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Componentele analizei impactului de reglementare
1. Stabilirea complexităţii analizei impactului de reglementare
Criteriul
Punctajul (de la 1 la 3)
Nivelul de interes public faţă de
2
intervenţia propusă
Gradul de inovaţie al intervenţiei
1
propuse
Mărimea potenţialelor impacturi ale
2
iniţiativei propuse
TOTAL
5
Argumentarea/descifrarea succintă a punctajului atribuit:
Intervenția dată nu necesită o analiză complexă.
a) 2 - nivel de interes public mediu, corespunzător unor grupuri sociale distincte, care nu reprezintă
majoritatea societăţii sau o parte importantă a unui sector economic. Prezentul Regulament se
extinde asupra activităţii operatorilor sistemelor de distribuţie închise a energiei electrice și
utilizatorilor acestor sisteme.
b) 1 - intervenţia este nouă, necesitatea elaborării acestui regulament a fost stabilită expres în
Legea cu privire la energia electrică nr.107 din 27.05.2016.
c) 2 - ar putea fi afectată neesenţial o parte mică a societăţii sau a unui sector economic,
(utilizatorii sistemelor de distribuţie închise, operatorii sistemelor de distribuţie închise din
sectorul energiei electrice).
2. Definirea problemei
AIR în cauză cuprinde argumentarea cu privire la necesitatea elaborării Regulamentului privind
sistemul de distribuţie închis al energiei electrice (în continuare Regulament), reieşind din prevederile
Legislației Republicii Moldova şi a impactului acestuia asupra activităţii participanților la piaţa energiei
electrice.

Temeiul juridic de elaborare a proiectului regulamentului este art. 50 și art. 51 din Legea cu privire
la energia electrică nr.107 din 27 mai2016, în care se menţionează că: „în condiţiile stabilite într-un
regulament elaborat şi aprobat de Agenţie prin intermediu sistemului de distribuţie închis pot fi
alimentaţi cu energie electrică consumatorii ale căror instalaţii de utilizare se află în zona geografică a
sistemului de distribuţie închis sau în nemijlocita apropiere de sistemul de distribuţie închis ori care se
află în raporturi de muncă sau în alte raporturi similare cu proprietarul sistemului de distribuţie închisˮ
Legiuitorul a prevăzut că în condițiile unui regulament aprobat de Agenție vor fi stabilite relațiile
dintre Operatorii sistemului de distribuție închis (OSDÎ) și Utilizatorii acestuia. Astfel, Agenția are
obligația de a elabora un Regulament care să reglementeze raporturile juridice existente în cadrul unui
sistem de distribuție închis.
Odată cu intrarea în vigoare a Legii cu privire la energia electrică Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Energetică (în continuare Agenţia), în termen de 24 de luni, este obligată să aducă actele
sale normative de reglementare în concordanţă cu legea, de asemenea să elaboreze, să publice şi să pună
în aplicare actele normative de reglementare noi prevăzute de lege.
Problemele care urmează să fie soluționate sunt:
- Ajustarea cadrului normativ secundar la Legea cu privire la energia electrică;
În termen de 24 de luni, ANRE are obligația să aducă actele sale normative de reglementare în
concordanţă cu Legea, de asemenea să elaboreze, să publice şi să pună în aplicare actele normative de
reglementare noi.
- Implementarea în mod optim a prevederilor Legii cu privire la energia electrică în partea ce
ţine de alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor ale căror instalații de utilizare se află în zona
geografică a operatorului sistemului de distribuţie închis sau în nemijlocita apropiere de sistemul de
distribuţie închis, ori care se află în raporturi de muncă sau în alte raporturi similare cu proprietarul
sistemului de distribuţie închis.
- Lipsa accesului la rețelele electrice
Consumatorii de energie electrică care activează în cadrul unui sistem de distribuție închis (de
exemplu:platformele industriale, comerciale sau de servicii comune, precum clădirile aparținând gărilor,
aeroporturile, spitalele, campingurile mari cu facilități integrate sau platformele industriale chimice) nu
pot beneficia de dreptul de acces la rețelele electrice din cauza poziției specifice în spațiu. Un sistem de
distribuție închis este caracterizat prin deținerea în proprietate a rețelelor electrice ce alimentează
consumatorii din cadrul unui spațiu închis de către un singur agent economic, ceilalți fiind în poziția de
imposibilitate de a construi rețele noi în cadrul zonei respective, astfel fiind creat un monopol natural
asupra rețelei.
