Sinteza recomandărilor
prezentate de către părțile consultate la proiectul Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil
Punctul
propus
spre
modificare

Conținutul punctului din Regulament

1

2

3
Propunerile "Cimexgrup Impex" SRL

La cerere se anexează următoarele acte:

Pct. 10, sbp. 3

Propunerile operatorilor, producătorilor de SRE

În redacția dată a acestui punct se lasă loc pentru
interpretări. De-asemenea depunerea unei garanții bancare
presupune blocarea unor resurse financiare echivalente cu
costul investiției propriu zise , fapt care impune costuri
suplimentare enorme- pina la 5-7% anual din costul
investiției.

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

3) copia actului care atestă că solicitantul
dispune de surse pentru finanțarea
construcției centralei electrice (surse
proprii de finanţare, garanţie bancară,
cofinanţare în realizarea proiectului de
investiţii etc.)
Consider, că impunerea unor garanții bancare
suplimentare contravine Legii nr. 10 din 26.02.2016, care
expres prevede garanția de buna execuție in valoare de 2%
din valoare investiției specifice.
Ar fi mai corect daca s-ar solicita suplimentar copiile de
pe contractele de furnizare a echipamentelor, care sa
stabilească expres termenii de livrare.

Pct. 10, sbp. 4

4) copia actului care atestă faptul depunerii
garanției pentru participare în valoare de
0, 2% din valoarea investițiilor specificată
în art. 36, 11 , lit. a) din Legea privind
promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile, garanţia bancară de
cofinanţare în realizarea proiectului de
investiţii.

Nu exista astfel de definiție ca garanție bancara de
cofinanțare. Este un nonsens din punct de vedere
financiar, pentru ca garanția bancara prevede anumite
obligațiuni ale deținătorului de garanție bancara fata de in
terț in cazul nostru fața de ANRE, care in caz de
neexecutare v-or fi achitate de banca emitenta de garanție. In acest caz banca emitenta ce garantează ?
De-asemenea apare întrebarea despre suma garanției-un
client poate face investiția cu 1000euro/kw, altul cu 700
euro/kw, termenul valabilității garanției bancare etc.

Se acceptă.

Se acceptă.

Pct. 11

În
cazul
în
care
centrala Corect ar fi actul de recepție finala a centralei.
electrică/centralele electrice sunt puse în
funcțiune, la cerere nu se anexează actele
prevăzute la pct. 10 din prezentul Regulament.
În situația dată solicitantul prezintă actul de
corespundere.

Se acceptă.

Pct. 21

Garanția de bună execuție a contractului Poate se anexează cererea solicitanților.
se stabilește de către Agenția la nivel de 2%
din costul investiției în centrala electrică care
produce energie electrică din surse
regenerabile, utilizat la determinarea tarifelor
fixe la energia electrică produsă din surse
regenerabile, funcție de tehnologia de
producere a energiei electrice din surse
regenerabile. Cuantumul garanţiei de bună
execuţie a contractului este unic pentru toţi
solicitanţii ale căror centrale electrice
utilizează acelaşi tip de sursă regenerabilă de
energie. Garanţia de bună execuție a
contractului se depune pe contul bancar
comunicat de Agenție, la cererea solicitanţilor.
Statutul de producător eligibil se Consider oportun de adaugat un punct, care –ar face
consideră confirmat la data aprobării hotărîrii referință la art. 37 alin. 6, prin care ANRE este obligat să
Agenției privind confirmarea statutului de instituie și s a detina registru producatorilor eligibili.
producător eligibil.

Nu se acceptă, deoarece nu ține de
scopul și obiectivele prezentului
Regulament. Instituirea și ținerea
registrului se va efectua în
conformitate cu Legea cu privire la
registre și prevederile Legii privind
promovarea utilizării energiei din
surse regenerabile.

Pct. 26

Avizul nr. 46-53/737 din 27.04.2018, ÎS "Moldelectrica"

Pct. 4

Pct. 32

Pct. 47

Un investitor nu este îndrept să solicite Sе propunе dеtaliеrеa informațiilor suplimеntarе сarе pot
confirmarea statutului de producător eligibil în fi soliсitatе dе Agеnțiе.
conformitate cu prezentul Regulament, pentru
proiectele de investiții, care implică
dezvoltarea a două sau mai multe centrale
electrice care produc energie electrică din
surse regenerabile şi care utilizează acelaşi tip
de tehnologie de producere, dacă puterea
instalată cumulată a acestora este mai mare
decât limita de capacitate stabilită de Guvern
în conformitate cu art. 10 lit. e) din Legea nr.
10 din 26 februarie 2016 privind promovarea
utilizării energiei din surse regenerabile. În
acest caz, investitorul respectiv urmează să
participe la licitaţia pentru oferirea statutului
de producător eligibil în conformitate cu art.
35 din Legea privind promovarea utilizării
energiei din surse regenerabile.

