 alin. (1) lit. b) și c) al Legii
174/21.09.2017 cu privire la energetică, cît și art. 8 alin.
(1) lit. c) și d) Legea nr. 107/27.05.2016 cu privire la
energia electrică. Totodată, potrivit art. 15 alin. (1) lit. f)
al Legii 107/27.05.2016, titularii de licență sunt obligați
să prezinte Agenției orice informație solicitată. Relevăm,
că prevederile legale nu limitează tipul, volumul sau
categoria informațiilor care pot fi solicitate de către
Agenție, nefiind posibilă întocmirea unei liste exhaustive
ale acestora.
A se vedea redacția actualizată a pct. 10.
Nu se acceptă.
Punctul 11, 2) al prezentului proiect de Regulament se
referă doar la informația aferentă activității reglementate,
iar pct. 11, 3) prevede reflectarea repartizării cheltuielilor
comune, care nu se repartizează direct între activitatea
reglementată și nereglementată. Totodată, Politicile
contabile stabilesc principiile generale de repartizare a
cheltuielilor comune, dar nu reflectă nemijlocit calculul și
modalitatea de separare a elementelor incluse în proiectul
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78.

Pct. 11,
alin. 4)

Urmează a fi exclus sau de modificat redacția, deoarece nu e
clar ce calcul detaliat al costurilor/cheltuielilor de bază ajustate
trebuie de prezentat la aprobarea tarifelor, cînd Metodologiile
tarifare prevăd formula de actualizare a costurilor de bază
aprobate, iar datele efective se conțin în Rapoartele prezentate
către Agenție de titularii de licență conform procedurilor
Agenției.

79.

Pct. 11,
alin. 6)

80.

Pct. 11,
alin. 7)

În final de completat cu fraza ”pentru anul respectiv”.
Concomitent și punctul 12 aliniatul 4) de completat cu sintagma
dată.
Trebuie de anexat lista minimă a căror documente sunt
obligatorii de prezentat: ”alte calcule şi documente justificative
necesare la examinarea proiectelor preţurilor/tarifelor
solicitate”, deoarece sintagma ”alte” este foarte subiectivă și
trebuie exclusă.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
prețurilor/tarifelor solicitate. De menționat, că
prețurile/tarifele reglementate nu includ doar elementele
costurilor de bază, dar și alte componente care urmează a
fi argumentate și justificate la depunerea cererii.
Se acceptă parțial în următoarea redacție: ”calculul
detaliat al ajustării costurilor/cheltuielilor de bază”.
Pentru a exclude apariția eventualelor divergențe la acest
subiect, Agenția solicită calculul detaliat al
costurilor/cheltuielilor de bază ajustate, cu indicarea
parametrilor de actualizare aplicați. Fără aceste calcule,
în cazul existenței divergențelor, Agenția este în
imposibilitate de a se expune referitor la factorii care au
condus la formarea diferențelor dintre proiectul solicitat
și cel aprobat.
Nu se acceptă.
Propunerea nu este argumentată.
A se vedea redacția actualizată a pct. 11.
Nu se acceptă.
Conform prevederilor legilor sectoriale, una din funcțiile
principale ale Agenției este să asigure ca preţurile şi
tarifele reglementate să fie justificate, rezonabile,
transparente, bazate pe performanţă și să reflecte
cheltuielile necesare şi justificate. Astfel, întru
respectarea acestor obligații, întru verificarea temeiniciei
calculelor și informațiilor prezentate de titularii de
licență, la examinarea costurilor/cheltuielilor de bază,
Agenția este în drept să solicite orice informație necesară
în acest sens – fapt stabilit expres atât în art. 13 alin. (1)
lit. b) și c) al Legii 174/21.09.2017 cu privire la
energetică, cît și art. 8 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr.
107/27.05.2016 cu privire la energia electrică.
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81.

Pct. 12,
alin. 5)

82.

Pct. 13

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii

4
Totodată, conform art. 21 alin. (2) lit. j) al Legii nr.
92/29.05.2014 cu privire la energia termică și
promovarea cogenerării, precum și art. 15 alin. (1) lit. f)
al Legii 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică,
titularii de licență sunt obligați să prezinte Agenției orice
informație solicitată, în termenii stabiliți de Agenție.
Relevăm, că prevederile legale nu limitează tipul,
volumul sau categoria informațiilor care pot fi solicitate
de către Agenție, nefiind posibilă întocmirea unei liste
exhaustive ale acestora.
A se vedea redacția actualizată a pct. 11.
Trebuie de anexat lista minimă a căror documente sunt Nu se acceptă.
obligatorii de prezentat: ”alte calcule şi documente Argumentul este similar celui indicat la pct. 11 alin.7)
justificative
necesare
la
examinarea
proiectelor A se vedea redacția actualizată a pct. 12.
preţurilor/tarifelor solicitate”, deoarece sintagma ”alte” este
foarte subiectivă și trebuie exclusă.
Considerăm, că este necesar de suplimentat acest punct cu Nu se acceptă.
indicarea termenului stabilit concret de prezentare a calculului Termenul nu poate fi generalizat reieșind din specificul și
necesar referitor la devierile tarifare, care nu va fi mai mic de complexitatea sectorului reglementat.
30 zile. Totodată, în punctul 13 după cuvintele ” în baza Prezenta prevedere se referă la necesitatea ajustării
informațiilor” de modificat și completat cu următorul conținut tarifelor în decursul anului de gestiune în situația
”prezentate în rapoartele trimestriale și anuale și alți factori existenței unor factori obiectivi ce nu pot fi controlați de
relevanți”. Iar fraza ”rezultatul în acest caz fiind irevocabil titularii de licență (modificarea tarifelor de procurare a
pentru titularul de licență respectiv” de exclus, deoarece gazelor naturale, energiei electrice şi termice, volumului
titularii de licență au dreptul de contestare a deciziilor ANRE de energie termică livrat consumatorilor, adoptării actelor
conform art. 31 din Hotărîrea Parlamentului nr. legislative ce duc la modificarea costurilor), care justifică
238 din 26.10.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului o astfel de actualizare, dar nu se referă la stabilirea
de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru devierilor tarifare pentru perioadele precedente.
Reglementare în Energetică.
Prin ,,informația deținută”, Agenția interpretează nu doar
informația prezentată în rapoartele trimestriale și anuale.
Astfel, abordarea propusă de titularul de licență este
restrictivă.
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83.

