NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul de Regulament privind planificarea, aprobarea şi efectuarea
investițiilor
Prezentul proiect de Regulament este elaborat în temeiul Legii cu privire la energetică nr. 1525
din 19.02.1998, Legii cu privire la energia electrică nr. 107 din 27.05.2016, Legii cu privire la gaze
naturale nr. 108 din 27.05.2016, care prevăd că Agenția elaborează şi aprobă Regulamentul privind
planificarea, aprobarea şi efectuarea investițiilor, cât şi a Legii cu privire la energia termică şi
promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05.2014, care stabileşte că costurile de extindere a reţelelor
termice, efectuate în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu metodologia de calcul, aprobare
şi aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuţie şi cu regulamentele elaborate şi aprobate de
Agenţie vor fi luate în consederaţie la stabilirea tarifelor.
Prezentul regulament are drept scop stabilirea termenilor de prezentare şi aprobare a planurilor de
dezvoltare sau de perspectivă, a categoriilor şi a criteriilor de evaluare a investiţiilor, a procedurilor de
planificare, de prezentare şi aprobare a planului anual de investiţii, de modificare a acestuia, a cerinţelor
faţă de raportul privind realizarea planului anual de investiţii şi modul de acceptare în scopuri tarifare a
investiţiilor realizate, care se iau în considerare la determinarea tarifelor reglementate în sectorul
energetic.
Prezentul regulament se extinde asupra titularilor de licenţe care desfăşoară următoarele activităţi
reglementate:
- producerea energiei electrice și energiei termice la centralele electrice de termoficare în regim de
cogenerare cu livrarea energiei termice în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;
- producerea energiei termice livrate în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică;
- transportul energiei electrice și transportul gazelor naturale;
- distribuția energiei electrice, distribuția energiei termice și distribuția gazelor naturale;
- furnizarea energiei termice, furnizarea energiei electrice și furnizarea gazelor naturale la tarife
reglementate.
Titularii de licenţe care desfăşoară activităţile menţionate mai sus urmează să prezinte anual
Agenţiei spre aprobare, în termenele stabilite de legile sectoriale şi prezentul Regulament, planul de
investiţii pentru următorul an calendaristic.
Planul de investiţii se elaborează de către titularul de licenţă, ţinând cont de obligaţiile acestuia
de a desfăşura activitatea reglementată la costuri minime şi eficienţă maximă. Doar investiţiile efectuate
în conformitate cu planul de investiţii, aprobat de Agenţie, se includ la calcularea tarifelor, conform
prevederilor Legilor nr. 107, 108 şi 92, cât şi a Metodologiilor tarifare în vigoare.
Prin urmare, modalitatea de planificare, aprobare și efectuare a investiţiilor în sectorul energetic
va fi prestabilită într-un act normativ bazatpe cerinţele legislaţiei şi actele de reglementare.Prin
elaborarea, aprobarea şi implementarea Regulamentului privind planificarea, aprobarea şi efectuarea
investițiilor în sectorul energetic, urmează a fi soluţionate problemele existente în procesul de elaborare
a planurilor de investiţii, argumentare a obiectelor de investiţii și obținerea unor beneficii, cum ar fi:
- obţinerea în procesul de investiţie a unor costuri minime, optime pentru desfăşurarea activităţii
întreprinderilor din sector, pe fiecare segment în parte (producere, transport, distribuţie şi furnizare a
resurselor energetice);
- determinarea clară a proiectelor de investiţii, implementarea cărora duce la obţinerea
beneficiilor cuantificate pentru consumatori şi neincluderea în planurile de investiţii a acelor proiecte
care nu aduc beneficii consumatorilor, însă duc doar la majorarea cheltuielilor;

- îmbunătăţirea climatului investiţional şi respectiv, atragerea investiţiilor necesare pentru
construcţia de noi centrale, extinderea reţelelor de energie şi gaze naturale, reconstrucţia celor
existente;
- asigurarea securităţii, fiabilităţii şi a calităţii serviciilor de furnizare, a energiei electrice, energiei
termice şi a gazelor naturale consumatorilor;
- promovarea investiţiilor eficiente şi necesare pentru dezvoltarea şi desfăşurarea activităţilor
reglementate.
Elaborarea Regulamentului în cauză corespunde principiului proporţionalităţii intereselor
societăţii şi protecţiei intereselor titularilor de licenţă pentru producerea energiei electrice, energiei
termice, operatorilor reţelelor de transport, operatorilor reţelelor de distribuţie şi a furnizorilor de
energie electrică, de gaze naturale la tarife reglementate şi a furnizorilor de energie termică.
Prevederile Regulamentului vor fi pasibile de a satisface şi interesul public în sensul că prin
investiţii bine organizate şi transparente va fi posibilă determinarea corectă a tarifelor și va reduce
costurile suportate de consumatorii finali la achitarea resurselor energetice.
În conformitate cu Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008
şi Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, proiectul Regulamentului a fost consultat cu toate părţile
interesate: Ministerului Economiei, titularii de licențe care dispun de centrală electrică de termoficare
ce livrează energie termică în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, titularii de licenţe
pentru producerea energiei termice livrate în sistemul centralizat de alimentare cu energie termică,
operatorii reţelelor de transport, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii reglementați de energie
termică, energie electrică şi gaze naturale, Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova,
Consiliul Concurenţei, Asociaţiei Naţionale a Producătorilor din Moldova, Asociaţiei Consumatorilor
de Energie din Moldova, Centrul pentru protecţia drepturilor consumatorilor şi Asociaţia obştească
“Protecţia Consumatorilor”.
Au fost organizate şedinţe de lucru cu reprezentanții părților interesate, în cadrul Agenţiei, la care
au fost examinate propunerile şi obiecţiile parvenite de la părțile interesate şi au fost găsite soluţii la
problemele abordate.
Propunerile şi obiecţiile înaintate au fost incluse în sinteza obiecţiilor şi recomandărilor prezentate
de către părţile interesate la proiectul Regulamentului privind planificarea, aprobarea şi efectuarea
investițiilor în sectorul energetic.
AIR-ul și proiectul Regulamentului a fost avizat pozitiv de către Grupul de lucru pentru
reglementarea activităţii de întreprinzător.
Proiectul Regulamentului privind planificarea, aprobarea şi efectuarea investițiilor în sectorul
energetic este compus din 56 de puncte grupate în 9 secțiuni.
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