Nu se acceptă. A se menține în
redacția proiectului.

Termenul de punere în funcţiune a centralei
electrice care produce energie electrică din
surse regenerabile, stabilit la pct. 31 lit. a) din
prezentul Regulament poate fi prelungit de
către Agenție cu cel mult 12 luni în cazul în
care centrala electrică respectivă nu poate fi
pusă în funcțiune din motive întemeiate,
inclusiv
din
motive
neimputabile
producătorului eligibil (condiții de forţă
majoră sau lipsa posibilității de racordare la
rețeaua electrică din cauza nerespectării de
către operatorul de sistem a termenelor privind
dezvoltarea rețelelor electrice).

Sе propunе еxсludеrеa sau lipsa posibilității dе raсordarе
la rеțеaua еlесtriсă din сauza nеrespесtării dе сătrе
opеratorul dе sistem a tеrmеnеlor privind dеzvoltarеa
rеtеlеlor еlеctriсе''. Pеntru сonstruсția сеntralеi,
soliсitantul urmеază, să, obțină avizul dе raсordarе
prеalabil statului dе produсător еligibil (avizul еstе partе a
aсtеlor се sе vor prezenta pеntru obținеrеa statului dе
produсător еligibil сonform pct. 10, l) în сondițiilе în сarе
soliсitantul a оbținut avizul dе raсordarе, raсordarеa еstе
posibilă și nu ținе dе dеzvoltarеa rеțеlеi. În сazurilе dе
lipsă dе сapaсitatе aуizu| nu va fi еmis în сonformitatе сu
prеvеdеrilе lеgii.

Nu se acceptă. OST urmează să
dezvolte rețeaua electrică de
transport în conformitate cu Planul
de dezvoltare aprobat de Agenție.
În cazul în care OST nu a dezvoltat
rețeaua electrică de transport
conform planului aprobat, urmează
să fie extins termenul stabilit
conform legii.

În cazul în care evidența energiei electrice, Sе propunе următoarеa rеdaсțiе: "În cazul în сarе еvidеnța
produse de centrala electrică care produce еnеrgiеi еlесtriсе produse dе сеntrala еlесtriсă сarе
energie electrică din surse regenerabile şi a

Nu se acceptă, deoarece contravine
art. 38 alineat (3) din Legea nr. 10.

cărei putere instalată a fost majorată, se
efectuează prin intermediul unui singur
echipament
de
măsurare,
cantităţile
menţionate la pct. 44 din prezentul
Regulament se determină proporțional cu
capacitatea centralei electrice, instalată până la
efectuarea majorării şi, respectiv, după
majorare.

produсе еnеrgiе еlесtriсă din sursе rеgеnеrabilе și a сărеi
putеrе instalată a fost majorată, nu poatе fi rеalizată,prin
intеrmеdiul есhipamеntеlor sеparatе dе măsurare a
еnеrgiеi еlесtriсе și sе еfесtuеază, prin intеrmеdiul unui
singur есhipamеnt dе măsurarе, сantitățilе mеnționatе la
pct. 44 din prеzеntul Rеgulamеnt sе dеtеrmină
proporțional сu capacitatea сеntralеi еlесtriсе, instalată
pînă la еfесtuarea majorării și, respectiv, după majorare".

Pentru instalarea a două
echipamente de măsurare sunt
necesare mijloace financiare mari
și nu are sens să cheltuim acești
bani fără careva efect economic.
Din acest punct de vedere este
prevederea respectivă din Lege.

