SINTEZA
obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor la proiectul
pentru modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al
ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016
(denumirea proiectului)

Conţinutul articolelor/ punctelor
din proiectul prezentat spre avizare
şi coordonare

Pct. 1, subp. 2

Participantul la
avizare
(expertizare)/
consultare
publică

Nr. obiecţiei/
propunerii/
recomandării

Conţinutul obiecţiei/ propunerii/ recomandării

Argumentarea autorului proiectului

Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect
S.A. „Furnizarea energiei electrice Nord” (aviz nr. 11-580 din 27.11.2018)
Obiecții și propuneri la proiect nu sunt
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (aviz nr. 03-02/1097 din 27.11.2018)
Obiecții și propuneri la proiect și la AIR nu sunt
Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. (aviz nr. 0130/87610-20181129 din 29.11.2018)
De modificat textul „2021” cu textul „2022”
Nu se acceptă
Termenul propus de aplicare a plății automate
Comentariu:
a compensațiilor pentru neîndeplinirea
Prin nr. 0105/74626-20181012 compania a prezentat indicatorilor de calitate a energiei electrice
lista de lucrări si termenele de îndeplinire a acestora în este stabilit reieșind din argumentele expuse
vederea realizării obiectivului de plăţi automate de operatori, cu luarea în considerare atît a
consumatorilor pentru depăşirea indicatorilor de calitate perioadei propuse pentru realizarea lucrărilor,
prestabiliţi. Acestea urmau să se finalizeze la finele cît și a perioadei care a trecut din momentul
anului 2021. urmând ca pe parcursul anului 2022 să se intrării în vigoare a Regulamentului cu privire
efectueze toate testările necesare si să se elimine la calitatea serviciilor de transport și de
posibilele scăpări si erori.
distribuție a energiei electrice, aprobat prin
Conform celor expuse în scrisoarea nr. 0105/74626- Hotărârea Consiliului de administrație al
Î.C.S. „RED Union
Referitor la pct. 1 20181012 etapele ce urmează să fie parcurse sunt ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016.
Fenosa” S.A.
următoarele:
a)
Lucrări si dezvoltări în sisteme informatice
până la sfârşitul anului 2019. inclusiv aducerea în
corespundere a sistemele informatice ale Centrului de
Operare a Reţelelor, suport informaţii adiţionale,
actualizarea tehnologică, dezvoltarea unei aplicaţii noi
pentru calcularea compensaţiilor, aducerea în
corespundere a sistemului de informare a
consumatorilor:
b)
Colectarea si prelucrarea informaţiilor necesare
până la sfârşitul anului 2021. inclusiv colectarea pe
teren a informaţiilor privind asocierea punctelor de

Pct. 1, subp. 2
S.A. „RED Nord”

consum cu ieşirile de TJ din PT. digitalizarea asocierilor
corespunzătoare punctelor de consum TJ din PT în acest
sens în Planul de Investiţii-pentru anul 2019 au fost
solicitate investiţii corespunzătoare si suntem în
aşteptarea aprobării acestora de ANRE.
Adică, cu mari riscuri, compania a rugat iniţial ca
termenul stabilit la p. 56 să fie modificat cu anul 2023.
Forţarea acestui termen către anul 2021 propus de
ANRE nu se corelează în nici un mod cu capacităţile
fizice de îndeplinire a atare lucrări. Aşa cum am mai
subliniat în corespondenta precedentă, noi nu avem la
moment baza de date a consumatorilor atribuiţi celor
cea. 30 mii fidere 0.4 kV. 28 mii km LEA-LEC 0.4 kV.
7740 centre de transformare, precum si sistemul
computerizat de prelucrare a datelor. Dezvoltarea bazei
de date nominalizate, precum si crearea sistemului de
monitorizare, verificare si repartizare efectivă a plăţilor
cere un important efort de manoperă si investiţii.
Totodată, propunem ca anul 2021 din proiectul
Hotărârii ANRE să fie substituit cu 2022. asumându-ne
toate riscurile si prejudiciile legate de utilizarea unei
baze de date si a softurilor respective netestate suficient.
Rugămintea noastră se bazează nu numai pe cifrele
enumerate, ci si pe experienţa acumulată în trecut.
Astfel în cadrul companiei a fost pusa în aplicaţie Baza
de date (BDD a instalaţiilor de medie si înaltă tensiune.
Procesul de captare/colectare a datelor si digitalizarea
acestora a durat 4 ani (2003-2006). după care au urmat
lucrările de testare si ajustare a aplicaţiei. în acest
proces au fost implicate resurse umane considerabile
din afara întreprinderii (aprox. 16 persoane). Este
important de menţionat că reţeaua de JT este mult mai
complicată după volumul de informaţie si lucrări, decât
cea de MT si IT.
S.A. „RED Nord” (aviz nr. stp 11/1921 din 27.11.2018)
Vă informăm, că noi menţionăm necesitatea prelungirii
cerinţelor punctului 56. lit. b a Regulamentului cu
privire la calitatea serviciilor de transport şi de
Referitor la pct. 1 distribuţie a energiei electrice nr. 282/2016 din
11.11.2016 cu ce puţin 6 (şase) ani, implementarea
"SCADA" la joasă tensiune PT 10/0.4 kV şi opţional 10
(zece) ani, implementarea contoarelor inteligente la toţi