Pct. 14

De suplimentat cu următorul conţinut:
„Agenţia informează titularii de licenţă în scris, privind:
- acceptarea cererii depuse de la data recepţionării la
ANRE, în cazul când cererea şi materialele anexate la cerere
corespund cerinţelor standard ale prezentului Regulament;
suspendarea examinării cererii cu argumentare, în cazul,
când materialele prezentate substanţial nu se conformă
cerinţelor standard, indicând articolele ce nu sunt respectate.
În aceste cazuri, titularii de licenţă, după înlăturarea cauzelor
care au dus la suspendarea cererii, pot depune la ANRE o nouă
cerere privind costurile de bază, privind preţurile şi tarifele
reglementate. Dacă ANRE nu emite nici o scrisoare, cererea
este considerată conformă exigenţelor stabilite si este
acceptată de la data înregistrării la ANRE”.

84.

Pct. 16
(pct. 15 în
redacția
actualizată)

De expus în următoarea redacţie: „Consiliul de administraţie
al Agenției examinează cererile privind costurile de bază,
privind preţurile și tarifele reglementate în termen de cel mult
180 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării
corespunzătoare din partea titularilor de licenţe în
conformitate cu prezentul Regulament” după cum este indicat

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
Referitor rezultatul irevocabil al examinării, menționăm
că prevederile acestui punct nu limitează dreptul
titularului de acces la justiție. Orice Hotărâre a Agenției
se supune controlului judecătoresc, putând fi contestată
în conformitate cu Legea contenciosului administrativ
793/10/02/2000.
Prevederea se referă exclusiv la compartimentele de
cheltuieli referitor la care de către titular nu au fost
prezentate informațiile necesare pentru argumentarea
acestora.
Nu se acceptă.
În cazul dacă cererea corespunde tuturor criteriilor,
Agenția va începe procesul de examinare și consultare
publică conform procedurilor enunțate în prezentul
Regulament și va publica pe pagina web a Agenției
cererea cu materialele relevante conform legii. În situația
în care cererea nu corespunde criteriilor prezentului
Regulament, în corespundere cu prevederile pct. 8,
Agenția va notifica titularul de licență privind
neajunsurile identificate. Totodată, pct. 16 din
Regulament prevede că, în cazul cererilor cu informații
eronate, termenul de 180 zile este extins cu numărul de
zile necesar titularului de licență pentru concretizarea
informației eronate.
De notat, că pct. 14 al Regulamentului a fost compilat cu
pct. 8 al Regulamentului.
Nu se acceptă.
Propunerea nu este relevantă, esența nu se modifică.
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în art. 16 alin. (6) din Legea cu privire la energetică nr. 174 din
21.09.2017.
Pct. 19
Considerăm necesar de a fi suplimentat cu următorul conţinut:
(pct. 18 în
”Decizia de a suspenda procesul de examinare a cererii
redacția
titularului de licenţe, cu argumentele de rigoare, se aduce la
actualizată) cunoştinţa titularilor de licenţe. După înlăturarea de către
titularul de licenţe a motivelor care au condus la suspendarea
procesului de examinare a cererii, sau neprezentării
informaţiei într-un termen rezonabil acordat, ANRE va relua
procesul de examinare a cererii, şi va informa despre aceasta
toate părţile implicate în proces. În acest caz, termenul final
de examinare a cererii titularului de licenţe se prelungeşte cu
perioada pentru care a fost suspendat procesul de examinare”.
La fel, e necesar concret de indicat care informație permite
examinarea cererii și lipsa cărei informații permite Agenției să
notifice titularul de licență despre imposibilitatea examinării
cererii. Concomitent, solicităm omiterea procedurii de
”respingere a cererii”, deoarece contravine Legii cu privire la
energetică nr. 107 din 27.05.2016, Legii cu privire la energia
electrică nr. 174 din 21.09.2017, Legii cu privire la energia
termică și promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014).
Pct. 20 (pct. Trebuie de exclus, deoarece contravine tuturor legilor sectoriale
19 în
în care este prevăzută norma juridică că orice act decizional al
redacția
ANRE poate fi atacat în instanțele de judecată.
actualizată)

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
Se acceptă parțial (a se vedea redacția actualizată a
proiectului).
De notată că formularea propusă de către titularul de
licență este similară cu prevederile pct. 17. Totodată, prin
prevederile pct. 18 este descrisă situația în care titularul
de licență nu se conformează notificărilor/solicitărilor
Agenției privind prezentării informației suplimentare
necesare argumentării calculelor efectuate de către titular.
Prezentarea cererii de către titularul de licență
presupune anexarea tuturor calculelor, documentelor
justificative. Or, cadrul legislativ nu prevede o clasificare
a informației după criteriul importanței. Astfel, fiecare
informație care este inclusă în calculul prețurilor/tarifelor,
este indispensabilă în procesul examinării și stabilirii
prețurilor/tarifelor. Totodată, neincluderea de către
titularul de licență a anumitor cheltuieli efective în
calculul prețurilor/tarifelor, semnifică lipsa necesității de
recuperare a acestor cheltuieli prin prețurile/tarifele
reglementate.
Nu se acceptă
Prevederea se referă exclusiv la compartimentele de
cheltuieli referitor la care de către titular nu au fost
prezentate informațiile necesare pentru argumentarea
acestora. Referitor la caracterul opozabil al examinării,
menționăm că prevederile acestui punct nu limitează
dreptul titularului de acces la justiție. Orice Hotărâre a
Agenției se supune controlului judecătoresc, putând fi
contestată în conformitate cu Legea contenciosului
administrativ 793/10/02/2000.
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Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii

3
4
De substituit sintagma ”este în drept” cu sintagma Se acceptă în următoarea redacție: „În scopul excluderii
”organizează”. Nota: în scopul asigurării transparenței în neclarităților constate în procesul examinării cererii,
procesul decizional.
Agenția organizează ședințe comune de lucru cu
reprezentanții titularului de licență sau alte persoane
interesate.”
Urmează a fi reformulat total, din considerentele că Legea cu Nu se acceptă.
privire la energetică nr. 107 din 27.05.2016, Legea cu privire la Procedura privind transparența și consultarea publică a
energia electrică nr. 174 din 21.09.2017, Legea cu privire la cererilor titularilor de licență privind costurile de bază, a
energia termică și promovarea cogenerării nr. 92 din prețurilor sau tarifelor reglementate este stabilită expres
29.05.2014 nu prevăd procedura de respingere a cererii.
la art. 16 alin. (5) și (6) al Legii cu privire la energetică
Ca urmare, conform Regulamentului de organizare și 174/21.09.2017, care instituie o derogare de la Legea nr.
funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în 239 privind transparența în procesul decizional. Astfel, în
Energetică, nr. 238 din 26.10.2012, ședințele Consiliului de conformitate cu art. 16 alin. (5) al Legii, se supun
Administrație sunt convocate doar în cazul examinării cererii consultărilor publice cererile titularilor de licență cu
depuse și documentele necesare prezentate de către titularul de privire la costurilor de bază sau tarife. Respectiv, aceeași
licențe.
normă legală prevede că recomandările publicului sunt
În final punctul 22 de completat cu un punct ce derivă din adresate cu referire la cererile depuse de către titulari și
Regulile cu privire la asigurarea transparenţei în procesul materialelor aferente acestora, dar nu la proiectul hotărârii
decizional al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Agenției.
Energetică aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație Respectiv, Agenția nu poate să întocmească o tabelă de
nr. 374 din 10.05.2010:
sinteză, unde se reflecte propunerile la cererile titularilor,
”Propunerile şi recomandările parvenite se analizează de având în vedere că aceste cereri, precum și calculele
direcţia - autor şi se întocmeşte sinteza recomandărilor respective - nu sunt întocmite/efectuate de către Agenție,
prezentate de părţile interesate care include motivele pentru dar de către titularii de licență respectivi.
care au fost respinse recomandările. Rezultatele consultării, Cât privește proiectul hotărârii ANRE cu referire la
inclusiv sinteza recomandărilor sunt făcute publice prin cererile titularilor de licență, acestea cad sub incidența
plasarea lor pe pagina electronică a Agenţiei”.
Legii nr. 239 cu privire la transparența în procesul
decizional – doar în partea ce se referă la termenele
privind publicarea pe pagina web a acesteia, nu și la
procedură – fapt stabilit expres la art. 16 alin. (5) al Legii
nr. 174 cu privire la energetică. Astfel, nefiind impusă
întocmirea sintezei.
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90.

Pct. 23
(pct. 22 în
redacția
actualizată)

91.

Pct. 24
(pct. 23 în
redacția
actualizată)

92.

Pct. 28
(pct. 27 în
redacția
actualizată)

93.

94.

Pct. 32
(pct. 31 în
redacția
actualizată)

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

De expus în următoarea redacţie: „Cererea titularului de
licenţe privind costurile de bază, preţurile şi tarifele
reglementate, precum şi materialele ce justifică nivelul
acestora se publică pe pagina web oficială a Agenţiei în termen
de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererilor
respective”, după cum este reglementat în articolul 9 aliniatul
(3) din Legea cu privire la energia electrică nr. 174 din
27.05.2016.
Cuvintele „de la publicarea cererii” de substituit cu cuvintele
„de la publicarea cererilor menţionate” conform articolului 9
aliniatul (3) din Legea cu privire la energia electrică nr. 174 din
27.05.2016.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
Mai mult ca atât, hotărârea cu privire la costuri de bază,
prețuri sau tarife nu reprezintă un act normativ de
reglementare, fiind un acte administrativ cu caracter
individual.
Se acceptă parțial în următoarea redacție: „ Cererea
titularului de licență cu materialele justificative care
conțin informații cu caracter public se plasează pe
pagina web a Agenției, în termen de cel mult 10 zile
lucrătoare din momentul înregistrării cererii”.

Nu se acceptă.
Prin prevederile pct. 2 din prezentul Regulament este clar
definit tipul cererilor, prezentarea și examinarea cărora
este efectuată conform Regulamentului. Formularea
existentă nu reduce conținutul și esența procedurii.
După cuvintele „supus aprobării” de suplimentat cu următorul Nu se acceptă.
conţinut: ”cu anexarea notei informative, structurii detaliate Argumentarea este similară celei formulate la pct.21.
privind elementele de costuri şi analiza impactului de A se vedea redacția actualizată a pct. 27.
reglementare al proiectelor privind costurile de bază, privind
preţurile reglementate, tarifele reglementate, sinteza
recomandărilor recepţionate în cadrul avizării şi consultării
publice, precum şi alte materiale relevante”.
Cifra de numerotaţie din Secţiunea 4 „28” de substituit cu Se acceptă parțial.
cifra „29”.
Numerotarea a fost modificată deoarece pct. 14 a fost
compilat cu pct. 8.
În final trebuie de suplimentat cu următorul conţinut:
Nu se acceptă
”ANRE va remite titularului de licenţă hotărârea privind
În corespundere cu prevederile cadrului legislativ în
costurile/cheltuielile de bază, preţurile/ tarifele reglementate
vigoare,
Agenția
nu
efectuează
calculul
cu anexarea tuturor calculelor detaliate atît prin trimitere
costurilor/cheltuielilor de bază sau prețurilor/tarifelor
titularilor de licență, dar examinează calculele prezentate
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propus spre
Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul
modificare
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3
poştală, oficial, cît şi prin intermediul poştei electronice în
format Excel cu păstrarea formulelor de calcul”.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
de aceștia și verifică temeinicia informației prezentate.
Deoarece la elaborarea proiectelor de Hotărâri Agenția
respectă Legea nr.239 privind transparența în procesul
decizional, iar titularul de licență cunoaște informația
prezentată, propunerea enunțată este nejustificată.
Totodată, eventualele divergențe pot fi discutate în cadrul
grupului de lucru, conform prevederilor pct. 20 din
Regulament.