Aviz din 19.04.2018, Agenția Consumatorilor de Energie
cerere se anexează următoarele Orice document bancar solicitat de la producători necesită
cheltuieli care ulterior vor fi regăsite în tariful final. De
acte:
3) copia actului care atestă că solicitantul aceea am considera oportun de a fi excluse, iar în situația
dispune de surse pentru finanțarea în care nu sunt posibile de exclus, pot fi înlocuite cu
construcției centralei electrice (surse contracte de achiziționare a produselor și serviciilor care
proprii de finanțare, garanție bancară, la fel pot demonstra buna intenție a investitorului.
cofinanțare în realizarea proiectului
de investiții etc.)
Mai mult ca atât, garanția de bună execuție deja este o
povara mare pentru producătorul de energie deoarece pe
lângă cheltuielile de dare în exploatare a unei centrale
electrice, producătorul trebuie să vină cu încă 2% din
valoare investiției care de sigur sunt bani împrumutați și
care au și o anumită dobândă. Toate aceste acțiuni măresc
costul investiției și desigur acest lucru se va reflecta în
facturile cetățenilor care și așa la moment o bună parte nuși permit de a achita facturile existente.
La cerere se anexează următoarele acte: La fel ca și la punctul precedent propunem de a indica
4) copia actului care atestă faptul concret denumirea documentelor care ar fi acceptate. Mai
depunerii garanției pentru participare mult ca atât țin să remarcă Garanție de cofinanțare nu am
în valoare de 0, 2% din valoarea întâlnit asemenea document și nu cred că băncile
investițiilor specificată în art. 36, 11 , comerciale vor putea acorda asemenea garanției
lit. a) din Legea privind promovarea
utilizării
energiei
din
surse

1. La

Pct. 10, alin. 3

Pct. 10, alin. 4

Se acceptă.

Se acceptă.

Pct. 11

Pct. 16 și 18

regenerabile, garanția bancară de
cofinanțare în realizarea proiectului
de investiții.
În cazul în care centrala electrică/centralele
electrice sunt puse în funcțiune, la cerere nu se
anexează actele prevăzute la pct. 10 din
prezentul Regulament. În situația dată
solicitantul prezintă actul de corespundere.

Propunem de a avea următorul conținut „În cazul în care
centrala electrică/centralele electrice sunt puse în
funcțiune, la cerere nu se anexează actele prevăzute la
pct. 10 din prezentul Regulament. În situația dată
solicitantul prezintă actul de recepție finala a centralei”.

Pct. 16 Agenția restituie actele prezentate de Propunem de a fi permis completarea dosarului în cazul
către solicitant în cazul în care constată că lipsei unui document sau dacă se menține returnarea
cererea privind confirmarea statutului de dosarului să nu fie sancționat prin pierderea garanției
producător eligibil nu este completă.
pentru participare, deoarece sunt penalizări foarte mari și
Pct. 18 În cazul restituirii actelor sau nu sunt corecte.
respingerii cererii pentru confirmarea
statutului de producător eligibil conform
punctelor 16 și 17 din prezentul Regulament,
garanțiile pentru participare se varsă la bugetul
de stat. Garanția pentru participare se
rambursează integral solicitantului după ce
solicitantului i s-a confirmat statutul de
producător eligibil și solicitantul a depus
garanția de bună execuție a contractului, în
termen de 10 zile lucrătoare.

Se acceptă.

Se acceptă parțial.
Pct. 16 se propune în următoarea
redacție: "În cazul în care
solicitantul prezintă confirmarea
statutului de producător eligibil, nu
a prezentat toate documentele
prevăzute la pct. 10, Agenția este
în drept să preavizeze solicitantul
despre conformarea cu cerințele
prevăzute la punctul menționat. În
caz de neconformare Agenția
restituie actele prezentate de către
solicitant".
Pct. 18 Se propune următoarea
redacție: "Garanția pentru
participare se rambursează integral
solicitantului doar în cazul în care
acestuia i s-a confirmat statutul de
producător eligibil și solicitantul a
depus garanția de bună execuție a

contractului, în termen de 10 zile
lucrătoare".
Propunem următoarea redacție „Garanția de bună execuție
a contractului se stabilește de către Agenție la nivel de 2%
din costul investiției în centrala electrică care produce
energie electrică din surse regenerabile, utilizat la
determinarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din
surse regenerabile, funcție de tehnologia de producere a
energiei electrice din surse regenerabile. Cuantumul
garanției de bună execuție a contractului este unic pentru
toți solicitanții ale căror centrale electrice utilizează
același tip de sursă regenerabilă de energie. Garanția de
bună execuție a contractului se depune pe contul bancar
comunicat de Agenție".

Se acceptă.

Pct. 21

Garanţia de bună execuţie a contractului se
stabileşte de către Agenție la nivel de 2% din
costul investiției în centrala electrică care
produce energie electrică din surse
regenerabile, utilizat la determinarea tarifelor
fixe la energia electrică produsă din surse
regenerabile, funcție de tehnologia de
producere a energiei electrice din surse
regenerabile. Cuantumul garanţiei de bună
execuţie a contractului este unic pentru toţi
solicitanţii ale căror centrale electrice
utilizează acelaşi tip de sursă regenerabilă de
energie. Garanţia de bună execuție a
contractului se depune pe contul bancar
comunicat de Agenție, la cererea solicitanţilor.