Nu se acceptă
În adresarea stp 10/1733 S.A. „RED Nord”
face referire la proiectele de dotare tehnică a
rețelelor electrice cu echipamente care ar
permite o evidență mai exactă a
evenimentelor în rețea și, nemijlocit, un calcul
mai precis al compensațiilor consumatorilor.

consumatorii finali.
Acest aspect nu ține de sistemul de plată
Justificarea propunerii noastre a fost expusă în automată a compensațiilor.
adresarea cu numărul STP 10/1733 din 15.10.2018.
Plata automată a compensațiilor, în esență
prevede compensarea consumatorilor pentru
abaterile de la valorile indicatorilor de calitate
a energiei electrice stabiliți la punctele 15 și
16 determinate în baza înregistrărilor
evenimentelor de rețea, utilizînd mijloacele
tehnice existente la moment.
Consiliul Concurenței (aviz nr. DJ-06/896-2612 din 21.12.2018)
Lipsa obiecțiilor la proiect
Raportul de expertiză anticorupție asupra nivelului coruptibilității proiectului,
nr. EDA 18/5609 din 06.12.2018
În cadrul procesului de elaborare au fost respectate Nu se acceptă
prevederile legale cu privire la transparenţa în procesul Menținerea termenului inițial aprobat de
decizional şi proiectul corespunde normelor de tehnică punere în aplicare a sistemului de plată
legislativă.
automată a compensațiilor nu corespundere
Proiectul nu corespunde interesului public general, principiului desfășurării activității cu
deoarece va contribui la tergiversarea implementării cheltuieli minime şi la eficienţă maximă,
procedurii de achitare automată a compensaţiilor stabilit prin Legea nr. 107/2016 cu privire la
consumatorilor finali, pentru nerespectarea indicatorilor energia electrică.
de continuitate.
Analiza impactului de reglementare a
Suplimentar, considerăm că autorul nu a adus careva proiectului pentru modificarea
garanţii justificative privind suficienţa perioadei de 2 Regulamentului cu privire la calitatea
ani pentru implementarea, de către operatorii sistemului serviciilor de transport și de distribuție a
de transport şi operatorii sistemelor de distribuţie, a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea
sistemului de plată automată a compensaţiilor, precum Consiliului de administrație al ANRE nr.
Centrul Național
şi lipsa necesităţii modificării repetate în viitor a 282/2016 din 11.11.2016 demonstrează că în
Anticorupție
termenului stabilit pentru plata compensaţiilor lipsa intervenției din partea autorității de
prevăzute la pct. 15 şi 16 din Regulamentul cu privire la reglementare operatorii de sistem, pe de o
calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a parte pot fi penalizați pentru neîndeplinirea
energiei electrice
cerințelor stabilite de Regulamentul 282/2016,
urmînd să suporte și cheltuieli financiare
esențiale pentru realizarea în termen restrîns a
lucrărilor necesare pentru punerea în aplicare
a sistemului de plată automată a
compensațiilor, iar consumatorii, pe de altă
parte, vor suporta în tarif aceste costuri
suplimentare fără un beneficiu clar pentru ei,
deoarece compensația va fi achitată doar
consumatorilor afectați de nerespectarea
valorilor indicatorilor de calitate a energiei

electrice.
Autorii proiectului consideră că scopul de
bază a proiectului pentru modificarea
Regulamentului cu privire la calitatea
serviciilor de transport și de distribuție a
energiei electrice, aprobat prin Hotărârea
Consiliului de administrație al ANRE nr.
282/2016 din 11.11.2016 este în asigurarea
interesului public general.
Garanțiile justificative privind suficienţa
perioadei de 2 ani pentru implementarea, de
către operatorii sistemului de transport şi
operatorii sistemelor de distribuţie, a
sistemului de plată automată a compensaţiilor
sunt oferite prin drepturile Agenției de a
aplica sancțiuni pentru încălcarea obligațiilor
titularilor de licențe, oferite prin Legea
107/2016.

