Sinteza propunerilor și obiecțiilor prezentate la
proiectul Regulamentului privind sistemul de distribuție închis al energiei electrice
Punctul
propus
spre
modificare

Pct.25

Pct.26

Text conform proiectului

Redacţia propusă de titularul de
licență care a prezentat avizul

Obiecţiile şi argumentele ANRE privind
acceptarea sau respingerea propunerii

Confederașia Națională a Sindicatelor din Moldova (aviz nr. 03-02/373 din 11.04.2018)
Obiecții sau propuneri nu sunt
S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nordˮ Bălți (aviz nr. stp 04/778 din 27.04.18)
Obiecții sau propuneri nu sunt
Ministerul Economiei și Infrastructurii (aviz nr. stp 07-5377 din 23.05.18)
Obiecții sau propuneri nu sunt
Consiliul Concurenței (aviz DJ-06/333-1239 din 22 mai 2018)
Având in vedere prevederile art. 51 alin. Se acceptă.
(5) din Legea cu privire la energia
electrica nr. 107 din 27 mai 2016, În proiectul definitivat prevederea dată se
conform cărora se interzice operatorului regăsește la punctul 29, în următoarea redacție:
În cazul în care utilizatorul doreşte să-şi sistemului de distribuție închis sa
schimbe furnizorul de energie electrică, împiedice in orice mod utilizatorul sa își „În cazul în care utilizatorul solicită schimbarea
acest fapt este coordonat cu OSDÎ şi exercite dreptul de schimbare a furnizorului de energie electrică, acest fapt este
furnizorul de energie electrică ales. În furnizorului, consideram necesar ca coordonat cu OSDÎ şi furnizorul de energie
acest caz, contractul de alimentare cu autorul să aducă in concordanta electrică ales. În acest caz, operatorul sistemului
energie electrică în sistemul de distribuţie prevederile pct. 25 din proiectul de distribuţie închis este obligat să recalculeze
închis încheiat între OSDÎ şi utilizator se Regulamentului cu prevederile acestei tariful aplicat în raport cu utilizatorul respectiv şi
modifică.
norme.
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 electricăˮ
OSDÎ are următoarele obligaţii pe care
trebuie să le îndeplinească:
a) să asigure livrarea continuă şi
fiabilă a energiei electrice, pînă la
bornele de ieșire a aparatului de
protecție, instalat după echipamentul de
măsurare al utilizatorului - consumator

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

Se acceptă
În proiectul definitivat prevederea este inclusă la
Pct.30, subpunctul 13 cu următorul conținut:
„să notifice utilizatorul cu privire la majorarea
tarifului de operare a sistemului de distribuție
închis, înainte de aplicarea acestuiaˮ

casnic şi pînă la punctul de delimitare în de aplicarea acestuia
cazul utilizatorului - consumator
noncasnic, la parametrii de calitate
stabiliți în standardele de calitate,
aprobate de organismul național de
standardizare.
b) să asigure livrarea energiei
electrice în condiţii optime şi de
siguranţă, respectînd clauzele specificate
în contractul de alimentare cu energie
electrică;
c) să asigure încasarea de la
utilizator, inclusiv prin intermediul
băncilor, în termenul prevăzut în
contract, a plăţilor pentru energia
electrică livrată;
d) să repare prejudiciul cauzat
utilizatorului în cazul nerespectării
clauzelor contractuale;
e) să prezinte lunar utilizatorului
factura emisă în baza indicaţiilor
echipamentului de măsurare pentru plata
energiei electrice consumate, la tariful
energiei electrice determinat în baza
Metodologiei de calculare a tarifului
reglementat pentru operarea sistemului
de distribuţie închis aprobată de Agenţie,
cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte
de expirarea termenului limită de plată a
facturii, indicat în aceasta;
f) să prezinte utilizatorului calculul
cantităților de energie electrică în cazul
conectării neautorizate a aparatelor 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;
g) să
prezinte
la
solicitarea
utilizatorului informaţii cu privire la
istoricul consumului de energie electrică
la locul de consum al utilizatorului,
plăţile şi penalităţile calculate şi achitate
de către utilizator la locul său de consum;
h) să răspundă în termenele stabilite
prin Legea cu privire la petiţionare
nr.190-XIII din 19 iulie 1994 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2003,
nr.6-8, art.23), la reclamaţiile, depuse în
scris de utilizatori;
i) să restituie datoriile acumulate
faţă de utilizator, pînă la data rezilierii
contractului de livrare a energiei
electrice;
j) să restituie utilizatorului sumele
suplimentare suportate de utilizator
cauzate de erori de facturare;
k) să reconecteze aparatele sau
instalaţiile de utilizare ale utilizatorului
la sistemul de distribuţie închis, conform
prezentului Regulament şi, respectiv,
reluarea livrării energiei electrice;
l) să asigure accesul utilizatorilor la
serviciul telefonic, numărul de telefon al
căruia se indică obligatoriu în factură;
m) să deconecteze instalaţiile de
utilizare ale utilizatorului, în termenele
stabilite în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.
Raportul de expertiză anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului,
nr. EDA18/5359 din 22.08.2018
Aprobarea concomitentă a proiectului
Se acceptă
Regulamentului privind sistemul de
Prevederile Regulamentului privind sistemul de
distribuție închis al energiei electrice,
distribuție închis urmează a fi coroborate cu