ÎCS „Red Union Fenosa” SA
95.

Pct. 1

96.

Pct. 4

97

Pct. 5

De exclus „este elaborat în temeiul Legii nr. 174 din
21.09.2017 cu privire la energetică, Legii nr. 107 din 27 mai
2016 cu privire la energia electrică, Legii nr. 108 din 27 mai
2016 cu privire la gazele naturale, Legii nr. 239 din 13
noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și”.
Comentariu: Se propune a fi anulate documentele de referință,
dat fiind că aceste documente ar putea fi anulate sau înlocuite
în perspectivă, cu atât mai mult că se intenționează să se
acopere şi domeniul energiei termice, însă referințe la careva
legi specifice lipsesc, fiind specificate doar legile specifice
energiei electrice și gazelor naturale.
La noțiunea „aprobare a costurilor/cheltuielilor de bază sau de
aprobare/ajustare a prețurilor/ tarifelor” de exclus cuvântul
„/cheltuielilor”. In conformitate cu Metodologiei de calculare,
aprobare și aplicare a tarifelor sunt utilizate noțiunea de costuri.

Se acceptă parțial.
Prevederea respectivă se va regăsi în textul Hotărârii
Consiliului de administrație al ANRE prin care va fi
aprobat Regulamentul.
De notat, că Legile menționate reprezintă cadrul normativ
primar și care prevăd expres necesitatea elaborării și
aprobării regulamentului în cauză.

Nu se acceptă.
Regulamentul în cauză se referă și la alte sectoare, în
metodologiile de calculare ale cărora se utilizează și
noțiunea de cheltuieli. A se vedea redacția actualizată a
pct. 4.
Cuvântul „cererea” de substituit cu cuvântul „solicitarea”.
Nu se acceptă.
In conformitate cu alin. (4 ) din art. 9 al Legii 107 cu privire la Conform prevederilor art.9 alin (3) din Legea nr. 107 cu
energia electrică, exista noțiunea de solicitare nu cerere.
privire la energia electrică ,,Cererile titularilor de licenţe
privind costurile de bază, preţurile şi tarifele
reglementate, precum şi materialele ce justifică nivelul
acestora se publică pe pagina web oficială a Agenţiei în
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98.

Pct. 5,
subpct.1),
lit.a)

99.

Pct. 5,
subpct.2)

100.

Pct. 6

101.

Pct. 7

102.

Pct. 8

103.

Pct. 9

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Se propune următoarea redacție:
„1) pentru costurile de bază se depune cererea conform anexei
nr. 1 a prezentului Regulament:
a) în sectorul energiei electrice - 180 zile până la expirarea
termenului de valabilitate a metodologiilor în vigoare de
calculare a prețurilor și/sau tarifelor în vigoare;”
După cuvântul „tarifelor” se completează cu sintagma „se
depune Solicitarea conform anexei nr. 1 a prezentului
Regulament”. Iar fraza „Cererea este perfectată în limba
română, sub semnătura administratorului titularului de
licență” se exclude.
Va avea următorul conținut:
„6. Solicitările pot fi depuse:
1) în cancelaria Agenției;
2) prin trimitere poștală;
3) prin poșta electronică (e-mail), fax.”
Va avea următorul conținut:
„7. Solicitările se înregistrează în cancelaria ANRE, ulterior
aceste vor fi tratate conform prevederilor pct. 14 din prezentul
Regulament:”

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea
cererilor respective.
Nu se acceptă.
Nu este argumentată propunerea. Totodată examinarea
cererilor depuse cu 180 de zile până la expirarea
termenului de valabilitate a metodologiilor în vigoare,
exclude posibilitatea analizei cheltuielilor ultimului an al
perioadei de reglementare precedente.
Nu se acceptă.
Nu este argumentată propunerea.

Nu se acceptă.
Nu este argumentată propunerea.

Nu se acceptă.
A se vedea pct. 6 al Regulamentului, care prevede că
”Data depunerii cererii se consideră data înregistrării
acesteia de către Agenție”.
Menționăm, că regulamentul stabilește transparență în
procedura de înregistrare pentru evitarea ulterioarelor
neclarități. Totodată, Regulamentul este elaborat în
scopul detalierii, concretizării prevederilor cadrului
legislativ în vigoare.
De exclus
Nu se acceptă.
Argumentarea este similară celei formulate la pct. 7
De exclus.
Nu se acceptă.
La pct. 7, 8, 9 orice Solicitarea/Cerere se înregistrează în Cererile privind tarifele/prețurile reglementate și/sau
conformitate cu Legea cu privire la petiționare, ulterior, costurilor de bază nu reprezintă petiții și nu cad sub
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propus spre
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2
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4
urmează a fi aplicate prevederile pct. 14 din prezentul incidența Legii cu privire la petiționare. Din acest
Regulament.
considerent procedura de prezentare și examinare a
acestora este reflectată atât la art. 16 al Legii
174/21.09.2017 cu privire la energetică cât și la art. 9 al
Legii nr. 107/27.05.2016 cu privire la energia electrică.
Cererile privind tarifele/prețurile reglementate și/sau
costurilor de bază trebuie să treacă și procedura de
verificare prealabilă înainte de înregistrare pentru a se
verifica conformitate conținutului cu metodologia tarifară
și cu cerințele pct. 7 din Regulament pentru a
responsabiliza titularii de licența să prezinte calitativ
materialele necesare examinării. Or, în contextul
termenului acordat Agenției pentru examinarea cererilor
(180 zile) este imperativă prezentarea informației într-un
mod care ar permite prelucrarea productivă a acesteia.
Totodată, a se vedea pct. 6 din Regulament, care stabilește
că ”Data depunerii cererii se consideră data înregistrării
acesteia de către Agenție”.
Pct. 10,
Se completează la final cu sintagma „conform anexei nr. 2 a Nu se acceptă.
subpct.1)
prezentului Regulament”.
Nu este argumentată propunerea.
În cazul elaborării unor formulare comune tipizate
privind cererile privind costurile/cheltuielile de bază,
prețurile/ tarifele reglementate pentru toți titularii de
licență din toate sectoarele reglementate, datele incluse în
aceste formulare nu vor fi informative și vor purta un
caracter general, astfel existând riscul denaturării valorii
necesare titularului de licență reieșind din specificul
activității.
Totodată, formulare tipizate poartă un caracter restrictiv,
complicând și limitând posibilitatea titularului de licență
de a justifica costurile/cheltuielile solicitate. De
menționat că, prezentul Regulament este elaborat pentru
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105.

