NOTĂ INFORMATIVĂ
referitor la proiectul Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice şi prestarea
serviciilor de transport şi de distribuție a energiei electrice
1.

Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Departamentul Reglementări

2.

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Temeiul juridic de elaborare a proiectului Regulamentului privind racordarea la reţelele
electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice reiese din
prevederile art. 7 alin.(1) lit. h) din Legea nr. 107 din 27 mai 2016 cu privire la energia electrică.
Aprobarea şi implementarea Regulamentului va permite asigurarea respectării şi aplicării
prevederilor Legii menționate, asigurând reglementarea termenelor și condițiilor de racordare, de
deconectare şi de reconectare la rețelele electrice precum și condițiile de prestare a serviciului de
transport și de distribuție a energiei electrice de către operatorii de sistem.
Odată cu separarea activității de distribuție a energiei electrice de activitatea de furnizare a
energiei electrice, apare necesitatea specificării în Regulamentul de racordare a acțiunilor
operatorului de sistem, în scopul stabilirii corecte a modului de soluționare a cazurilor de
conectare neautorizată la reţeaua electrică sau consumului de energie electrică prin evitarea
echipamentului de măsurare sau prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare.
Aceste prevederi au rămas și în Regulamentul de furnizare și utilizare a energiei electrice aprobat
prin Hotărîrea nr.393 din 15.12.2010. Ele sunt necesare deoarece procesul de racordare la rețeaua
electrică este specifică doar pentru operatorul de sistem.
3.
Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

4.

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

În rezultatul implementării în practică a regulamentului urmează a fi soluționate următoarele
probleme:
1.Transpunerea prevederilor cu privire la energia electrică, în partea ce ţine de racordare,
deconectare şi de reconectare la rețelele electrice, prestarea serviciilor de transport și distribuție.
2. Elaborarea unui act normativ distinct care să delimiteze atribuțiile operatorului de sistem
și cele ale furnizorului. Raporturile juridice dintre operatorii de sistem şi utilizatorii de sistem, în
prezent, sunt reglementate de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energia electrică
aprobat prin Hotărârea ANRE nr.393 din 15.12.2010 care nu corespunde exigențelor noii Legi cu
privire la energia electrică, incluzând și partea de furnizare a energiei electrice.
3. Delimitarea mai clară a drepturilor și obligațiilor OSD, fapt ce va contribui la realizarea
separării activităţii de distribuţie de activitatea de furnizare a energiei electrice, conform
cerințelor Pachetului Energetic III.
4. Vor fi soluționate problemele care au apărut în legătură cu racordarea la rețea.
Regulamentul va stabili proceduri şi condiţii unitare transparente și nediscriminatorii de
racordare la reţeaua de transport și de distribuţie a energiei electrice a instalaţiilor de utilizare,
centralelor electrice. Regulamentul în cauză nu se va referi la acordurile de interconectare dintre
OST- OST și OST- OSD.
5. Prevederile regulamentului urmează a fi aplicate la stabilirea soluţiilor de racordare a
instalaţiilor de utilizare, a centralelor electrice ale solicitanților la rețeaua de transport sau de
distribuție a energiei electrice.

6. Evitarea neînțelegerilor la încheierea contractului de racordare atunci cînd instalația de
racordare este proiectată și executată de OSD sau de o altă persoană autorizată.
7. Pentru a se evita posibilele neînțelegeri s-au prevăzut acțiunile operatorului de sistem ce
urmează a fi întreprinse în cazurile de conectare neautorizată la reţeaua electrică sau în cazul
consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare sau prin intervenţie în
funcţionarea echipamentului de măsurare.
8. Pentru a evita abuzuri din partea operatorilor, s-a reglementat termenele și procedura de
reconectare la rețeaua de distribuție a energiei electrice a instalațiilor utilizatorilor de sistem.
Proiectul conține norme în partea ce ține de soluționarea problemei responsabilității pentru
deservirea tehnică şi exploatarea instalaţiilor electrice situate în aval de punctul de delimitare.
Instalațiile de racordare executate de operatorul de sistem devin proprietatea operatorului de
sistem, care este responsabil de exploatarea, întreținerea şi modernizarea acestora. Instalaţiile de
racordare executate de alte persoane autorizate aparţin consumatorilor finali care sunt în drept să
le transmită, cu titlu gratuit, în proprietatea operatorului de sistem în condiţiile stabilite în Legea
cu privire la energia electrică.
5.

