NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Regulamentului privind furnizarea 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 furnizarea energiei
electrice reiese din prevederile art. 7 alin. (7), art. 96 alin (23) din Legea nr. 107 din 27 mai 2016
cu privire la energia electrică. Totodată, art. 96, alin. (21) obligă Agenția să-și aducă actele sale
normative de reglementare în concordanță cu Legea în termen de 24 luni din momentul intrării în
vigoare a Legii.
Aprobarea şi implementarea Regulamentului va permite asigurarea respectării şi aplicării
prevederilor Legii menționate, asigurând reglementarea termenelor şi condițiilor de încheiere a
contractelor de furnizare, condițiilor de plată pentru energia electrică consumată, consecințelor
nerespectării clauzelor contractuale, precum și obligațiilor și drepturilor părților în condițiile
pieței de energie electrică.
Odată cu separarea activității de distribuție a energiei electrice de activitatea de furnizare a
energiei electrice, apare necesitatea elaborării unui nou regulament ce va specifica doar aspectele
ce țin de furnizarea energiei electrice, completând cu noi prevederi ale legii cu privire la energia
electrică.
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 tine de furnizarea
energiei electrice.
2. Elaborarea unui act normativ distinct care să delimiteze atribuțiile operatorului de sistem și
cele ale furnizorului. Raporturile juridice dintre furnizori şi consumatorii finali, 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 drepturilor și obligațiilor furnizorilor de energie electrică, comparativ cu
Regulamentul existent, contribuind astfel la realizarea separării activității de distribuție de
activitatea de furnizare a energiei electrice, conform cerințelor Pachetului Energetic III.
4. Definirea rolurilor noilor actori de pe piața energiei electrice (furnizorul de ultimă opțiune și
furnizorul serviciului universal).
5. Stabilirea obligațiilor furnizorilor, cât și a procedurilor de achitare a compensațiilor în cazul
încălcării condițiilor de furnizare stabilite de lege pentru consumatorii finali de energie electrică.
Noul Regulament presupune implementarea unor practici europene privind procesul de
furnizare a energiei electrice, stabilind pentru furnizor un rol de partener al consumatorului, care
va fi obligat să protejeze interesele consumatorului în raport cu operatorii de sistem. La fel,
potrivit prevederilor noii Legi cu privire la energia electrică, apar noi actori pe piața energiei
electrice, și anume furnizorul de ultimă opțiune și furnizorul serviciului universal, obligațiile
generale ale cărora sunt stabilite de Lege în art. 68 alin (5), (6), (9).
Regulamentul elaborat urmează să definească clar rolul și obligațiile acestor actori, și să
stabilească responsabilitățile ce decurg din norma legală.
Un alt element nou, care va fi prevăzut de Regulamentul cu privire la furnizarea energiei
electrice, va fi posibilității consumatorilor de a negocia cu furnizorii clauzele contractului de
furnizare a energiei electrice și de a alege la încheierea contractului de furnizare tipul de tarif
aplicat la facturarea consumului de energie: tarif monom, binom sau diferențiat în dependență de
orele de consum. În acest scop furnizorii sunt obligați, conform prevederilor art. 70, alin. (4) din
Legea 107/2016, să elaboreze clauzele contractuale standard ale contractului de furnizare a
energiei electrice, propus pentru negocieri consumatorilor finali și să publice aceste clauze pe

pagina sa electronică şi/sau să le comunice prin utilizarea altor metode transparente
Regulamentul privind furnizarea energiei electrice va reglementa relațiile dintre furnizorii de
energie electrică, consumătorii finali și potențialii consumatori finali de energie electrică, precum
și operatorii de sistem.
5. Fundamentarea economico-financiară
Regulamentul privind furnizarea energiei electrice va avea impact asupra participanților la
piaţa energiei electrice, în special, asupra furnizorilor de energie electrică și consumatorilor finali
sau solicitanților care au depus cereri de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice
(Regulamentul existent fiind aplicat și în relațiile dintre operatorii de sistem și utilizatorii
sistemului).
În raport cu titularii de licenţe, considerăm că aprobarea şi implementarea Regulamentului
privind furnizarea energiei electrice nu va afecta negativ activitatea lor.
În ceea ce priveşte consumatorii finali se estimează că aceştia nu vor suporta costuri
suplimentare de conformare în legătură cu elaborarea Regulamentului propus.
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.
Implementarea noilor prevederi ale Legii cu privire la energia electrică în cadrul
regulamentului, promovează apariția noilor actori pe piața energiei electrice. Pe termen lung,
implementarea principiilor Comunităţii Europene va face posibilă integrarea pieţei energiei
electrice din Republica Moldova într-o piaţă regională, creînd premise pentru dezvoltarea
competitivității pe piața de energiei electrice.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
Referitor la oportunitatea aprobării de către ANRE a Regulamentului privind furnizarea
energiei electrice, Agenția a consultat părțile interesate, totodată plasând pe pagina WEB a sa
(www.anre.md, la rubrica Transparența decizională / Consultări Publice) la data de 10.11.2017
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. La 15.08.2018 proiectul modificat în baza propunerilor și obiecțiilor a
fost supus consultărilor repetate.
Toate obiecţiile şi propunerile expediate în adresa Agenţiei au fost examinate şi au fost luate
în consideraţie la îmbunătățirea proiectului Regulamentului în cauză.
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.
În scopul oferirii părților interesate a posibilității de a argumenta propunerile și obiecțiile
expuse în avizele transmise au fost organizate ședințe de lucru în cadrul cărora s-a îmbunătățit
esențial proiectul Regulamentului în cauză.
8. Constatările expertizei anticorupție
Potrivit Raportului de expertiză anticorupție nr. EDA18/5483 din 23.10.2018, se constată că
în cadrul procesului de elaborare a proiectului au fost asigurate rigorile de transparență
decizională, prevederile proiectului de regulament nu aduce atingere drepturilor fundamentale ale
omului și promovează interesul public de a furniza energie electrică în termenele și condițiile
stabilite de Legea cu privire la energia electrică, fapt ce va garanta fiabilitatea furnizării energiei
electrice consumatorilor finali.
Conform avizului CNA în conținutul Proiectului nu s-au constatat factori de risc, care pot
genera apariția riscurilor de corupție.
9. Constatările expertizei de compatibilitate

10. Constatările expertizei juridice
În corespundere cu Avizul Ministerului Justiției nr. 04/13544 din 20.11.2018 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 07 noiembrie 2018, Proces verbal nr. 30, proiectul
Regulamentului privind furnizarea energiei electrice a fost avizat pozitiv.
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