Pct. 10,
subpct.2)-7)

Se exclud. Documentele enumerate in alin. (3)-(6) a pct. 10 vor
fi prezentare la solicitarea ANRE. Informația dată este foarte
voluminoasă, cu caracter confidențial si nu pot fi făcute
publice, însă por fi prezentate la solicitarea ANRE.

106.

Pct. 10,
subpct.8)

107.

Pct. 10,
subpct.9)

Fraza „abilitate, informația privind prescripțiile și petițiile
parvenite de la organele publice centrale și locale și măsurile
întreprinse de titularul de licență pe marginea subiectelor
vizate” se exclude.
Compania are mii de scrisori înregistrare, inlcusiv petiții de la
cetățeni, înțelegem că putem prezenta orice informație, posibil
că în format electronic pentru a eficientiza costurile la
solicitarea ANRE.
Se exclude. Nu putem înțelege prezentul alineat, dat fiind că
compania toate tranzacțiile le execută în baza contractelor.

108.

Pct. 10,
subpct.10)

Se exclude. Măsurile date au fost întreprinse pentru costurile de
bază anterioare, drept urmare, ANRE poate consulta direct
costul inclus în tarif și costul real suportat de companie.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
toate sectoarele reglementate, fiecare sector fiind esențial
diferit ca activitate, structură și necesități.
Se acceptă parțial.
Pentru a evita publicarea informației cu caracter
confidențial, titularul de licență, la prezentarea cererilor
trebuie să aplice mențiunea ,,confidențial” sau ”secret
comercial” pe actele pe care le consideră cu caracter
confidențial.
Totodată, pentru a facilita procesul prezentării
informațiilor de către titular ținând cont de complexitatea
și volumul acestora, prevederile alineatelor respective au
fost completate cu sintagma ”pe suport de hârtie sau în
format electronic”.
A se vedea redacția actualizată a pct. 10.
Nu se acceptă.
Pentru a facilita procesul prezentării informațiilor de către
titular ținând cont de complexitatea și volumul acestora,
prevederea respectivă a fost reformulată în următoarea
redacție: ,,copiile actelor rezultatelor de control efectuate
de organele de control abilitate și măsurile întreprinse de
titularul de licență pe marginea subiectelor vizate, pe
suport de hârtie sau în format electronic.”
Nu se acceptă.
Prevederea nu se referă la toate tranzacțiile ci doar la cele
efectuate cu întreprinderile afiliate.
Nu se acceptă.
Întru concretizarea prevederii respective, redacția
acesteia se modifică după cum urmează:”efectul
economic obținut de către titularul de licență asupra
cuantumului costurilor/cheltuielilor de bază, în rezultatul
investițiilor efectuate, care au fost justificate prin
46
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Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii

4
reducerea costurilor/cheltuielilor
și acceptate de
Agenție”.
Informația solicitată este argumentată prin prevederile
pct. 53 din Hotărârea ANRE nr.283 cu privire la
Regulamentul privind planificarea, aprobarea și
efectuarea investițiilor, ,,în cazul în care la justificarea
planurilor anuale de investiţii, titularii de licenţe vor
indica, că în urma realizării proiectelor de investiţii se
vor reduce cheltuielile de întreţinere şi exploatare,
cheltuielile cu personalul, cheltuielile materiale,
cheltuielile de distribuire şi administrative, la stabilirea
costurilor de bază pentru următoarea perioadă de
reglementare, acestea vor fi diminuate cu valoarea
reducerii de cheltuieli indicată la argumentarea
proiectului de investiţii”.
Se exclude. Prevedere vagă care ar putea duce la tergiversarea Nu se acceptă.
procesului de satisfacere a Solicitării. Drept urmare această Prevederea este inclusă pentru a exclude neprezentarea
prevedere o considerăm necesară a fi omisă.
unor acte specifice care ar permite verificarea unor
cheltuieli.
Conform prevederilor legilor sectoriale, una din funcțiile
principale ale Agenției este să asigure ca preţurile şi
tarifele reglementate să fie justificate, rezonabile,
transparente, bazate pe performanţă și să reflecte
cheltuielile necesare şi justificate.
Astfel, întru respectarea acestor obligații, întru verificarea
temeiniciei calculelor și informațiilor prezentate de
titularii de licență, la examinarea costurilor/cheltuielilor
de bază, Agenția este în drept să solicite orice informație
necesară în acest sens – fapt stabilit expres atât în art. 13
alin. (1) lit. b) și c) al Legii 174/21.09.2017 cu privire la
energetică, cît și art. 8 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr.
107/27.05.2016 cu privire la energia electrică.
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Pct. 11

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii

4
Totodată, potrivit art. 15 alin. (1) lit. f) al Legii
107/27.05.2016, titularii de licență sunt obligați să
prezinte Agenției orice informație solicitată.
După cuvântul „/tarifelor” se adaugă sintagma „conform Nu se acceptă.
anexei nr. 1 a prezentului Regulament”
Lista documentelor este specificată în pct.11. În
corespundere cu prevederile cadrului legislativ în
vigoare,
Agenția
nu
efectuează
calculul
costurilor/cheltuielilor de bază sau prețurilor/tarifelor
titularilor de licență, dar examinează calculele prezentate
de aceștia. Astfel, pentru justificarea calculelor
prezentate, titularul de licență anexează și documentele
primare. De menționat că, în corespundere cu prevederile
Legii nr.287 contabilității și raportării financiare,
entitatea poate utiliza formularele tipizate de documente
primare aprobate de Ministerul Finanțelor și formulare de
documente primare, aprobate de conducerea acesteia, în
funcţie de prevederile actelor normative şi necesităţile
informaţionale ale entităţii. Or, costurile/cheltuielile
titularilor de licență și respectiv modalitatea de reflectare
a acestora este dependentă și diferită reieșind din:
structura entității, specificul activității, Politicile
contabile ale entității, documentele primare justificative
existente. În cazul elaborării unor formulare comune
tipizate privind costurile/cheltuielile de bază pentru toți
titularii de licență, datele incluse în aceste formulare nu
vor fi informative și vor purta un caracter general, astfel
existând riscul denaturării valorii necesare titularului de
licență privind costurile/cheltuielile de bază reieșind din
specificul activității. Totodată, formulare tipizate poartă
un caracter restrictiv, complicând și limitând posibilitatea
titularului de licență de a justifica costurile/cheltuielile
solicitate. De menționat că, prezentul Regulament este
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111.

