Notă informativă
la proiectul Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție
1.

Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Departamentul Investiții și Calitate ,
Departamentul Reglementări.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite
Proiectul Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție este elaborat în
conformitate cu prevederile cu art.45, alin.(1) din Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia
electrică, care stabilește că operatorul sistemului de distribuţie urmează să efectueze dezvoltarea
reţelelor electrice de distribuţie în legătură cu creşterea cererii de energie electrică astfel încât să fie
asigurate fiabilitatea şi continuitatea în aprovizionarea consumatorilor cu energie electrică, cu
respectarea prevederilor Legii şi ale Regulamentului privind dezvoltarea reţelelor electrice de
distribuţie. În același context, potrivit art. 96, alin. (23) din Legea nr.107/27.05.2016, actele
normative, inclusiv actele normative de reglementare aprobate de Agenţie până la intrarea în vigoare a
Legii în cauză, vor fi aplicate în măsura în care nu contravin prevederilor acesteia.
Având în vedere că hotărârea ANRE nr. 439 din 23.11.2011 privind aprobarea Regulamentului cu
privire la extinderea rețelelor electrice de distribuție nu corespunde principiilor și prevederilor Legii
nr.107/27.05.2016, a apărut necesitatea elaborării unei noi reglementări – proiectul Regulamentului
privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul Regulamentului nu ține de armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii
Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Regulamentul cu privire la dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie are ca scop:
1) stabilirea modului de elaborare, evaluare și aprobare a planurilor de dezvoltare a rețelelor
electrice de distribuție;
2) stabilirea etapelor și procedurii de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie;
Proiectul regulamentului stabilește etapele și procedurile de dezvoltare a reţelelor electrice de
distribuţie şi responsabilităţile părţilor implicate în procesul de dezvoltare a acestor reţele.
Proiectul regulamentului include condițiile ce țin de elaborarea planului de dezvoltare,
obligațiunea operatorului sistemului de distribuție să formuleze ipoteze rezonabile privind distribuţia
energiei electrice, luând în considerare planurile de investiţii pentru reţelele adiacente. În acest scop,
anterior de a prezenta Agenției, operatorul sistemului de distribuție consultă planul de dezvoltare cu
operatorul sistemului de transport și alți operatori ai sistemelor de distribuţie învecinate electric.
La elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, operatorul sistemului de
distribuţie trebuie să ţină cont de planurile urbanistice și cele de amenajare a teritoriului care conţin
informaţii privind sarcinile electrice. În cazul dezvoltării rețelelor electrice într-o localitate sau într-o
anumită zonă, regulamentul descriind detaliat mecanismul de depunere a solicitării și a pachetului de

documente de însoțire a acesteia de către autoritatea administrației publice locale în adresa
operatorului sistemului de distribuție.
Proiectul Regulamentului include cerințele Legii cu privire la energia electrică, care stabilesc
obligațiunea operatorului sistemului de distribuție, să elaboreze şi, după consultarea prealabilă cu
participanţii interesaţi, să prezinte Agenţiei spre aprobare planul de dezvoltare a reţelelor electrice de
distribuţie pentru 3 ani.
De asemenea, proiectul regulamentului prevede evaluarea economică a proiectelor de extindere a
rețelelor electrice de distribuție. Proiectele de dezvoltare care au fost evaluate ca eficiente economic,
se includ în planul de dezvoltare și planurile anuale de investiții ale operatorului sistemului de
distribuție și se finanțează integral de acesta.
Prin aprobarea Regulamentului se urmărește realizarea următoarelor obiective:
1. Crearea de condiţii necesare pentru ca reţelele electrice de distribuţie să fie dezvoltate
de operatorii sistemului de distribuţie conform planului de dezvoltare şi în condiţii de
eficienţă economică;
2. Asigurarea respectării principiului eficienţei maxime cu cheltuieli minime la prestarea
serviciului de distribuţie a energiei electrice, inclusiv prin întreprinderea de măsuri adecvate,
de către operatorul sistemului de distribuţie pentru dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie
şi a principiului continuităţii şi a fiabilităţii furnizării energiei electrice;
3. Crearea de premise necesare pentru urgentare, în caz de necesitate, a dezvoltării reţelei
electrice de distribuţie, în afara planurilor anuale de investiții ale operatorului sistemului de
distribuție;
4. Asigurarea regulilor clare, transparente și nediscriminatorii în procesul de elaborare a
planurilor de dezvoltare;
5. Asigurarea protecţiei drepturilor şi a intereselor potenţialilor consumatori finali,
reieşind din cerinţele legilor, inclusiv prin informarea acestora în legătură cu măsurile ce
trebuie de întreprins în cazul în care pentru racordarea instalaţiilor de utilizare ale solicitanţilor
este necesar de dezvoltat reţeaua electrică de distribuţie.