- Imposibilitatea consumatorilor sistemelor de distribuție închise de a participa la piața energiei
electrice
Consumatorii de energie electrică, pentru a-și asigura consumul de energie electrică trebuie să fie în
măsură să-și aleagă furnizorii și să schimbe furnizorii de energie electrică fără plată, participând activ la
piața concurențială de energie electrică. Activând în cadru unui sistem de distribuție închis consumatorii
respectivi sunt în imposibilitatea de a participa la piața concurențială, în condițiile în care unicul
furnizor de energie este deținătorul rețelei electrice care vinde energie electrică în bază de contract civil
încheiat cu consumatorul. Contractele civile încheiate între părți nu sunt reglementate și deseori includ
prevederi abuzive din partea proprietarului rețelei electrice.
- Securitatea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor sistemelor de distribuție închise
Consumatorilor de energie electrică din cadrul sistemelor de distribuție închise nu le este asigurată
securitatea aprovizionării cu energie electrică în condițiile și la parametrii de calitate care sunt
specificate în clauzele obligatorii ale unui contract de furnizare a energie electrice. Agentul economic
deținător al rețelei de distribuție ce alimentează consumatorii în cadrul sistemului de distribuție închis

nu este obligat să țină cont de clauzele obligatorii ale contractului de furnizare, de multe ori prestarea
serviciului de alimentare cu energie electrice fiind inclus într-un singur contract cu prevederi care includ
prestarea serviciilor comunale. Astfel, asigurarea alimentării cu energie electrică este condiționată de
exemplu de plata pentru evacuarea deșeurilor, fără ca consumatorii sistemului de distribuție să
beneficieze de calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice.
Datorită particularităților sistemelor de distribuție închise (SDÎ), sunt necesare de a fi stabilite norme
simplificate care să reglementeze relațiile Operator – Utilizator sistem de distribuție închis. Conform
Legii cu privire la energia electrică, funcţiile de bază ale OSDÎ sunt asemănătoare funcţiilor furnizorului
de energie electrică şi operatorului sistemului de distribuţie. În acest sens, Operatorul sistemului de
distribuție închis nu va fi obligat să obțină două licențe separate și să-și separe activitățile. În baza
autorizației eliberate de Agenție, OSDÎ va livra energie electrică prin sistemul de distribuţie închis şi va
alimenta cu energie electrică utilizatorii sistemului de distribuţie închis.
Regulamentul va reglementa relațiile dintre OSDÎ şi utilizatorii acestui sistem privind livrarea
energiei electrice, evidenţa consumului de energie electrică, plata energiei electrice, deconectarea
instalaţiilor de utilizare ale utilizatorilor, limitarea şi întreruperea distribuirii de energie electrică,
examinarea reclamaţiilor utilizatorilor şi modalitatea de soluţionare a neînţelegerilor dintre OSDÎ şi
utilizatori.
După cum s-a menţionat mai sus, intervenţia este nouă, iar necesitatea elaborării acestui regulament
a fost stabilită expres în Legea cu privire la energia electrică nr.107 din 27.05.2016.
Înainte de a fi clasificat ca un sistem de distribuție închis, sistemul urmează să întrunească
următoarele criterii:
1. Sistemele de distribuție închise trebuie să se afle în într-o zonă industrială, comercială sau de
servicii comune, limitată din punct de vedere geografic.
2. Din motive tehnice sau de securitate specifice, procesul de exploatare sau procesul de producţie
al utilizatorilor sistemului de distribuţie închis este integrat;
3. Sistemul respectiv de distribuţie închis alimentează cu energie electrică persoana care îl deţine
cu titlu de proprietate, persoana care exploatează acest sistem sau întreprinderile lor înrudite.