Pct. 11,
subpct. 1)

Se completează la final cu sintagma „conform anexei nr. 1 a
prezentului Regulament”

112.

Pct. 11,
subpct. 2)3)

Se exclud. Această prevedere trebuie omisă deoarece nu este
clar despre ce fel de analiză este necesară la calcularea
tarifelor/prețurilor. De asemenea nu este clar ce fel de metoda
de repartizare este vizată, deoarece mecanismul de repartizare
este descris în metodologiile de calculare a prețurilor/tarifelor.

113.

Pct. 11,
subpct. 4)

Va avea următorul conținut „calculul costurilor/ de bază
ajustate”

114.

Pct. 11,
subpct. 5)

De exclus fraza „informația privind prescripțiile și petițiile
parvenite de la organele publice centrale și locale și măsurile
întreprinse de titularul de licență pe marginea subiectelor
vizate”. Acest text este oportun să fie exclus, deoarece nu este

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
elaborat pentru toate sectoarele reglementate, fiecare
sector fiind esențial diferit ca activitate, structură și
necesități.
Nu se acceptă.
Lista documentelor este specificată în pct.11
Argumentarea suplimentară este formulată la pct.11 (a se
vedea redacția actualizată).
Nu se acceptă.
Analiza componentelor care formează tarifele/prețurile
(preț de procurare a energiei, cantitatea distribuită/livrată,
devieri tarifare, etc.). Totodată este clar stipulat în subpct.
3) metoda de repartizare între activitate reglementată de
cea nereglementată, deci nu poate fi aplicată metoda
repartizării pe nivele de tensiune specificată în
metodologia tarifară.
Nu se acceptă.
Nu este argumentată propunerea. Totodată calculul
detaliat este necesar pentru a se reflecta indicii de
actualizare utilizați în calcul. Pentru a exclude apariția
eventualelor divergențe la acest subiect, Agenția solicită
calculul detaliat al costurilor/cheltuielilor de bază
ajustate, cu indicarea parametrilor de actualizare aplicați.
Fără aceste calcule, în cazul existenței divergențelor,
Agenția este în imposibilitate de a se expune referitor la
factorii care au condus la formarea diferențelor dintre
proiectul solicitat și cel aprobat.
A se vedea redacția actualizată a pct. 11 subpct. 4.
Se acceptă parțial în următoarea redacție: copiile actelor
rezultatelor de control efectuate de organele de control
abilitate și măsurile întreprinse de titularul de licență pe
marginea subiectelor vizate, pe suport de hârtie sau în
format electronic.”.
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clară legătură între prescripții, petiții parvenite de la autoritățile
publice și solicitarea/calculul tarifelor.
Pct. 11,
De exclus. ANRE deține aceste contracte de achiziție a energiei Se acceptă parțial în următoarea redacție: „copiile
subpct. 6)
electrice, dat fiind că Agenția coordonează aceste contracte. contractelor de procurare a resurselor energetice care nu
Mai mult ca atât, aceste contracte dețin date confidențiale.
sunt avizate de Agenție, pe suport de hârtie sau în format
electronic.”.
Totodată. sunt specificate resursele energetice (nu doar
energia electrică).
Pct. 11,
De exclus. Această prevedere este una generală fără conținut Nu se acceptă.
subpct. 7)
concret și corespunzător este logic să fie exclusă.
Argumentarea este similară pct. 10 subpct.11
De notat, că există și situații în care vor fi necesare alte
calcule sau justificări pentru a argumenta tariful solicitat
(spre exemplu – suplimentul tarifar, fond de dezvoltare/
fonduri investiționale etc.)
Pct. 12
După cuvântul „/tarifelor” se adaugă sintagma „conform Nu se acceptă.
anexei nr. 1 a prezentului Regulament”
Lista documentelor este specificată în pct.12. Totodată,
vezi argumentul pct.11.
Pct. 12,
Se completează la final cu sintagma „conform anexei nr. 1 a Nu se acceptă.
subpct. 1)
prezentului Regulament”
Lista documentelor este specificată în pct.12. Totodată,
vezi argumentul pct.11.
A se vedea redacția actualizată a pct. 12.
Pct. 12,
De exclus. ANRE deține aceste contracte de achiziție a energiei Nu se acceptă.
subpct. 2) și electrice, dat fiind că Agenția coordonează aceste contracte.
Prevederea a fost reformulată în următoarea redacție
4)
”copiile contractelor de procurare a resurselor
energetice care nu sunt avizate de Agenție, pe suport de
hârtie sau în format electronic”
Suplimentar a se vedea argumentarea de la pct. 11 supct.
6).
Pct. 12,
De exclus. Prevedere vagă care ar putea duce la tergiversarea Nu se acceptă.
subpct. 5)
procesului de satisfacere a Solicitării. Drept urmare această Argumentarea este similară celei indicate la pct. 10
prevedere o considerăm necesară a fi omisă.
subpct.11
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121.

Pct. 13

Va avea următorul conținut:
„În cazul în care în intervalul dintre aprobările anuale ale
prețurilor/tarifelor se înregistrează devieri tarifare mai mari
decât cele prestabilite în metodologia tarifară respectivă, iar
titularul de licență nu depune la Agenție o Solicitare de
ajustare respectivă, Agenția va stabili acestuia un termen de
cel puțin 30 zile lucrătoare pentru prezentarea calculelor
necesare. În cazul în care titularul de licență nu se va conforma
în termenul indicat, Agenția va ajusta prețurile/tarifele în baza
informațiilor pe care le deține. Titularul de licență poartă
răspundere pentru inacțiunile sale în conformitate cu
prevederile legii.”