5. Fundamentarea economico-financiară
Elaborarea, aprobarea şi implementarea unui astfel de Regulament nu va afecta activitatea OSD
întrucât aceştia vor avea posibilitatea să-şi acopere prin tarif costurile lor justificate, strict necesare
pentru desfăşurarea activităţilor reglementate şi de a obţine o rată rezonabilă de rentabilitate. De
asemenea, nici consumatorii de energie electrică nu vor suporta costuri suplimentare, dar invers, vor
avea posibilitatea de a achita tarife reale, justificate şi argumentate din punct de vedere economic, din
care vor fi excluse cheltuielile nejustificate.
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 Regulamentului) sau careva costuri administrative legate de
implementarea de către Agenţie a Regulamentului în cauză, deoarece prin proiectul actului normativ
se urmărește stabilirea etapelor procedurale de aprobare a unui plan de dezvoltare.

Cheltuielile de dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie urmează a fi suportate de operatorul
sistemului de distribuţie. Este necesar de menționat că aceste costuri sunt inevitabile şi strict necesare
pentru asigurarea accesului tuturor consumatorilor potențiali la reţelele electrice de distribuție şi
pentru siguranța în aprovizionarea tuturor consumatorilor finali existenţi cu energie electrică. Aceste
cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice
în cazul în care s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă, cu metodologia de
calculare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice şi cu Regulamentul privind
investiţiile. .
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție este elaborat în
conformitate cu prevederile art.45, alin.(1) din Legea nr. 107 din 27.05.2016cu privire la energia
electrică.
Intervenţia propusă nu este nouă, în mare parte deja existentă în cadrul normativ (Hotărârea
ANRE nr. 439 din 23.11.2011), necesitatea intervenţiei a fost stabilită expres în noua Lege cu privire
la energia electrică nr.107 din 27.05.2016. Conceptul „dezvoltare a rețelelor electrice de distribuție” a
fost introdus odată cu adoptarea noii Legi cu privire la energia electrică și a are o accepțiune mai largă
decât „extinderea rețelelor electrice de distribuție” termen utilizat în Legea nr. 124/2009 și
Regulamentul cu privire la extinderea reţelelor electrice de distribuţie. Dezvoltarea rețelelor cuprinde
atât construcția de rețele și capacităților noi de distribuție (extinderea rețelelor) dar și majorarea
capacității rețelelor electrice de distribuție existente și include procesul de elaborare și aprobare a
programelor de dezvoltare de către OSD
Prevederile Regulamentului vor fi aplicate de către operatorii sistemului de distribuţie a energiei
electrice care sunt responsabili potrivit Legii, de dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție precum
și de autoritățile administrației publice locale care sunt interesate în dezvoltarea infrastructurii
rețelelor electrice în localitățile sale precum și de conectarea a instalațiilor de utilizare ale cât mai
mulți consumatori la rețeaua electrică.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa
în procesul decizional, proiectul Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție 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.
8. Constatările expertizei anticorupție
În corespundere cu Avizul CNA nr. EDA 18/4876 din 21.03.prevederile proiectului
Regulamentului privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție nu conține factori de risc și riscuri
de corupție.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
Proiectul Regulamentului nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii
Europene.

10. Constatările expertizei juridice
În corespundere cu Avizul Ministerului Justiției nr. 04/3496 din 26.03.2018 proiectul a fost
definitivat reieșind din obiecțiile și propunerile înaintate. Informaţiile cu privire la acceptarea sau
respingerea acestora se regăsesc în Sinteza proiectului
11. Constatările altor expertize
Conform deciziilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de
întreprinzător din cadrul ședinței din 28 februarie 2018, Proces verbal nr. 8, proiectul Regulamentului
privind dezvoltarea rețelelor electrice de distribuție a fost avizat pozitiv.
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