În prezent, Agenţia încă nu a înregistrat nici o declaraţie privind eliberarea autorizaţiei pentru
sistemul de distribuţie închis.
În contextul art. 50 din Legea cu privire la energia electrică nr.107 din 27.05.2016 prin intermediul
sistemului de distribuţie închis vor putea fi alimentaţi cu energie electrică consumatorii ale căror instalaţii
de utilizare se află în zona geografică a sistemului de distribuţie închis sau în nemijlocita apropiere de
sistemul de distribuţie închis ori care se află în raporturi de muncă sau în alte raporturi similare cu
proprietarul sistemului de distribuţie închis, în condiţiile stabilite în proiectul regulamentului privind
sistemul de distribuţie închis al energiei electrice.
Regulamentul urmează să se aplice de către OSDÎ şi utilizatorii sistemului de distribuţie închis la
distribuția energiei electrice, evidenţa consumului de energie electrică, plata energiei electrice,
deconectarea instalaţiilor de utilizare ale utilizatorilor, limitarea şi întreruperea distribuirii de energie
electrică, examinarea reclamaţiilor utilizatorilor şi modalitatea de soluţionare a neînţelegerilor dintre
OSDÎ şi utilizatori.

3. Stabilirea obiectivelor
Obiective:
- implementarea în mod corespunzător a prevederilor Legii cu privire la energia electrică în partea ce
ţine de sistemul de distribuţie închis a energiei electrice;

- accesului consumatorilor sistemelor de distribuție închise la piața concurențială a energiei electrice în
condiții egale, nediscriminatorii;
- asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor sistemelor de distribuție
închise, cu respectarea parametrilor de calitate a energiei electrice furnizate.
simplificarea relațiilor dintre OSDÎ și utilizatorii SDÎ care află într-o zona geografică/ industrială
izolată;
- stabilirea drepturilor şi obligaţiilor OSDÎ în raport cu utilizatorii sistemului de distribuție închis
privind prestarea serviciului de distribuire a energiei electrice, evidenţa consumului de energie
electrică, plata energiei electrice, deconectarea instalaţiilor de energie electrică ale utilizatorilor,
limitarea şi întreruperea livrării energiei electrice, examinarea reclamaţiilor utilizatorilor şi
modalitatea de soluţionare a neînţelegerilor dintre OSDÎ şi utilizatori.
-

4. Identificarea opţiunilor
Au fost identificate două opțiuni:
A. Opţiunea I (opţiunea „a nu face nimic”) constă în a nu elabora şi nici un Regulament privind
sistemul de distribuţie închis al energiei electrice, care să soluţioneze eventualele probleme ce pot surveni
în legătură cu alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor de către OSDÎ într-un sistem de distribuţie
închis.
În cazul în care, nu va fi întreprinsă nici o acţiune în sensul elaborării şi aprobării Regulamentului
privind sistemul de distribuţie închis al energiei electrice:
a) nu va fi asigurată implementarea în mod optim a prevederilor Legii cu privire la energia
electrică;
b) nu vor fi stabilite în mod clar şi neechivoc funcţiile, drepturile şi obligaţiile operatorilor SDÎ în
raport cu utilizatorii OSDÎ al energiei electrice, fapt ce va permite titularilor autorizaţi să se eschiveze de
la îndeplinirea obligaţiilor inerente activităţilor pe care le vor desfăşura;
c) utilizatorii sistemului de distribuţie închis nu vor putea sa beneficieze de un acces eficient la
piața concurențială de energie electrică.
B. Opțiunea II constă în elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind sistemul de distribuţie
închis al energiei electrice, fapt ce ar permite implementarea în mod corespunzător a prevederilor Legii cu
privire la energia electrică în partea ce ţine de sistemul de distribuţie închis şi vor fi stabilite în mod clar,
transparent şi neechivoc drepturile şi obligaţiile OSDÎ în raport cu utilizatorii SDÎ al energiei electrice,
unde ultimii vor putea sa beneficieze de un acces eficient la sistemele de distribuţie închise.
