NOTĂ INFORMATIVĂ
referitor la proiectul Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de
distribuție a energiei electrice
Proiectul noului Regulament cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei
electrice a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică nr.107 din 27
mai 2016.
Regulamentul menționat stabilește indicatori de calitate, care reflectă continuitatea livrării energiei
electrice și calitatea relațiilor dintre operatorul sistemului de transport, operatorii sistemului de distribuție
și consumatorii finali / utilizatorii de sistem, precum și consecințele nerespectării de către operatorul
sistemului de transport și de către operatorii sistemului de distribuție, a valorilor minime stabilite ale
acestor indicatori.
Versiunea nouă a Regulamentului are ca obiective:
- asigurarea funcţionării sigure, fiabile şi eficiente a sistemului electroenergetic;
- creșterea calității serviciilor de transport și distribuție prestate de către operatori, consumatorilor
finali / utilizatorilor de sistem;
- sporirea responsabilității operatorilor de sistem în cazul examinării solicitărilor consumatorilor finali;
- diminuarea termenilor de soluționare a problemelor referitor la încălcarea parametrilor de calitate a
energiei electrice.
Proiectul Regulamentului prevede schimbarea modalității de stabilire a indicatorului SAIDI (System
Average Interruption Duration Index) - durata medie a întreruperii în reţeaua electrică a operatorului
sistemului de distribuție. De asemenea se preconizează stabilirea unor noi condiții de aplicare a
penalităților pentru operatorul de sistem. Comparativ cu Regulamentul în vigoare, în versiunea nouă a
Regulamentului este descrisă o nouă modalitate de plată a compensației de către operatorii de sistem
consumatorilor finali în cazul nerespectării indicatorilor de calitate, care se va aplica în practică pe etape,
inclusiv posibilitatea transferului sumei compensației furnizorului de energie electrică, care la rândul său
va include compensația respectivă în factura pentru energia electrică consumată și o va lua în considerație
ca plată în avans pentru energia electrică consumată de consumatorul final în următoarea perioadă de
facturare.
În contextul recomandărilor experților europeni în domeniul energiei, în versiunea dată a
Regulamentului apare necesitatea de a preciza noțiunea de „întrerupere în alimentarea cu energie
electrică”, în dependență de durata de timp pentru care sunt afectate instalațiile de utilizare a
consumatorului final. În practica internațională se folosesc noțiunile de „întrerupere de lungă duratăˮ,
„întrerupere de scurtă duratăˮ și „întrerupere tranzitorieˮ. Noțiunile respective sunt incluse în noul
Regulament, urmând ca operatorii de rețea să ducă evidența acestor categorii de întreruperi.
Totodată este prevăzută micșorarea duratei întreruperilor programate și celor neprogramate în
alimentarea cu energie electrică. Un alt moment de care urmează să se țină cont în noul Regulament este
categoria de fiabilitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor finali. În varianta veche durata
și numărul admis al întreruperilor era stabilit fără a se ține cont de categoria de fiabilitate, sau mai bine zis
– doar pentru consumatorii finali de categoria III.
De asemenea noul Regulament stabilește un mecanism de raportare a operatorilor de sistem către
ANRE referitor la evenimentele cauzate de situații de forță majoră sau condiții meteorologice deosebite
care include reguli privind înregistrarea, informarea și probarea situațiilor deosebite. Este prevăzut dreptul
Agenției de a adopta decizia privind recunoașterea evenimentelor de forță majoră sau condiții
meteorologice deosebite.
În acest context, referitor la oportunitatea aprobării noului Regulament cu privire la calitatea
serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, Agenția a consultat părțile interesate,
organizând ședințe de lucru și amplasând pe pagina electronică Analiza Preliminară a Impactului de
Reglementare și proiectul Regulamentului menționat, astfel, încât orice persoană să poată prezenta
propuneri sau obiecții pe marginea lor.
În rezultatul examinării propunerilor și obiecțiilor prezentate de părțile interesate, a fost întocmită
Sinteza recomandărilor la proiectul Regulamentului.
Proiectul Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei
electrice a fost avizat pozitiv de Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător.
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