Garanția de bună execuție a contractului se rambursează
investitorului în cel mult 5 zile lucrătoare de la data
apariției situației indicate în pct. 22 din prezentul
Regulament. În cazul retragerii statutului de producător
eligibil, garanția de bună execuție a contractului nu se
rambursează investitorului şi se transferă la bugetul de stat
în baza Hotărârii Agenției cu privire la retragerea
statutului de producător eligibil.

Se acceptă.

Pct. 24

Garanţia de bună execuţie a contractului se
rambursează investitorului în cel mult 5 zile
lucrătoare de la data apariţiei situaţiei indicate
în pct. 22 din prezentul Regulament. În cazul
retragerii statutului de producător eligibil,
garanţia de bună execuţie a contractului nu se
rambursează investitorului şi se transferă la
bugetul de stat în baza Hotărârii Agenției cu
privire la retragerea statutului de producător
eligibil.
Pct. 38 Agenția expediază furnizorului central
de energie electrică, în termen de 20 zile
calendaristice de la data aprobării hotărârii cu
privire la retragerea statutului de producător
eligibil unui anumit investitor, o notificare cu
privire la hotărârea aprobată, ceea ce va servi
drept temei pentru rezilierea contractului de
achiziționare a energiei electrice produse din

Propunem de a face clarificări în privința retragerii
statutului de producător eligibil deoarece conform
proiectului s-ar presupune că sunt două situații la
retragerea statutului și anume:
 Până la darea în exploatare – în cazul
nerespectării condițiilor menționate în
actele normative.

Nu se acceptă.

Secțiunea 6

surse regenerabile cu producătorul eligibil
respectiv.
Pct. 42 Hotărârea Agenției privind
confirmarea statutului de producător eligibil
serveşte drept temei pentru încheierea
contractului de achiziționare a energiei
electrice produse din surse regenerabile între
furnizorul central de energie electrică şi
producătorul eligibil respectiv.

Pct. 49



După darea în exploatare – acțiune care
reiese din punctele 38 si 42 al proiectului
regulamentului dar nu a fost identificată
în lege.

În cazul în care două centrale electrice care Propunem că în cazul în care producătorul eligibil produce
produc energie din surse regenerabile şi care energie electrică prin două tipuri de tehnologii să fie
folosesc diferite tipuri de tehnologii de contorizat separat.
producere și livrează energia electrică în
reţelele electrice printr-un singur echipament
de măsurare, atunci pentru toată energia
electrică produsă de centralele electrice
respective se va aplica cel mai mic tarif fix
stabilit, conform hotărârii Agenției privind
confirmarea statutului de producător eligibil,
pentru centralele electrice în cauză.

Nu se acceptă. Nu este justificat
din punct de vedere economic o
astfel de măsură. Nu are sens să
cheltuim sume importante de bani
cu efect nul.

Avizul nr. 01/01-2049 din 23.04.2018, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Pct. 10, de
completat cu
sbp.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
susține crearea premiselor şi condițiilor necesare pentru
dezvoltarea, funcționarea eficientă şi durabilă a sectorului
energetic, fapt demonstrat până în prezent de multitudinea
proiectelor de producere a energiei din instalații de biogaz,
eoliană și solară realizate la nivel național.
La implementarea proiectelor din domeniul
energetic, de altfel ca și în alte domenii, este necesară
respectarea obligatorie a principiilor de bază ale protecției
mediului, iar măsurile de precauție și prevenire a
impactului negativ asupra mediului trebuie luate în
considerație încă de la începutul planificării și până la
finalul obținerii actelor permisive pentru realizarea lor.

Nu se acceptă. Confirmarea
statutului de producător eligibil
înseamnă că se garantează de către
stat achiziționarea cantităților de
energie electrică ce va fi produsă la
centrala electrică a producătorului
eligibil. În cazul în care nu se
confirmă statutul de producător
eligibil solicitantul urmează să ia
decizie de a continua proiectul sau
nu. Impunerea cerinței de a efectua