împreună cu Regulamentul privind
furnizarea energiei electrice,
Metodologia de calculare, aprobare și
aplicare a tarifelor reglementate pentru
serviciile auxiliare prestate de către
operatorii de sistem din sectorul
electroenergetic și Metodologia de
calculare a tarifului reglementat pentru
operarea sistemului de distribuție închis

Regulamentul privind furnizarea energiei
electrice, Metodologia de calculare, aprobare și
aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile
auxiliare prestate de către operatorii de sistem
din sectorul electroenergetic și Metodologia de
calculare a tarifului reglementat pentru operarea
sistemului de distribuție închis. .

Comentariu: Dacă în prezent
metodologiile și regulamentul enumerate
mai sus se află în stadiu de proiect,
prevederile Regulamentului supus
expertizei nu vor putea fi aplicate,
purtînd un caracter, mai mult, declarativ
decît practic.
Trimiterile defectuoase vor determina
operatorii sistemelor de distribuție
închise să comită abuzuri față de
utilizatori, la întocmirea devizelor de
cheltuieli și calcularea tarifelor pentru:
energia electrică, serviciile auxiliare
prestate, operarea sistemului de
distribuție închis, deoarece la moment nu
este în vigoare cadrul normativ conex de
punere în aplicare a proiectului.
Avizul Ministerului Justiției nr. 04/10092 din 24.08.2018
La proiectul Hotărârii
În clauza de emitere, se va menține în
calitate de temei juridic doar art. 50 alin.
(5) din Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu
privire la energia electrică, care stabilește
competența Agenţiei Naționale pentru
Reglementare în Energetică de a elabora
şi aproba Regulamentul nominalizat, iar

Se acceptă
Clauza de emitere a fost modificată. În calitate
de temei juridic se va face referire la art. 50,
alin. (5) din Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu
privire la energia electrică

referința la art. 96 alin. (21) și (23) se vor
exclude, deoarece acestea reprezintă
dispoziții finale și tranzitorii cu privire la
punerea în aplicare a Legii nr. 107 din 27
mai 2016.
În partea dispozitivă cuvintele „Articol Se acceptă
unic” se vor exclude, întrucît conform Partea dispozitivă a fost modificată în contextul
art. 51 și 52 din Legea nr. 100 din 22 propunerilor înaintate de Ministerul Justiției.
decembrie 2017 cu privire la actele
normative, articolul este elementul
structural de bază al legilor şi al
hotărîrilor Parlamentului, al decretelor
Preşedintelui Republicii Moldova, al
ordonanţelor Guvernului şi al legilor
locale ale autorităţii unităţii teritoriale
autonome cu statutul juridic special, iar
elementul structural de bază al hotărîrilor
Guvernului, al actelor normative ale
autorităţilor
administrației
publice
centrale de specialitate, ale autorităţilor
publice autonome, ale autorităţilor
unităţii teritoriale autonome cu statut
juridic special şi ale autorităţii
administraţiei publice locale este punctul.
Totodată, în cazul în care actul normativ
conține un singur punct, acesta nu se
numerotează.
La proiectul Regulamentului

Scopul și domeniul aplicare

Secțiunea 1

Pct. 3

3.