Conform Legii cu privire la energia electrică, funcţiile de bază ale OSDÎ sunt asemănătoare
funcţiilor furnizorului de energie electrică şi operatorului sistemului de distribuţie şi anume:
a) exploatarea, întreţinerea, retehnologizarea, reabilitarea sistemului de distribuţie închis al energiei
electrice;
b) prestarea serviciilor de livrare a energiei electrice prin sistemul de distribuţie închis în mod
continuu şi fiabil;
c) racordarea instalaţiilor de utilizare la sistemul de distribuţie închis;
d) deconectarea şi reconectarea instalaţiilor de utilizare ale utilizatorilor sistemului de distribuţie
închis al energiei electrice;
e) asigurarea şi ţinerea, în modul stabilit, a evidenţei consumului de energie electrică;
f) acordarea utilizatorilor de informaţii necesare pentru asigurarea unui acces eficient la sistemul de
distribuţie închis al energiei electrice.
În Regulamentul privind sistemul de distribuţie închis al energiei electrice urmează să fie stabilite
drepturile şi obligaţiile atât ale operatorilor SDÎ cât şi ale utilizatorilor SDÎ.

În acest context, operatorilor SDÎ vor fi obligaţi să încheie contracte de alimentare cu energie
electrică cu utilizatorii sistemului de distribuţie închis, să asigure distribuirea energiei electrice în condiţii
optime şi de siguranţă, să asigure încasarea de la utilizator a plăţilor pentru energia electrică distribuită, să
repare prejudiciul cauzat utilizatorului în cazul nerespectării clauzelor contractuale, să prezinte lunar
utilizatorului factura emisă în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare pentru plata energiei electrice
consumate, la tariful în vigoare aprobat de Agenţie, după caz, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de
expirarea termenului limită de plată a facturii.
Operatorul sistemului de distribuție închis beneficiază de următoarele drepturi:
- să aibă acces la echipamentul de măsurare, să efectueze citirea indicaţiilor, precum şi să
întreprindă măsurile pentru efectuarea verificării metrologice a echipamentelor de măsurare,
instalate la utilizatorii cărora le distribuie energie electrică,
- să recalculeze consumul de energie electrică conform sistemului pauşal, conform Regulamentului
dat, în cazul depistării intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare şi/sau conectării
neautorizate a aparatelor electrice sau a instalaţiilor de utilizare sau în cazul consumului de energie
electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, în baza actului de depistare a încălcării
clauzelor contractuale şi a probelor prezentate de OSDÎ,
- să includă suma cauzată de erori de facturare ce sunt în defavoarea utilizatorului în factura de plată
pentru luna viitoare, să aplice utilizatorului penalitate conform clauzelor contractului de
alimentare cu energie electrică, în condiţiile legii, să sisteze livrarea energiei electrice, inclusiv
deconectarea instalaţiilor de utilizare ale utilizatorului cărora le distribuie energie electrică, în
scopul recuperării pagubelor să prezinte organelor competente documente cu privire la încălcările
prevederilor; să efectueze recalcularea consumului de energie electrică luând în consideraţie
indicii corecţi de facturare şi eroarea echipamentului de măsurare în cazul depistării de către OSDÎ
a majorării neautorizate a debitului sumar sau racordării unor instalaţii de utilizare, fără acordul
OSDÎ, sau dacă au fost modificaţi indicii de facturare în cazul lipsei echipamentului de măsurare.
Utilizatorii SDÎ închis vor fi obligaţi :
- să achite integral consumul de energie electrică în termenul indicat în factură,
- să întreţină instalaţiile sale utilizare în stare bună de funcţionare, să respecte cu stricteţe regulile de
securitate în instalațiile electrice;
- să nu permită şi să nu execute modificări sau conectări de noi aparate sau instalaţii de utilizare, în
afara proiectului, care ar majora puterea prevăzută în contract, fără acordul preliminar al OSDÎ, să
permită accesul personalului OSDÎ, să suporte cheltuielile necesare la solicitarea modificării
instalației de utilizare, să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate
echipamentului de măsurare, instalaţiile montate de OSDÎ la utilizator, precum şi să se abţină de la
orice acţiuni care duc la conectări neautorizate a aparatelor electrice sau a instalaţiilor de utilizare
la sistemul de distribuție închis, consumului de energie electrică prin ocolirea echipamentului de
măsurare sau prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare, să anunţe imediat OSDÎ
în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea
sigiliilor.