122.

Pct. 14

Va avea următorul conținut: „În termen de cel mult 10 zile
lucrătoare din data recepționării Solicitării, Agenția
informează titularul de licență în privința conformității
Solicitării cu condițiile stabilite în prezentul Regulament.”

123.

Pct. 15
(pct. 14 în
redacția
actuală)

Se exclude. De regulă se semnează scrisoare, celelalte
documente sunt semnate de companie cu furnizori,
antreprenori, sau angajați.

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
Pot să apară unele situații în care vor fi necesare alte
calcule sau justificări pentru a argumenta tariful solicitat
(spre exemplu – suplimentul tarifar, fond de dezvoltare,
etc.)
Se acceptă parțial.
Se reformulează în următoarea redacție ,, În cazul în care
în
intervalul
dintre
aprobările
anuale
ale
prețurilor/tarifelor se înregistrează devieri tarifare mai
mari decât cele prestabilite în metodologia tarifară
respectivă, iar titularul de licență nu depune la Agenție o
cerere de ajustare, Agenția va stabili acestuia un termen
pentru prezentarea calculului necesar. În cazul în care
titularul de licență nu se va conforma în termenul indicat,
Agenția va ajusta prețurile/tarifele în baza informațiilor
pe care le deține, rezultatul în acest caz fiind irevocabil
pentru titularul de licență respectiv. Titularul de licență
poartă răspundere pentru inacțiunile sale în conformitate
cu prevederile legii”.
Nu se acceptă.
Nu este necesară completarea deoarece în cazul
conformității cererii Agenția o publică pe pagina web a
acesteia în conformitate cu art. 16 alin. (5) al Legii cu
privire la energetică 174/21.09.2017 și a pct. 22 din
Regulament, iar în cazul neconformității cererii, Agenția
notifică titularul de licență în corespundere cu prevederile
pct. 8 din Regulament.
De notat că pct. 14 a fost comasat cu pct. 8.
Nu se acceptă.
Se reformulează sintagma astfel încât documentele
prezentate ”trebuie să fie avizate de către titularul de
licență”.
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Nr.

1
124.

125.

Art. (pct.)
propus spre
modificare
2
Pct. 16
(pct. 15 în
redacția
actuală)

Pct. 17
(pct. 16 în
redacția
actuală)

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii

3
Va avea următorul conținut: „Consiliul de administrație al
Agenției examinează Solicitarea titularului de licență și
publică în Monitorul Oficial rezultatele acestei examinări în
termen de cel mult 180 de zile calendaristice de la data
înregistrării conform prevederilor stabilite de Legea cu privire
la petiționare.”

4
Nu se acceptă.
Nu este argumentată propunerea.
Conform art. 16 Legea 174/21.09.2017 cu privire la
energetică și art. 9 al Legii 107/27.05.2016 cu privire la
energia electrică, procesul de examinare se finisează cu
adoptarea Hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE
privind aprobarea costurilor de bază, prețurile sau tarifele
reglementate, după caz. Publicarea are loc în conformitate
cu procedura stabilită pentru publicarea actelor
administrative în Monitorul Oficial.
A se vedea redacția actualizată a pct. 15.
Nu se acceptă.
Conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 107 cu privire
la energia electrică ,,Consiliul de administraţie al
Agenţiei este obligat să examineze cererile privind
costurile de bază, preţurile şi tarifele reglementate în
termen de cel mult 180 de zile calendaristice de la data
înregistrării solicitării corespunzătoare din partea unei
întreprinderi electroenergetice şi după prezentarea
tuturor documentelor şi a informaţiei necesare,
solicitate de Agenţie, în conformitate cu Regulamentul
privind procedurile de prezentare şi de examinare a
cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele
reglementate.” Astfel, redacția pct.16 este conformă
prevederilor Legii.

Se propune următoarea redacție:
„Cererile titularilor de licențe privind costurile de bază,
preturile şi tarifele reglementate, se publică pe pagina web
oficială a Agenției în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de
la înregistrarea cererilor respective. Agenția oferă publicului
15 zile lucrătoare de la publicarea cererilor menționate și a
materialelor aferente pentru prezentarea recomandărilor cu
privire la acestea. În termenele stabilite în Legea cu privire la
transparența în procesul decizional, Agenția publică pe pagina
sa web oficială rezultatele examinării cererilor titularilor de
licență şi propunerile sale privind nivelul costurilor de bază, al
preţurilor şi tarifelor reglementate
Consiliul de administrație al Agenției este obligat să
examineze cererile privind costurile de bază, preturile şi
tarifele reglementate cu ulterioara emitere a unei decizie, în
termen de cel mult 180 de zile calendaristice de la data
înregistrării solicitării corespunzătoare din partea unei
întreprinderi electroenergetice.”
Comentariu: 180 zile trebuie să corespundă nu numai
examinării, ci și publicării rezultatelor acestei examinări. În
această perioada ANRE urmează să publice informația pe
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Nr.

1

126.

127.

128.

129.

130.

Art. (pct.)
propus spre
Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul
modificare
2
3
pagina web, să desfășoare consultări publice, să execute tabel
de sinteză și ședințe de lucru/ publice cu părțile interesate.
Acest Regulament nu are termen obligatoriu pentru publicarea
costurilor de bază și a tarifelor/prețurilor, ceia ce este
inadmisibil.
Pct. 18
Se exclude sintagma „prin trimitere poștală sau prin poșta
(pct. 17 în
electronică”.
redacția
actuală)
Pct. 21
Se exclud cuvintele „sau alte persoane interesate”.
(pct. 20 în
redacția
actuală)
Pct. 22,
Se exclude. Raportul anual de activitate se prezintă până pe 30
Subpct. 2)
aprilie a anului de referință n+1, iar cel trimestrial până la 1
(pct.21 în
februarie. Prin urmare există termeni care se contrazic. A se
redacția
vedea prevederile art. 43 din Legea 107 cu privire la energia
actuală)
electrică.
Pct. 22,
Se exclude
Subpct. 3)
Comentariu: contravine prevederilor stipulate la pct. 14
(pct. 21 în
din prezentul Regulament.
redacția
actuală)

Pct. 23
(pct. 22 în
redacția
actualizată)

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4

Nu se acceptă.
Nu este argumentată propunerea. Aceste prevederi
conduc la facilitarea și urgentarea procesului de
examinare a cererilor.
Nu se acceptă.
Nu este argumentată propunerea.

