NOTĂ INFORMATIVĂ
referitor la proiectul Metodologiei de calculare a tarifului pentru operarea
sistemului de distribuție închis al energiei electrice
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Proiectul Metodologiei de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al energiei
electrice este elaborat de reprezentanții Departamentului tarife și analize economice în colaborare cu
Departamentul reglementări din cadrul ANRE.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite
În contextul prevederilor Legii cu privire la energia electrică, pentru asigurarea livrării energiei electrice
prin sistemul de distribuţie închis şi alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor acestui sistem de
distribuţie, operatorul care este și proprietar al acestui sistem de distribuție închis, urmează să presteze
activitatea menţionată în baza tarifelor, care ar permite acoperirea cheltuielilor suportate de operatorul
sistemului dat, precum și asigurarea unui profit în cazul operatorilor sistemelor de distribuţie închise care
desfăşoară activitatea de întreprinzător.
Astfel, având în vedere prevederile art. 51 din Legea cu privire la energia electrică, este necesară
elaborarea şi aprobarea de către Agenţie a unei Metodologii privind calcularea tarifului pentru operarea
sistemului de distribuție închis.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Metodologia în cauză trebuie să asigure implementarea următoarelor principii de determinare a tarifelor
pentru operarea sistemului de distribuţie închis:
a) costul energiei electrice furnizate se determină în baza preţului de procurare a energiei electrice achitat
furnizorului;
b) tariful pentru serviciul prestat de operatorul sistemului de distribuţie închis se determină ținîndu-se
cont de cheltuielile justificate ale operatorului sistemului de distribuţie închis necesare pentru exploatarea
şi întreţinerea sistemului şi pentru desfăşurarea activităţii de livrare a energiei electrice, de cheltuielile
necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor de energie electrică în sistemul de
distribuţie închis, precum şi de marja rezonabilă de profit, care nu va depăşi 5% din valoarea netă a
activelor utilizate de operatorul sistemului de distribuţie care desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar
pentru operatorii sistemelor de distribuţie închise care nu desfăşoară activitatea de întreprinzător aceasta
constituie 0%.
c) Marja de profit se va aplica doar în cazul operatorilor sistemelor de distribuţie închise care desfăşoară
activitatea de întreprinzător.
desfăşoară activitatea de întreprinzător.
Metodologia în cauză va stabili:
a) modul de determinare a tarifelor de tip binom pentru operarea sistemului de distribuţie închis;
b) modul de determinare costului energiei electrice livrate utilizatorilor sistemului de distribuţie închis;
c) structura și modul de determinare a cheltuielilor justificate, necesare pentru exploatarea şi întreţinerea
sistemului de distribuție închis;
d) modul de determinare a cheltuielilor necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi a pierderilor
de energie electrică în sistemul de distribuţie închis;
e) metoda de calculare a profitului de la prestarea activității autorizate în cazul operatorilor sistemelor de
distribuţie închise care desfăşoară activitatea de întreprinzător.
Operatorul sistemului de distribuţie închis nu este în drept să perceapă alte plăţi în legătură cu activitatea
desfăşurată în baza autorizaţiei pentru sistemul de distribuţie închis.
Operatorul sistemului de distribuție închis procură energie electrică pentru consum propriu și pentru
alimentarea utilizatorilor sistemului său, după caz, pe piața cu amănuntul a energiei electrice.
Concomitent, metodologia dată prevede dreptul utilizatorului sistemului de distribuție închis de a încheia
contract de furnizare a energiei electrice cu orice furnizor.
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.

În contextul celor expuse, tariful pentru serviciul prestat de către operatorul sistemului de distribuție
închis utilizatorilor sistemului dat, urmează a fi determinat reieşind din venitul ce urmează a fi obţinut de
către operator în vederea acoperirii costurilor şi a cheltuielilor necesare pentru operarea sistemului de
distribuţie închis, livrarea energiei electrice utilizatorilor sistemului respectiv, precum și pentru obținerea
unui nivel rezonabil de profit.
4. Fundamentarea economico-financiară
Proiectul Metodologiei de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis al energiei
electrice vizează şi va avea impact asupra operatorilor sistemelor de distribuţie închise şi asupra
utilizatorilor sistemelor de distribuţie închise din ţară.