Utilizatorii sistemului de distribuţie închis beneficiază de următoarele drepturi:
- să solicite repararea prejudiciului cauzat în rezultatul încălcării de către OSDÎ a prevederilor
Regulamentului sau a clauzelor contractului de alimentare cu energie electrică în sistemul de distribuţie
închis,
- să aibă acces la echipamentul de măsurare a consumului de energie electrică, indiferent de locul
amplasării,

- să solicite OSDÎ să întreprindă măsuri corespunzătoare în cazul deranjamentelor în sistemul de
distribuţie închis a energiei electrice şi în cazul funcţionării necorespunzătoare a echipamentului de
măsurare,
- să solicite OSDÎ reducerea plăţii pentru energia electrică consumată ce nu corespund parametrilor
de calitate specificați în standardului naţional,
- să solicite OSDÎ modificarea, suspendarea, prelungirea sau rezilierea contractului de alimentare cu
energie electrică,
- să solicite OSDI deconectarea temporară a distribuirii energiei electrice, să fie prezent la citirea
indicaţiilor, verificarea metrologică şi efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de
măsurare,
- să solicite OSDI informaţii cu privire la parametrii de calitate a energiei electrice distribuite,
istoricul de consum, plăţile şi penalităţile calculate.
Totodată, proiectul Regulamentului prevede raporturile juridice dintre furnizor, OSDÎ şi
Consumatorul final în cazul în care utilizatorul sistemului de distribuţie închis îşi alege un alt furnizor
de energie electrică.
5. Analiza şi compararea opţiunilor
Luând în considerație obligația Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică de a elabora
actele de reglementare conform prevederilor Legii cu privire la energia electrică nr.107 din 27.05.2016
se propun următoarele opţiuni:
A. A nu face nimic.
În cazul în care, nu va fi întreprinsă nici o acţiune în sensul elaborării şi aprobării Regulamentului
privind sistemul de distribuţie închis al energiei electrice, nu va fi asigurată implementarea prevederilor
Legii cu privire la energia electrică, nu vor fi stabilite în mod clar şi neechivoc drepturile şi obligaţiile
OSDÎ în raport cu utilizatorii sistemului de distribuţie închis al energiei electrice, fapt ce va permite
titularilor autorizaţi să se eschiveze de la îndeplinirea obligaţiilor inerente activităţilor pe care le vor
desfăşoară.
B. Reglementare clasică: elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind sistemul de distribuţie
închis al energiei electrice.
Elaborarea și aprobarea Regulamentului va implementa în mod corespunzător prevederile Legii cu
privire la energia electrică în partea ce ţine de sistemul de distribuţie închis, vor fi stabilite în mod clar,
transparent şi neechivoc drepturile şi obligaţiile OSDÎ în raport cu utilizatorii sistemului de distribuţie
închis a energiei electrice, unde ultimii vor putea sa beneficieze de un acces eficient la sistemele de
distribuţie închise.
Pentru a se evita posibilele interpretări în raport cu drepturile şi obligaţiile operatorilor sistemului
de distribuţie închis a energiei electrice la tarife reglementate în raport cu utilizatorii, este imperativă
stabilirea în mod exhaustiv a drepturilor şi a obligaţiilor titularilor autorizaţi în legătură cu desfăşurarea
activităţilor de distribuţie închise a energiei electrice la tarife reglementate. În caz contrar, este posibil ca
titularii autorizaţi să se eschiveze de la executarea funcţiilor ce le revin în legătură cu desfăşurarea
activităţilor reglementate.
Costuri:
După cum rezultă din analiza cap. I al prezentei AIR, proiectul Regulamentului privind sistemul de
distribuţie închis al energiei electrice vizează şi va avea impact asupra persoanelor fizice și juridice care
sunt alimentați cu energie electrică prin intermediul sistemelor de distribuţie închise, în special, asupra
operatorilor sistemelor de distribuţie închise şi asupra utilizatorilor sistemelor de distribuţie închise din
ţară.