Din titlul Secțiunii 1 se va exclude
referința la scopul Regulamentului,
Se acceptă
deoarece
Secțiunea
dată
conține
Din titlul secțiunii a fost exclusă referința la
prevederi doar în privința domeniului de
scopul regulamentului
reglementare.

În sensul prezentului Regulament La

pct.

3

semnalăm

că

definirea Nu se acceptă

se utilizează noțiunile specificate în
Legea nr. 174 din 21 septembrie 2017 cu
privire la energetică, Legea nr. 107 din
27 mai 2016 cu privire la energia
electrică (în continuare Legea cu privire
la energia electrică), precum și
următoarele noţiuni:
act de delimitare – act ce stabilește
punctul de delimitare a instalațiilor aflate
în
proprietatea
întreprinderii
electroenergetice de instalaţia electrica a
consumatorului final sau centrala
electrică a producătorului;
operator al sistemului de distribuţie
închis – persoană juridică, care are în
proprietate un sistem de distribuție
închis, autorizată de Agenție pentru
operarea sistemului de distribuție închis ;
utilizator al sistemului de distribuţie
închis - persoană fizică sau persoană
juridică, ale căror instalații electrice se
află în zona geografică a sistemului de
distribuție închis sau în nemijlocita
apropiere a sistemului de distribuție
închis, ori care se află în raporturi de
muncă sau alte raporturi similare cu
proprietarul sistemului de distribuție.
date de consum - date privind
consumul efectiv de energie electrică
înregistrat la un loc de consum şi
determinat prin citirea de către OSDÎ a
indicațiilor echipamentului de măsurare;
interval de citire - intervalul de timp
între două citiri consecutive ale
indicațiilor echipamentului de măsurare
pentru determinarea cantităţii de energie
electrică
corespunzătoare
acestui
interval;

noţiunilor este justificată numai în cazul
în care la momentul adoptării actului se
ştie cu certitudine că, un termen este
pasibil de mai multe interpretări sau dacă
se exprimă un alt sens decît cel uzual şi
se optează pentru o anumită interpretare.
Totodată, unele definiții precum: „date
de consum”, „istoric de consum”,
„perioadă de facturare” etc. nici nu
definesc noțiunile respective.

Prezentul regulament urmează să reglementeze
raporturile între noii participanți la piața de
energie electrică, activitatea cărora anterior nu
era reglementată. Prin urmare terminologia
utilizată este necunoscută de ultimii, din care
cauză considerăm necesar de a păstra definițiile
nominalizate în textul regulamentului.

istoric de consum - consumul de
energie electrică realizat într-o anumită
perioadă la un loc de consum;
perioada de facturare - intervalul de
timp pentru care se emite factura
reprezentând contravaloarea consumului
de energie electrică din acest interval la
locul de consum al utilizatorului.

Pct. 4

Pct. 8,
subpct. 1)

OSDÎ livrează energie electrică prin
sistemul de distribuţie închis (SDÎ) şi
alimentează cu energie electrică
utilizatorii SDÎ în baza autorizației
obținute de la Agenția Națională pentru
Reglementare în Energetică (în
continuare - Agenție) în condiţiile
stipulate în art. 50 alin. (3) şi (4) a Legii
cu privire la energia electrică.

8. La cererea de eliberare a Avizului
tehnic de racordare se anexează
următoarele acte:
1) în cazul persoanelor fizice:
a) copia buletinului de identitate al
solicitantului;
b) copia actelor, care atestă dreptul
de
proprietate/folosință
al
solicitantului pentru locul de consum
respectiv şi, după caz, asupra
terenului;
c) copia procurii, întocmită în modul
corespunzător,
pe
numele
mandatarului,
împuternicit
să
reprezinte interesele solicitantului,
după caz.

