Notă informativă
privind proiectul clauzelor obligatorii la Contractul de achiziționare a energiei
electrice produse din surse regenerabile
Conform modificărilor art. 14 alin. c) a Legii nr. 10 din 26 februarie 2016 privind
promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, aprobate prin Legea nr. 34 din 16 martie
2018 pentru modificarea și completarea Legii 10/2016, atribuțiile Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică au fost completate, astfel încît ANRE urmează să elaboreze și să
aprobe clauzele obligatorii la contractul de achiziționare a energiei electrice produse din surse
regenerabile.
Comercializarea energiei electrice din surse regenerabile produse de producătorii eligibili,
conform art. 29 din Legea 10/2016, urmează să se efectueze prin achiziţionarea de către
furnizorul central de energie electrică de la producătorii eligibili a întregii cantităţi de energie
electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică.
Reglementarea prin Contract este necesară întru asigurarea predictibilităţii obligaţiilor
contractuale, transpunând şi implementând garanţiile oferite prin Legea 10/2016 producătorului
eligibil.
Contractul de achiziţionare a energiei electrice din surse regenerabile urmează să
reglementeze transparent şi explicit raporturile juridice şi comerciale dintre furnizorul central de
energie electrică desemnat de Guvern și producătorul de energie electrică din surse regenerabile,
care a obținut statutul de producător eligibil în baza licitației desfășurată conform
Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil,
aprobat de Guvern sau a procedurii de confirmare specificată în Regulamentul privind
confirmarea statutului de producător eligibil, ce urmează a fi aprobat de ANRE.
În conformitate cu articolul 16, aliniat 3) al Legii nr. 174 din 21 septembrie 2017 cu privire
la energetică proiectele sau hotărîrile Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru
Reglementare în Energetică care pot avea impact asupra pieţelor energeticii şi asupra obligaţiilor
de serviciu public urmează a fi aprobate cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite în
Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional.