Titularii care vor solicita autorizaţie pentru desfăşurarea activităţii autorizate de livrare a energiei
electrice prin sistemele de distribuţie închise nu vor suporta costuri suplimentare, aceasta deoarece,
Regulamentul propus pentru unii titulari de licenţă care dispun de licenţă de distribuţie şi de licenţă de

furnizare a energiei electrice nu instituie nişte reguli noi în sarcina OSDÎ a energiei electrice. OSDÎ și în
prezent realizează activitatea de distribuție și furnizare a energiei electrice realizând întreținerea și
exploatarea rețelelor electrice și încheind contracte cu consumatorii sistemelor de distribuție închise.
Regulamentul prevede doar schimbarea activității din una nereglementată în reglementarea acesteia
conform prevederilor Legii 107 din 27.05.2016. Procedura de autorizare a OSDÎ nu implică costuri,
autorizația fiind eliberată gratuit.
În cazul aprobării Regulamentului privind sistemele de distribuție închis al energiei electrice costuri
de conformare pentru întreprinderi nu vor fi.
În ceea ce priveşte utilizatorii sistemului de distribuţie închis al energiei electrice, se estimează că
aceştia nu vor suporta costuri în legătură cu Regulamentul propus.
Beneficii:
În raport cu costurile ce urmează a fi suportate de OSDÎ și utilizatorii sistemelor de distribuţie
închise, în cazul elaborării, aprobării şi implementării Regulamentului privind sistemul de distribuţie
închis al energiei electrice, beneficiile intervenţiei statului sunt net superioare şi incontestabile. Astfel,
principalele beneficii majore ale intervenţiei statului ar putea fi următoarele;
- Vor fi implementate, în mod corespunzător, prevederile Legii cu privire la energia electrică în
partea ce ţine de activitatea operatorilor sistemelor de distribuţie închise al energiei electrice;
- Vor fi stabilite în mod clar, transparent şi neechivoc drepturile şi obligaţiile OSDÎ în raport cu
utilizatorii sistemului de distribuţie închis al energiei electrice;
- Evitarea sarcinilor administrative inutile, deoarece natura relației dintre OSDÎ și utilizatorii săi
este diferită de cea care există în sistemul public de alimentare cu energie electrică;
- Utilizatorii sistemelor de distribuţie închise vor putea beneficia de acces eficient la sistemele de
distribuţie închise și respectiv, ar putea alege furnizorul de energie electrică cu care să negocieze și să
încheie contracte de furnizare a energiei electrice.
Asigurarea implementării prevederilor Legii cu privire la energia electrică, referitor la sistemele de
distribuţie închise, va stimula totodată utilizatorii sa facă uz de dreptul de a schimba furnizorii de energie
electrică, participând la piața concurențială a energiei electrice, astfel obținând prețuri pentru energia
furnizată în condiții de piață comparativ cu situația actuală când achiziționează energie electrică în
condiții de monopol.
6. Implementarea şi monitorizarea (se completează pentru analiza complexă)
7. Consultarea
Regulamentul privind sistemul de distribuţie închis al energiei electrice va reglementa raporturile
juridice dintre operatorii sistemelor de distribuţie închise şi utilizatorii acestor sisteme de distribuţie
închise.
În acest context, cu privire la oportunitatea aprobării de către ANRE a noului Regulament privind
sistemul de distribuţie închis al energiei electrice, Agenția a consultat Ministerul Economiei și
Infrastructurii, Consiliul Concurenței, titularii licențelor pentru distribuția energiei electrice (ÎCS „RED
Union Fenosa” S.A., „RED Nord” S.A.), Asociația Consumatorilor de Energie din Moldova,
Confederația Națională a Patronatului, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Federația
“CONDRUMAT”.