La pct. 4 cuvintele „utilizatorii
sistemului de distribuție închis” se vor
substitui cu cuvîntul „utilizatorii”,
deoarece la pct. 1 sbp. 1) din proiectul
Regulamentului este indicat că, în
continuare se va utiliza acest termen.

Se acceptă
La pct. 4 sintagma „utilizatorii sistemului de
distribuție închis” a fost înlocuită cu cuvîntul
„utilizatorii”, iar prevederea stabilită la pct. 1,
subpunctul 1) au fost respectate în tot textul
proiectului.

La pct. 8 la sbp. 1) se va revedea
necesitatea anexării la cererea pentru
eliberarea avizului de racordare a copiei
buletinului de identitate a solicitantului
prin prisma Legii nr. 133 din 8 iulie 2011
privind protecția datelor cu caracter
personal. Or, datele cu caracter personal
care fac obiectul prelucrării trebuie să fie
adecvate, pertinente şi neexcesive în ceea
ce priveşte scopul pentru care sunt
colectate şi/sau prelucrate ulterior (art. 4
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 133 din 8
iulie 2011). Astfel, datele necesare ale
solicitantului se pot indica în cerere de
racordare, iar operatorul de sistem, la
necesitate, va putea solicita prezentarea
buletinului de identitate în original
pentru verificarea datelor respective.

Se acceptă parțial
Punctul 8 a fost completat cu fraza:
„ La momentul înregistrării cererii de eliberare a

Avizului tehnic de racordare, OSDÎ în
conformitate cu Legea nr. 133 din 08 iulie 2011,
informează solicitantul că informațiile
prezentate conțin date cu caracter personal.”

Pct. 8,
subpct. 2)

8. La cererea de eliberare a Avizului
tehnic de racordare se anexează
următoarele acte:
2) în cazul persoanelor juridice:
a) copia extrasului din Registrul de
stat al persoanelor juridice și
întreprinzătorilor individuali eliberat
de Agenția Servicii Publice cu cel
mult 3 luni înainte de data depunerii
cererii;
b) copia actelor, care atestă dreptul de
proprietate/folosință al solicitantului
pentru locul de consum respectiv;
c) planul de situație, cu amplasarea în
zonă a instalației de utilizare sau a
centralei electrice, pentru care se
solicită racordarea;
d) copia actului, care atestă dreptul de
proprietate/folosință asupra terenului,
după caz;
e) copia procurii, întocmită în modul
corespunzător,
pe
numele
mandatarului,
împuternicit
să
reprezinte interesele solicitantului,
după caz;
f) pentru racordarea instalațiilor de
utilizare, date caracteristice locului de
consum, inclusiv tipul și puterea
utilajelor ce se vor utiliza.

Se acceptă
Punctul 8, sbpct. 2) lit. a fost modificat după
cum urmează:
„copia deciziei de înregistrare, eliberată de
Agenția Servicii Publice sau copia altui act care
atestă dreptul de a desfășura activitatea, după
caz, precum și informațiile cu privire la codul
fiscal, contul de decontare și denumirea băncii
prin care solicitantul efectuează plățile;”

La pct. 19, pct. 30 sbp. 8) se va exclude
sursa de publicare a Legii privind
calitatea în construcții nr. 721-XIII din 2
Se acceptă
februarie 1996, Legii nr. 190-XIII din 19 Din text au fost excluse trimiterile la sursa de
iulie 1994 cu privire la petiționare, ca publicare.
nefiind necesară.

Pct. 19 și
pct. 30,
subpct. 8)

Pct. 30,

Adițional, la pct. 8 sbp. 2) se va ține cont
că, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr.
220-XVI din 19 octombrie 2007 privind
înregistrarea de stat a persoanelor
juridice şi a întreprinzătorilor individuali,
persoana
juridică
se
consideră
înregistrată la data adoptării deciziei de
înregistrare, fără eliberarea certificatului
de înregistrare. Astfel, potrivit art. 11
alin. (2) din Legea nr. 220-XVI din 19
octombrie 2007, persoanei juridice i se
atribuie, la înregistrare, un număr de
identificare de stat (IDNO) ce atestă că
persoana a fost înscrisă în Registrul de
stat şi a fost luată la evidenţă de către
Serviciul Fiscal de Stat. Numărul de
identificare de stat, care reprezintă şi
codul fiscal al persoanei juridice
înregistrate, se indică pe foaia de titlu a
actelor de constituire.