Referitor la denumirea proiectului
cu privire la modificările ce se
operează în anexa la Hotărârea
Consiliului de administrație al ANRE
nr. 282/2016 din 11.11.2016

Pct. 1
Se aprobă modificările ce se introduc
în anexa la Hotărîrea Consiliului de
administrație al ANRE nr. 282/2016
din 11.11.2016 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2016, nr. 459471, art. 2146), înregistrată la
Ministerul Justiţiei cu nr. 1174 din 20
decembrie 2016, după cum urmează:

Ministerul Justiției al Republicii Moldova (aviz 04/14097 din 03.12.2018)
Denumirea proiectului se va revedea, deoarece
modificările propuse se operează în Regulament şi nu în
anexă (Regulamentul este aprobat prin Hotărîrea
Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Energetică nr. 282/2018 din 11
Referitor la
Ministerul Justiției
noiembrie 2016). Prin urmare, denumirea va fi expusă
denumirea
al R. Moldova
după următoarea formulă: „pentru modificarea
proiectului
Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de
transport şi de distribuţie a energiei electrice, aprobat
prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.
282/2018 din 11 noiembrie 2016”.
Se va modifica cuprinsul pct. 1, fiind menţionat că,
„Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de
transport şi de distribuţie a energiei electrice, aprobat
prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.
Ministerul Justiției
Referitor la pct. 1 282/2018 din 11 noiembrie 2016, înregistrată la
al R. Moldova
Ministerul Justiţiei cu nr. 1174 din 20 decembrie 2016
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.
459-471, art. 2146), cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:”, urmat de redarea din
alineat a noului text.

Se acceptă
Denumirea proiectului a fost modificată
conform propunerii Ministerului Justiției

Se acceptă
Cuprinsul pct. 1 a fost modificat conform
propunerii Ministerului Justiției

Totodată, la pct. 2, atenţionăm că, modificarea propusă
se raportează la pct. 55 din Regulament, or, pct. 56 nu
conţine diviziuni însemnate cu litere latine mici urmare
de o paranteză.

Pct. 1, subp. 2
2)
La punctul 56, lit. b) textul
„01 ianuarie 2019” se substituie cu
textul „01 ianuarie 2021”
Ministerul Justiției
al R. Moldova

Pct. 1, subp. 2
2)
La punctul 56, lit. b) textul
„01 ianuarie 2019” se substituie cu
textul „01 ianuarie 2021”

ANRE

Referitor la pct. 2

Nu se acceptă
Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor
de transport și de distribuție a energiei
electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului
de administrație al ANRE nr. 282/2016 din
11.11.2016, înregistrată la Ministerul Justiției
cu nr. 1174 din 20 decembrie 2016 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 459471, art. 2146), conține la pct. 56 diviziuni
însemnate cu litere latine mici.

Secția calitate, Departamentul Investiții și calitate, ANRE
Luînd în considerare că problemele invocate de Se acceptă
operatorii de sistem, care au dus la inițierea proiectului
de modificare a Regulamentul cu privire la calitatea
serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei
electrice țin, în principal, de nivelul de tensiune joasă,
acest lucru fiind confirmat și la etapa de consultare a
proiectului, considerăm argumentată stabilirea a două
termene distincte pentru lansarea procedurii de
compensare automată a consumatorilor stabilite pe
Referitor la subpct. 2 nivele de tensiune.
Astfel propunem punctul 1, subpct. 2 din hotărâre să fie
modificat după cum urmează:
„b) pentru compensaţiile prevăzute la pct.15 şi 16:
- în cazul întreruperilor provocate de deranjamente sau
lucrări programate în rețelele electrice de distribuție cu
tensiunea de 6-10 kV – începând cu 1 ianuarie 2020;
- în cazul întreruperilor provocate de deranjamente sau
lucrări programate în rețelele de distribuție cu tensiunea
0,4 kV – începând cu 1 ianuarie 2021.”