Astfel, având în vedere scopul de bază a
Regulamentului și necesitatea indispensabilă a
solicitantului de a dovedi Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică despre intenția/planificarea
construcției centralelor electrice pentru obținerea statutului
de producător eligibil de energie regenerabilă, propunem
completarea punctului 10 din Regulament cu următorul
aliniat, după cum urmează:
„ 21) copia avizului pozitiv al expertizei ecologice de
stat sau a acordului de mediu, în cazul când legislația
națională prevede și nu permite realizarea în prealabil a
proiectelor, fără efectuarea procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, sau fără obținerea avizului
expertizei ecologice de stat;”.
Prin completarea listei actelor anexate la cererea
pentru confirmarea statutului de producător eligibil, cu
actele propuse, se va încuraja antreprenorii din domeniul
energetic, indiferent de nivelul lor de producere, să ia în
considerație respectarea procesului de autorizare a
investiției încă la etapa de planificare, asigurând astfel
funcționarea fiabilă şi eficientă a proiectului în ansamblu
cu sistemul electroenergetic național.
Prin urmare, acordul de mediu este un act permisiv,
emis de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării
Regionale și Mediului - autoritatea centrală de mediu, iar
avizul expertizei ecologice de stat la documentația tehnică
de proiect care este la fel un act permisiv, emis în prezent
de către Inspectoratul Ecologic de Stat.
Solicitarea anexării copiei avizului expertizei
ecologice de stat sau a acordului de mediu va reprezenta o
garanție a asigurării respectării principiilor dezvoltării
durabile și executării întocmai a măsurilor obligatorii și
cerințelor specifice protecției mediului, impuse la toate
etapele de dezvoltare a proiectului, inclusiv a lucrărilor
post-operare (demolare).
În continuare, informăm că Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului în calitate de autoritate

expertiza ecologică înainte de
confirmarea statutului de
producător eligibil înseamnă
cheltuieli suportate apriori de către
solicitant, căruia iar putea fi
refuzată confirmarea statutului de
producător eligibil.

competentă de emitere a actelor permisive în domeniul
mediului, din 04.01.2015 (momentul intrării în vigoare a
Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra
mediului) și până în prezent, în cadrul noii proceduri de
evaluare a impactului asupra mediului a activităților
planificate, promovat de către UE ca un instrument
procedural de prevenire a vătămărilor mediului, prealabil
și indispensabil eliberării autorizațiilor de dezvoltare a
investițiilor în diferite domenii economice, a coordonat și
avizat proiecte care au obiectivul general producerea
energie regenerabile din biogaz și instalații eoliene cu
înălțime de peste cca 150 metri.
În acest sens, reieșind din datele deținute de către
MADRM cu privire la activitățile planificate care au
parcurs procedura de evaluare a impactului asupra
mediului și li s-au eliberat, sau sunt în așteptarea acordului
de mediu, cât și din datele deținute de Inspectoratul
Ecologic de Stat (se anexează), pentru activitățile care au
obținut avizul expertizei ecologice de stat la documentația
tehnică de proiect, au rezultat și constatat cazuri, în care
antreprenorii până la moment nu au obținut un punct de
vedere al autorităților competente de mediu, și/sau
dovedesc că au evitat parcurgerea procedurii de autorizare
de către organele emitente a actelor permisive în domeniul
mediului, edificând fundații și instalând în prealabil
instalațiile eoliene, care probabil vor solicita confirmarea
statutului de producător eligibil în baza prevederilor
proiectului de Regulament propus spre avizare și refacerea
amplasamentelor în starea inițială.

Anexa nr. 1

La anexa nr.1 a Regulamentului, la modelul de cerere
pentru confirmarea statutului de producător eligibil,
propunem completarea punctului 2, din subpunctul 2) cu
un nou aliniat, după cum urmează:
„b1) la toate etapele de desfășurare a lucrărilor aferente
construcției centralei electrice/centralelor electrice,
inclusiv post-operare (demolare), vor fi respectate
întocmai măsurile și condițiile prescrise în acordul de

Nu se acceptă.
Această prevedere urmează a fi
inclusă în acordul de mediu sau
avizul expertizei ecologice și
respectată de către producătorul
eligibil. Controlul respectării

mediu sau avizul expertizei ecologice de stat, emis de către
organul competent în domeniul mediului, indiferent dacă
condițiile speciale au fost sau nu trecute în conținutul
actului permisiv de executare a lucrărilor de construcție
(autorizația de construire) eliberat de către autoritatea
administrației publice centrale sau locale pe teritoriul
administrativ al căreia se va desfășura activitatea
planificată;”
În acest context, reiterăm că pentru obținerea energiei
„curate” este necesară asigurarea, prin instrumentele și
mecanismele legislative disponibile, dezvoltarea
proiectelor investiționale într-o manieră total inofensivă
mediului, fapt ce deseori este ignorat la executarea
lucrărilor de construcții, funcționarea și îndeosebi
finalizarea/închiderea centralelor electrice.

urmează a fi efectuat de organul
competent în domeniul mediului.