30.

OSDÎ are următoarele obligaţii pe

La pct. 30 sbp. 9) se va examina

Nu se acceptă

subpct. 9)

Pct. 34,
sbp. 9)

care trebuie să le îndeplinească:
9) să restituie datoriile acumulate
faţă de utilizator, pînă la data rezilierii
contractului de livrare a energiei
electrice;

34.
OSDÎ va deconecta de la sistemul
de distribuţie închis al energiei electrice
aparatele sau instalaţiile de utilizare ale
utilizatorului în cazul:
1) neachitării plăţilor pentru energia
electrică consumată la locul de
consum în decurs de 10 zile din data
limită de plată a facturii (factura
prezentată utilizatorului cu cel puţin
10 zile înainte de expirarea
termenului limită de plată a facturii);

oportunitatea reglementării inclusiv a Punctul 30, subpunctul 9) nu specifică motivele
modului de
restituire a datoriilor încătării contractului de livrare a energiei
acumulate față de utilizator în cazul electrice. Propunerea nu este clară.
încetării contractului și din alte motive.
La pct. 34 sbp. 1) se va revedea opțiunea
deconectării de la sistemul de distribuție
închis al energiei electrice în cazul
neachitării plăților pentru energia
electrică utilizată la locul de consum în
decurs de 10 zile din data limită de plată
a facturii, prin prisma prevederilor art. 70
alin. (8) din Legea nr. 107 din 27 mai
2016 cu privire la energia electrică, care
statuează că, pentru achitarea cu
întîrziere a consumului de energie
electrică, consumatorii finali plătesc
penalitate în mărime determinată şi în
modul stabilit prin contract în urma
negocierilor. Considerăm necesar a fi
acordat
utilizatorului
un
termen
suplimentar, după expirarea termenului
indicat în factură, pentru ca acesta
benevol să achite factura respectivă,
deoarece întîrzierea plăţii poate fi din
motive obiective (ex: neajungerea la
destinatar a facturii, plecarea din ţară, caz
de boală ş.a.). Astfel, potrivit art. 617
alin. (4) din Codul civil, debitorul este în
întîrziere dacă nu execută obligaţia în
termen de 30 de zile de la scadenţă şi de
la intrarea unei note de plată sau unei alte
invitaţii de plată similare. Această
dispoziţie
se
aplică
debitorului
consumator numai dacă în nota de plată
sau în invitaţia de plată similară este
indicat în mod special efectele

Nu se acceptă
Regulamentul privind sistemul de distribuție
închis al energiei electrice are drept scop crearea
condițiilor necesare pentru a garanta
utilizatorilor sistemului de distribuție închis
condiții egale cu consumatorii de energie
electrică racordați la rețelele operatorilor de
sistem.
Termenul de deconectare a consumatorilor
indicat la pct. 34, sbpct. 1) din proiectul
regulamentului corespunde termenului general
prevăzut la art. 66, alin. (3) din Legea nr. 107
din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică.

menţionate.
Debitorul nu este în întîrziere atît timp cît
prestaţia nu a avut loc din cauza unor
împrejurări neimputabile debitorului (art.
617 alin. (5) din Codul civil).
Totodată, atragem atenția că, potrivit pct.
59 sbp. 10) din proiect, se acceptă ca
utilizatorul să acumuleze datorii pentru
perioade precedente, fără a fi deconectat
de la sistemul de distribuție închis al
energiei electrice, factura prezentată de
OSDÎ utilizatorului conținînd rubrica
„datoriile pentru perioadele precedente”.
Proiectul necesită a fi definitivat din
punct de vedere redacțional în vederea
eliminării
greșelilor
gramaticale.
Totodată, verbele utilizate în text se vor
Se acceptă
expune la timpul prezent, forma Proiectul regulamentului a fost definitivat.
afirmativă, pentru a se accentua
caracterul imperativ al dispoziţiei
respective.