Consultările publice au fost lansate la data de 03.04.2018, prin plasarea Analizei Preliminare a
Impactului de Reglementare și a proiectului Regulamentului privind sistemul de distribuție închis al
energiei electrice pe pagina oficială web a ANRE la compartimentul Transparență decizională/Consultări
publice, astfel, încât orice persoană să aibă posibilitatea să prezinte propuneri şi obiecţii pe marginea lor,
la adresa electronica a Agenţiei. Totodată pe pagina oficială web a ANRE la compartimentul

Anunțuri/Consultări publice a fost amplasat anunțul privind inițierea consultărilor publice cu specificarea
perioadei de depunere a propunerilor și recomandărilor până la 23 aprilie 2018 fiind oferită o perioadă
mai mare de 10 zile lucrătoare prevăzută de Legea privind transparența în procesul decizional.
Până la moment au prezentat avize S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nordˮ Bălți și Ministerului
Economiei și Infrastructurii. Ambele părți anunță despre lipsa obiecțiilor la proiectul documentului
menționat și susținerea în principiu al acestuia. în care se expune pozitiv referitor la necesitatea elaborării
unui asemenea regulament și despre lipsa propunerilor și obiecțiilor.
De asemenea Consiliul concurenței a înaintat propuneri de modificare a două puncte din Regulament
și anume:
La Pct.25
În conformitate cu pct. 25 din proiect, in cazul in care utilizatorul dorește sa-și schimbe furnizorul de
energie electrica, acest fapt este coordonat cu OSDÎ și furnizorul de energie electrica ales.
În acest sens, având in vedere prevederile art. 51 alin. (5) din Legea cu privire la energia electrica nr.
107 din 27 mai 2016, conform cărora se interzice operatorului sistemului de distribuție închis să
împiedice in orice mod utilizatorul să își exercite dreptul de schimbare a furnizorului, consideram necesar
ca autorul sa aducă in concordanta prevederile pct. 25 din proiectul Regulamentului cu prevederile acestei
norme.
Se acceptă.
După modificare, Pct.25 va avea următoarea redacție:
„În cazul în care utilizatorul doreşte să-şi schimbe furnizorul de energie electrică, acest fapt este
coordonat cu OSDÎ şi furnizorul de energie electrică ales. În acest caz, operatorul sistemului de distribuţie
închis este obligat să recalculeze tariful aplicat în raport cu utilizatorul respectiv şi să includă în tarif doar
costurile aferente serviciului prestat de operatorul sistemului de distribuţie închis conform art.51 alin.(5)
din Legea cu privire la energia electrică.ˮ
La Pct.26
- Conform pct. 21 subpct. 6 din proiectul regulamentului, clauzele contractului de alimentare cu
energie electrica elaborat de operatorul sistemului de distribuție închis trebuie sa conțină in mod
obligatoriu prevederi referitoare la modalitatea de notificare de către OSDI a utilizatorului cu
privire la majorarea tarifului de operare a sistemului de distribuție închis, înainte de aplicarea
acestuia. Astfel, consideram necesara completarea pct. 26 din proiectul regulamentului cu o noua
prevedere referitoare la obligația operatorului sistemului de distribuție închis de a notifica
utilizatorul cu privire la modificarea tarifului de operare a sistemului de distribuție închis, înainte
de aplicarea acestuia.
Se acceptă.
Se completează Pct.26 cu lit. n) cu următorul conținut:
„să notifice utilizatorul cu privire la majorarea tarifului de operare a sistemului de distribuție închis,
înainte de aplicarea acestuiaˮ
Toate obiecţiile şi propunerile expediate în adresa Agenţiei au fost examinate şi au fost luate în
consideraţie la îmbunătățirea proiectului regulamentului în cauză. Toate propunerile parvenite la proiectul
regulamentului, precum şi informaţiile cu privire la acceptarea sau respingerea acestora (cu explicaţiile
necesare în cazul în care nu au fost acceptate) sunt prezentate în sinteza propunerilor şi obiecţiilor,
publicată pe pagina oficială a Agenţiei.
AIR-ul și proiectul Regulamentului privind sistemul de distribuție închis al energiei electrice urmează
să fie pus în cadrul unei ședințe de dezbateri publice și în cadrul ședinței publice de examinare a
proiectului de Hotărâre a Consiliului de Administrare al ANRE privind aprobarea proiectului respectiv.
Toate părțile interesate vor putea participa la ședințele respective venind cu propuneri și completări, care
vor fi luate în considerare.