Fundamentarea economico-financiară

Regulamentul privind racordarea va avea impact asupra tuturor participanților la piaţa
energiei electrice, în special, asupra utilizatorilor de sistem precum şi asupra operatorilor
sistemului de transport, operatorilor sistemului de distribuţie.
În raport cu titularii de licenţe şi cei autorizaţi, considerăm că aprobarea şi implementarea
Regulamentului privind racordarea nu va afecta negativ activitatea lor.
În ceea ce priveşte utilizatorii de sistem, se estimează că aceştia nu vor suporta costuri
suplimentare de conformare în legătură cu elaborarea Regulamentului propus. Totodată
precizăm, că costurile necesare și justificate suportate de titularii de licență în legătură cu
obligațiile stabilite în Regulamentul dat vor fi incluse în tariful pentru activitatea de bază sau în
tariful calculat conform Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate
pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic .
6.

Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.107 din 27 mai 2018, Agenţia este obligată în termen
de 24 de luni de la intrarea în vigoare a legii menționate să aducă actele sale normative de
reglementare în concordanţă cu prezenta lege, de asemenea să elaboreze, să publice şi să pună în
aplicare actele normative de reglementare noi prevăzute de prezenta lege.
Introducerea normelor cu privire la racordare, accesul la rețea, dreptul utilizatorilor de rețea
de a încheia contracte de transport și distribuție va crea premisele necesare pentru atragerea de
potenţiali furnizori pe piaţa energiei electrice. Mai mult, pe termen lung, implementarea
principiilor Comunităţii Europene va face posibilă integrarea pieţei energiei electrice din
Republica Moldova într-o piaţă regională.
7.

Avizarea și consultarea publică a proiectului

Referitor la oportunitatea aprobării de către ANRE a Regulamentului privind racordarea,
Agenția a consultat părțile interesate, totodată plasând pe pagina WEB a sa (www.anre.md, la
rubrica Transparența decizională / Consultări Publice) la data de 08.11.2017 proiectul
Regulamentului menționat și Analiza Preliminară a Impactului de Reglementare, astfel, încât
orice persoană interesată a avut 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 Regulamentului în cauză.

La data de 15 august 2018 proiectul regulamentului a fost consultat repetat cu respectarea
procedurii ca și în cazul consultării inițiale.
Toate propunerile parvenite la proiectul regulamentului, 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.
De asemenea, au fost organizate 4 ședințe de lucru cu părțile interesate în cadrul cărora s-a
îmbunătățit esențial proiectul Regulamentului în cauză.
8. Constatările expertizei anticorupție
În corespundere cu Avizul CNA nr. EDA18/5482 din 23.10.2018 proiectul a fost definitivat
reieșind din obiecțiile și recomandările CNA astfel încît proiectul să asigure rigorile de
transparență decizională și să corespundă interesului public.
Proiectul regulamentului a fost modificat luînd în considerare recomandările CNA astfel
încît prevederile proiectului de regulament să nu aducă atingere drepturilor fundamentale ale
omului.
Pentru e exclude confuziile și pentru a nu crea condiții propice apariției manifestărilor de
corupție din textul proiectul de regulament a fost eliminată formularea „este în drept”. De
asemenea, pentru a nu admite interpretări abuzive în proiect au fost stabilite obligațiile
operatorului de sistem conform recomandărilor CNA.
9. Constatările expertizei de compatibilitate
10. Constatările expertizei juridice
În corespundere cu Avizul Ministerului Justiției nr. 04/12014 de 23.10.2018 proiectul a fost
definitivat reieșind din obiecțiile și propunerile înaintate.
11. Constatările altor expertize
Conform deciziilor Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de
întreprinzător în cadrul ședinței din 17 octombrie 2018, Proces verbal nr. 27, proiectul
Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de
distribuție a energiei electrice a fost avizat parțial pozitiv.
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