Nu se acceptă.
Pct. 22 se referă la procedura de ajustare a tarifelor (între
două aprobări anuale) și nu la aprobare anuală.

Nu se acceptă.
Prevederile pct.14 se referă la respectarea procesului
decizional pentru toate cererile prezentate de titularii de
licență. Totodată, examinarea materialelor timp de 10 zile
are loc reieșind din criteriile enunțate la punctele 10, 11,
12. Prevederile pct.22 se referă doar la cererea privind
ajustarea prețurilor/tarifelor, iar pct.22, subpunct.3) se
referă la insuficiența informației constatată pe parcursul
examinării detaliate a informației.
După cuvintele „titularului de licențe” se adaugă cuvintele Nu se acceptă.
„conform anexei nr. 1si 2”.
Argumentarea este prezentată la pct.11.
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Nr.

1
131.

132.

133.

134.

135.

Art. (pct.)
propus spre
Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul
modificare
2
3
Pct. 25
Sintagma „conform procedurii stabilite pentru
(pct. 24 în
înregistrarea corespondenței” se exclude.
redacția
Comentariu: Aceasta este o procedură internă a Agenției,
actualizată) care nu a fost supusă consultărilor publice, corespunzător este
inoportun să se facă referință la ea.
Pct. 28
Cuvântul „web” se substituie cu cuvântul „electronică”.
(pct. 27 în
redacția
actualizată)
Pct. 30 (pct. Cuvintele „web oficială” se substituie cu cuvântul
29 în
„electronică”, iar după cuvintele „prin intermediul poștei
redacția
electronice” se completează cu cuvintele „sau fax a”.
actualizată)
Pct. 32
Sintagma „pe pagina web a Agenției și pe pagina
(pct. 31 în
electronică a titularului de licență” se substituie cu sintagma
redacția
„pe pagina electronică a Agenției și a titularului de licență”,
actualizată) iar la final punctul se completează cu fraza „Prezentele
hotărâri intră în vigoare din data publicării în M.O.”.

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4
Se acceptă.

Nu se acceptă.
A se vedea prevederile art.9 alin (3) din Legea nr. 107 cu
privire la energia electrică și Legea nr.174 cu privire la
energetică.
Nu se acceptă.
A se vedea prevederile art.9 alin (3) din Legea nr. 107 cu
privire la energia electrică și Legea nr.174 cu privire la
energetică.
Se acceptă parțial.
Se reformulează în următoarea redacție ,,Hotărârea
privind costurile/cheltuielile de bază, prețurile/ tarifele
reglementate, în cazurile prevăzute de lege, se publică în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se plasează pe
pagina web a Agenției și pagina web a titularului de
licență.
Se propune completarea proiectului cu două anexe, după Nu se acceptă.
cum urmează:
Nu vor fi anexe la regulament. Lista documentelor
„Anexa nr. 1 la Regulamentul privind procedurile de confirmative este menționată în prevederile pct. 10-12 din
prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe proiectul regulamentului. Argumentarea este prezentată
privind prețurile și tarifele reglementate.
la pct.11.
Solicitarea de aprobare, ajustare preturi/tarif
Anexa nr. 2 la Regulamentul privind procedurile de
prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe
privind prețurile și tarifele reglementate.
Solicitare costuri de bază”
SA „Comgaz-Plus”
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Nr.

1
136.

Art. (pct.)
propus spre
modificare
2
3

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4

Lipsa de obiecții si propuneri
ÎM „Servicii comunale Glodeni”

137.

Lipsa de obiecții si propuneri
Ministerul Economiei și Infrastructurii

138.

Lipsa de obiecții si propuneri
ÎM „Apă-Canal” Ungheni

139.

Lipsa de obiecții si propuneri
SA „Apă-Canal” Orhei

140.

Lipsa de obiecții si propuneri
ÎM „Termogaz-Bălți”

141.

Lipsa de obiecții si propuneri
ÎM „Serviciul Comunal Locativ Rezina”

142.

Lipsă de obiecții și propuneri
Opinie: ÎM SCL Rezina a recepționat anumite reacții din partea
reprezentanților autorităților publice locale, care s-au expus
asupra Proiectului Regulamentului privind procedurile de
prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe
privind prețurile și tarifele reglementate și la Analiza
Impactului de Reglementare, care au sistematizat opiniile în
cauză, ajungând la următoarele constatări:
1. În opinia autorilor, după examinarea avizelor și a
sugestiilor prezentate și o analiză prealabilă a avizelor, s-ar
putea recurge la implementarea Regulamentului privind
procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor
de licențe privind prețurile și tarifele reglementate.
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Nr.

1

Art. (pct.)
propus spre
modificare
2
3

Redacţia propusă de instituţia care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind acceptarea
sau respingerea propunerii
4

2. Proiectul Regulamentului privind procedurile de
prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe
privind prețurile și tarifele reglementate nu contravine
legislației, deoarece anterior regăsindu-se doar în metodologiile
tarifare și s-a ținut cont de volumul mare de atribuții ale
operatorilor serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare, care dispun de un număr sporit de atribuții care se
adăugau la aceste responsabilități.
3. Aprobarea Regulamentului cu stabilirea motivațiilor la
stabilirea unor cerințe și proceduri uniforme, clare și
transparente ce urmează a fi respectate în procesul de
examinare de către ANRE a cererilor privind costurile, prețurile
și tarifele reglementate, nu va afecta eficiența activității
operatorilor serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare, deoarece normele procedural respective erau
regăsite dispersat în metodologiile tarifare sectoriale,
constituind o practică neuniformă.
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