Nu a fost identificată apariţia unor costuri de conformare pentru întreprinderile din sectorul
electroenergetic (precum careva investiţii suplimentare sau cheltuieli legate de implementarea principiilor
stabilite în proiectul Metodologiei) sau careva costuri administrative legate de implementarea de către
Agenţie a Metodologiei în cauză;
Proiectul în cauză nu va influenţa în careva mod concurenţa pe piaţa energiei electrice din Republica
Moldova.
Întrucât proiectul Metodologiei presupune aplicarea unui mecanism de determinare a tarifului pentru
operarea sistemului de distribuţie închis ia în consideraţie practic aceleaşi componente aferente costurilor
şi cheltuielilor ca şi în cazul livrării energiei electrice subconsumatorilor, autorii estimează, că impactul
pe care îl va avea implementarea noii Metodologii asupra utilizatorilor sistemelor de distribuţie închise,
cuantificat în valori monetare, va fi comparabil cu cheltuielile suportate de subconsumatori în legătură cu
achitările efectuate pentru livrarea energiei electrice de către consumatorii finali.
Actualmente utilizatorii sistemelor de distribuție închise, conform pct. 89 din Regulamentul pentru
furnizarea şi utilizarea energiei electrice, achită o taxă pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de
exploatare a reţelelor sale şi a consumului tehnologic. Această taxă diferă substanțial de la operator la
operator în dependență de gradul de încărcare a sistemului de distribuție aflat în gestiunea operatorului, de
condiția lui tehnică și constituie în mediu 10-20 % din prețul de procurare a energiei electrice de către
OSDÎ, sau circa 20-40 bani/kWh.
Metodologia dată prevede determinarea tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis în baza
costurilor strict necesare și conform relațiilor de calcul specifice determinării tarifului de tip binom.
Astfel, tariful determinat va exclude taxarea discriminatorie a subconsumatorilor, utilizatori ai diferitor
sisteme de distribuție închis, iar componentele acestuia vor fi transparente și accesibile pentru verificare.
5. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
Metodologia de calculare a tarifelor reglementate pentru operarea sistemului de distribuție închis
urmează a fi aplicată în raport cu operatorul sistemului de distribuție închis și utilizatorii sistemului dat.
În acest context, cu privire la oportunitatea aprobării de către ANRE a Metodologiei de calculare, a
tarifelor pentru operarea sistemului de distribuție închis, Agenția a consultat Ministerul Economiei și
Infrastructurii, Consiliul Concurenței, titularii de licențe pentru distribuția energiei electrice ( ÎCS „RED
Union Fenosaˮ S.A. , S.A. „ RED Nordˮ, S.A. „RED Nord Vestˮ, titularii de licențe pentru furnizarea
energiei electrice (ÎCS „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL, SA "Furnizarea Energiei Electrice
Nord"S.A, SA „Energocom”), Asociația Consumatorilor de Energie din Moldova, Confederația Națională
a Patronatului, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Federația “CONDRUMAT”.
Totodată, pe data de 09.11.2017 pe pagina WEB a Agenției (www.anre.md, la rubrica Transparența
decizională / Consultări Publice) și rubrica Comunicare/Noutăți/2017 (09 noiembrie 2017) a fost amplasat
proiectul Metodologiei menționate și Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare, astfel încât orice
persoană interesată să profite de posibilitatea de a accesa documentele respective şi de a prezenta
propuneri și obiecții pe marginea lor, inclusiv prin poşta electronică, la adresa electronica indicată pe site.
Toate obiecţiile şi propunerile expediate în adresa Agenţiei au fost examinate şi au fost luate în
consideraţie la îmbunătățirea proiectului Metodologiei în cauză. Toate propunerile parvenite la proiectul
Metodologiei, 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. Au fost organizate ședințe de lucru cu părțile interesate pe
marginea proiectului Metodologiei. Totodată, se preconizează organizarea încă a două ședințe (ședință de
dezbateri publice și ședință publică) unde părțile interesate se vor putea expune pe marginea Metodologiei
în cauză.
Proiectul Metodologiei de calculare a tarifului pentru operarea sistemului de distribuție închis a fost
avizat pozitiv de Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător
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