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Analiza preliminară a Impactului de Reglementare
SA „CET-NORD”
CET Nord, Bălţi (24,0 MW capacitate electrică, 342 Gcal/h
Se acceptă.
pagina 2,
capacitate termică, turbină de teploficare 142 Gcal/h, cazan de apă
pct. 4
fierbinte 200 Gcal/h, construită în 1956-1970).
Proiectului Regulamentului privind garanția de origine pentru energia electrică produsă în regim de cogenerare de înaltă eficiență
SA „CET-NORD”
Nu sunt obiecții.
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova
Nu sunt obiecții.
Ministerul Economiei
În textul definiției „registrul unic al garanțiilor de origine”, cuvintele Se acceptă.
pct. 4
„registrul întocmit și gestionat” se propune a fi modificate cu cuvintele
„registru instituit și ținut”, avînd în vedere prevederile art. 16 și 19 al
Legii nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre.
În conformitate cu prevederile art. 56, 57 al Legii nr. 317 din Se acceptă.
pct. 6,
18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități
lit. b)
ale administrației publice centrale și locale și normele de tehnică
legislativă, se propune a fi excluse liniuțele și incluse aliniate și litere în
vederea asigurării, sistematizării, și unificării actelor normative, caracterul
adecvat al conținutului și formei juridice.
Este necesar de specificat concret ce alte informații considerate a fi Nu se acceptă.
pct. 7
necesare față de cele menționate la pct. 6 ar putea solicita ANRE din În sensul pct. 7 ANRE este în drept să solicite
și pct. 8
partea solicitantului.
informații
suplimentare,
pentru
validarea
corectitudinii
informațiilor
prezentate
în
corespundere cu pct. 6. Pct. 7 nu presupune solicitarea
altor informații, altele decît cele specificate la pct. 6.
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Cît privește pct. 8, dreptul ANRE de a solicita anumite
informații este condiționat de situațiile cînd
informațiile solicitate sunt incomplete sau lipsesc.
Cuvîntul „înființează” se va modifica cu cuvîntul „instituie”. Forma Se acceptă.
electronică de ținere a registrului trebuie să corespundă art. 26 al Legii
nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre.
Consiliul Concurenței
Agenția poate cere solicitantului, în procesul de emitere a garanțiilor Nu se acceptă.
de origine, după caz, și alte informații considerate a fi necesare față de cele În sensul pct. 7 ANRE este în drept să solicite
menționate la pct. 6 pentru validarea corectitudinii informațiilor prezentate informații
suplimentare,
pentru
validarea
de către producător și certificarea faptului că energia electrică a fost corectitudinii
informațiilor
prezentate
în
produsă în cogenerare de înaltă eficiență.
corespundere cu pct. 6. Pct. 7 nu presupune solicitarea
Considerăm că, acordarea Agenției dreptului discreționar de a cere altor informații, altele decît cele specificate la pct. 6.
solicitantului, în procesul de emitere a garanțiilor de origine, și alte
informații considerate a fi necesare față de cele menționate la pct. 6, ar
putea genera un tratament diferențiat față de solicitanți.
În acest context, propunem de a exclude pct. 7 din proiectul
Regulamentului, și completarea pct. 6 cu lista exhaustivă a informației
necesare în procesul de emitere a garanțiilor de origine.
Autorul urmează să argumenteze în Nota informativă instituirea Nu se acceptă.
tratamentului diferențiat, în dependență de puterea unității de cogenerare, Pct. 33 nu conține prevederi ce ar institui un tratament
la verificarea corectitudinii datelor și informațiilor transmite de diferențiat, în dependență de puterea unității de
producători, pentru a evita tratamentul diferențiat și nejustificat al cogenerare. În acset sens, a se vedea art. 4, alin. 1, lit.
participanților la piața în cauză.
g) din Legea cu privire la energia electrică nr. 107 din
27.05.2016.
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