CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÎRE nr. _____/2017
din _________ 2017
Chişinău
cu privire la prezentarea către ENTSO-E a informaţiilor despre piaţa energiei electrice a
Republicii Moldova şi publicarea acestora
În contextul obligaţiilor asumate în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice, la care Republica
Moldova este parte contractantă, în baza Legii nr. 117 din 23 decembrie 2009 pentru aderarea
Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice, pentru asigurarea executării
Deciziei nr. 2015/01/PHLG-EnC a din 24 iunie 2015 cu privire la implementarea Regulamentului UE
nr. 543/2013 din 14 iunie 2013 privind transmiterea şi publicarea datelor pe pieţele energiei electrice şi
de modificare a anexei Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului,
în temeiul art. 8, alin. (1), lit. h) din Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică,
Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică,
HOTĂRĂŞTE:
1. A obliga operatorul sistemului de transport să iniţieze procedura de cooperare cu ENTSO-E
în vederea prezentării, pentru publicare pe platforma centrală pentru transparenţa informaţiei a
ENTSO-E, a informaţiei disponibile cu privire la piaţa energiei electrice din Republica Moldova,
conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.
2. A obliga participanţii la piaţa energiei electrice să prezinte operatorului sistemului de
transport datele necesare în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.
3. Operatorul sistemului de transport se consideră proprietarul primar al datelor prezentate
ENTSO-E, cu excepţia cazurilor stabilite în mod expres în Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.
Participanţii la piaţa energiei electrice, proprietari primari ai datelor conform Anexei nr. 1 la prezenta
Hotărâre, trebuie să se asigure că datele pe care le transmit operatorului sistemului de transport sunt
complete, au nivelul de calitate necesar și sunt prezentate într-un mod care să permită operatorului
sistemului de transport să prelucreze și să transmită datele către ENTSO-E pentru publicare în timp
util.
4. În cazul în care informaţiile prezentate sunt incomplete sau echivoce, operatorul sistemului
de transport este în drept să solicite informaţii suplimentare de la participanţii la piaţa energiei electrice
respectivi.

5. Operatorul sistemului de transport prelucrează datele pe care le primeşte și le prezintă pentru
publicare ENTSO-E în timp util, în conformitate cu procedura şi în formatul stabilit în manualul de
proceduri, elaborat de către ENTSO-E.
6. A obliga operatorul sistemului de transport să publice pe pagina sa web oficială informaţiile
prezentate către ENTSO-E, în formatul şi termenele stabilite pentru publicare pentru platforma
centrală pentru transparenţa informaţiei a ENTSO-E.
7. Operatorul sistemului de transport, alţi proprietari primari ai datelor poartă răspundere
pentru prezentarea eronată a datelor dacă aceasta a fost săvârșită cu intenţie sau din neglijență gravă. În
orice caz, operatorul sistemului de transport, alţi proprietari primari ai datelor nu sunt obligați să ofere
persoanei, care utilizează datele furnizate de aceştia, despăgubiri pentru venitul ratat sau pentru
cauzarea de alte daune indirecte, incidentale, speciale sau subsecvente, ce s-ar datora încălcării
obligațiilor ce le revin în conformitate cu prezenta Hotărâre.
8. A obliga operatorul sistemului de transport să informeze trimestrial Agenţia, în termen de
cel mult 10 zile calendaristice de la începutul trimestrului următor, cu privire la executarea prezentei
hotărâri.
9. În contextul obligaţiilor stabilite în prezenta Hotărâre, se aplică noţiunile definite în Legea
nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică, precum şi noţiunile definite în Anexa 2 la
prezenta Hotărâre.
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