NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Regulamentului privind sistemul de distribuţie închis al energiei
electrice
Denumirea autorului și participanții la elaborarea proiectului
Proiectul a fost elaborat de către Grupul de lucru instituit în cadrul Agenției
Naționale pentru Reglementare în Energetică.
Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ
Temeiul juridic de elaborare a proiectului regulamentului îl constituie 50 alin. (5)
din Legea cu privire la energia electrică nr.107 din 27 mai2016, în conformitate cu care,
condițiile de alimentare în care cu energie electrică a consumatorilor 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 urmează să se
efectueze potrivit unui regulament elaborat şi aprobat de Agenţie.
Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Scopul şi obiectivele urmărite prin adoptarea actului normativ:
- implementarea în mod corespunzător a prevederilor Legii cu privire la energia
electrică în partea ce ţine de sistemul de distribuţie închis al energiei electrice;
- stabilirea drepturilor şi obligaţiilor operatorilor sistemelor de distribuție închise în
raport cu utilizatorii sistemului de distribuție închis privind prestarea serviciului de
distribuție a energiei electrice, evidenţa consumului de energie electrică, plata energiei
electrice, deconectarea instalaţiilor de utilizare ale utilizatorilor, limitarea şi întreruperea
livrării energiei electrice, examinarea reclamaţiilor utilizatorilor şi modalitatea de
soluţionare a neînţelegerilor dintre operatorii sistemelor de distribuție închise şi
utilizatori;
- excluderea eventualelor abuzuri din partea operatorilor sistemelor de distribuție
închise în raport cu utilizatorii sistemului de distribuţie închis;
- evitarea unor neînţelegeri ce pot apărea în relaţiile dintre utilizatorii sistemului de
distribuţie închis şi operatorii sistemelor de distribuție închise.
Problemele care urmează să fie soluționate sunt:
- ajustarea cadrului normativ secundar la Legea cu privire la energia electrică;
- 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, etc.
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 spațiul comun. 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.
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.
Proiectul este structurat în 9 secțiuni și 70 de puncte:
- Domeniul de aplicare;
- Dispoziții generale;
- Racordarea instalațiilor de utilizare la sistemul de distribuție închis;
- Alimentarea cu energie electrică a utilizatorului;
- Drepturile și obligațiile părților;
- Deconectarea/reconectarea şi întreruperea livrării energiei electrice;
- Măsurarea și plata cantităților de energie electrică livrate prin sistemul de
distribuție închis;
- Raporturile juridice dintre furnizor, operatorul sistemului de distribuție închis şi
utilizator;
- Petițiile utilizatorilor și procedurile de soluționare a litigiilor.
Fundamentarea economică-financiară
Implimentarea proiectului în cauză nu necesită cheltuieli financiare şi alocarea
mijloacelor financiare.
Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Conform Legii cu privire la energia electrică, funcţiile de bază ale operatorului
sistemului de distribuție închis sunt asemănătoare funcţiilor operatorului sistemului de
distribuţie şi furnizorului de energie electrică, 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.

Proiectul Regulamentului privind sistemul de distribuţie închis al energiei electrice
cuprinde norme ce țin de drepturile şi obligaţiile atât ale operatorilor sistemului de
distribuție închis cât şi ale utilizatorilor acestui sistem.
Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, anunţul privind iniţierea procesului de elaborare a
proiectului Regulamentului privind sistemul de distribuţie închis al energiei electrice a
fost plasat pe pagina WEB oficială a Agenţiei în directoriul Transparenţa
decizională/Consultări publice şi consultat cu părţile interesate.
Toate obiecţiile şi propunerile au fost examinate de către Agenţie şi au fost luate în
considerare la îmbunătățirea proiectului Regulamentului, informaţiile cu privire la
acceptarea sau respingerea acestora regăsindu-se în Sinteza recomandărilor.
Conform deciziilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea
activității de întreprinzător în cadrul ședinței din 25 iulie 2018, Proces verbal nr. 22,
proiectul Regulamentului privind sistemul de distribuţie închis al energiei electrice a fost
avizat pozitiv.
Potrivit Legii integrității nr. 82 din 25 mai 2017, proiectul Regulamentului privind
sistemul de distribuţie închis al energiei electrice a fost supus expertizei anticorupție
realizată de Centrul Național Anticorupție.
Conform exigențelor art. 17 din Legea cu privire la Energetică nr. 174 din 21
septembrie 2017, proiectul Regulamentului și proiectul Hotărîrii de aprobare au fost
avizate de Ministerul Justiției.
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