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Regulamentul privind registrul participanților la piața angro de gaze naturale 

 
Secțiunea 1 

 Dispoziții generale 
1. Regulamentul privind registrul participanților la piaţa angro (în continuare – Regulament) are ca scop 

reglementarea procedurii de înregistrare și a modului de actualizare a Registrului participanților la 
piaţa angro de către Agenția Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – 
Agenţia/ANRE),  precum şi modelele de raportare conform cerințelor stabilite în cadrul Comunității 
Energetice. 

2. Prevederile Regulamentului se aplică participanților la piața angro de gaze naturale care efectuează 
tranzacții cu produse energetice angro sau care manifestă interesul de a intra în astfel de tranzacții, în 
cazul în care livrarea produselor energetice angro are sau va avea loc în Republica Moldova.  

3. Participanții la piața angro de gaze naturale care efectuează tranzacții cu produse energetice angro 
sau care manifestă interesul de a intra în astfel de tranzacții prin intermediul notificărilor de 
tranzacționare sunt obligați să se înregistreze în Registrul participanților la piaţa angro de gaze 
naturale instituit de Agenţie. 

Secțiunea 2  
Registrul participanţilor la piaţa angro de gaze naturale 

4. Agenția instituie Registrul participanților la piața angro, utilizând cerințele stabilite în cadrul 
Comunității Energetice, precum și în conformitate cu cerințele stabilite în Legea nr. 108/2016 cu 
privire la gazele naturale (în continuare - Legea nr. 108/2016).  

5. Registrul participanţilor la piaţa angro, se menţine şi se actualizează de către Agenție în mod continuu. 
Conţinutul informaţiei din Registru care poate fi accesat de public este stabilit în Anexa 4 la  
Regulament. 

6. Agenţia atribuie un cod de identificare unic fiecărui participant la piața angro. 
7. Registrul participanților la piața angro conține, cel puțin următoarele informații despre fiecare 

participant la piața angro: 
1) codul unic de identificare al fiecărui participant la piață; 
2) codul fiscal, numărul de înregistrare pentru TVA;  
3) adresa; 
4) persoanele responsabile pentru deciziile operaționale ale participantului respectiv și pentru cele 

referitoare la tranzacții; 
5) beneficiarul final al activităților de tranzacționare ale participantului la piața gazelor naturale; 
6) alte informații care permit identificarea participantului la piața gazelor naturale. 

8. Agenția transmite Comitetului de Reglementare al Comunității Energetice informațiile din Registrul 
participanților la piața angro în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Informațiile 
prezentate de Agenție contribuie la actualizarea Registrului central al participanților la piață angro de 
energie, deţinut de Comitetul de reglementare al Comunității Energetice.  

9. Executarea obligației de a se înregistra în Registrul participanților la piața angro nu îl exonerează pe 
participantul respectiv de obligațiile ce se impun privind respectarea normelor aplicabile prevăzute 
în Legea nr. 108/2016 și Regulile pieței gazelor naturale, aprobate prin Hotărârea Consiliului de 
administrație al ANRE nr. 534/2019.  

 
Secțiunea 2  



 
Înregistrarea participanților la piață 

10. Fiecare participant la piața angro de gaze naturale este obligat să depună la Agenție, o cerere de 
înregistrare în Registrul participanților la piața angro, înainte de a efectua o tranzacție cu produse 
angro de gaze naturale.  

11. În baza informaţiilor din cererile depuse de participanții la piața angro de gaze naturale, Agenția 
completează Registrul participanţilor la piaţa angro.   
12. Procesul de înregistrare în Registrul participanţilor la piaţa angro constă în derularea următoarelor 
activități: 

1) transmiterea de către solicitant la Agenţie a cererii de înregistrare, completată cu informaţia de 
înregistrare și declarația pe proprie răspundere cu privire la corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor, 
toate documentele fiind redactate în limba română; 

2) examinarea de către Agenţie a cererii de înregistrare, completate cu datele de înregistrare și a 
declarației pe propria răspundere prevăzută la sbp. 1) cu includerea acesteia în Registrul participanţilor 
la piaţa angro și atribuirea numărului de înregistrare a participantului; 

3) transmiterea de către Agenţie unei notificări în formă electronică solicitantului la piața angro, cu 
privire la înregistrarea acestuia în Registrul participanţilor la piaţa angro. 
13. Cererea de înregistrare și declarația pe proprie răspundere prevăzută la pct. 12 sbp. 1), poate fi 

descărcată de pe pagina electronică a Agenţiei urmând a fi completată de solicitant 
conform modelelor din Anexele 1 și 2 la Regulament. Cererea poate fi depusă fizic la sediul ANRE 
sau în format electronic cu semnătură electronică utilizănd interfeţele propuse de ANRE. 

14. În termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii cererii, Agenţia examinează 
informaţia/documentele expediate de solicitant. În cazul în care cererea nu conţine informaţia 
completă, Agenţia notifică în formă electronică solicitantul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data 
înregistrării cererii, despre necesitatea completării acesteia, în termen de până la 10 de zile lucrătoare, 
de la data expedierii notificării de către ANRE.  

15. În cazul în care solicitantul nu transmite Agenţiei informațiile solicitate în condițiile pct. 14,  
Agenţia îl notifică în formă electronică, indicând că cererea de înregistrare nu a fost examinată. 

16. În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care informaţia/documentația este completă, Agenţia 
înregistrează participantul în Registrul participanților la piața angro de gaze naturale și transmite către 
Comitetul de Reglementare al Comunității Energetice cererea de înregistrare în vederea înregistrării 
solicitantului în Registrul central al participanților la piața angro de energie, deţinut de Comitetul de 
Reglementare al Comunității Energetice, și notifică electronic solicitantul privind înregistrarea lui în 
Registrul participanţilor la piaţa angro.  
17. Agenția va atribui fiecărui participant înregistrat în Registrul participanţilor la piața angro codul 
unic de identificare al Comitetului de reglementare al Comunității Energetice (codul ECRB). Codul unic 
de identificare va fi atribuit în conformitate cu Anexa nr. 3 la Regulament. 
 

Secțiunea 3  
Registrul central al participanților la piață angro de energie  

18. Agenţia transmite către Comitetul de reglementare al Comunității Energetice informațiile publicate, 
în conformitate cu Anexa nr. 4 la Regulament pe baza căruia va fi actualizat Registrul central al 
participanților la piața angro de energie. 
19. Registrul central al participanților la piața angro de energie va fi disponibil pe pagina web a 
Secretariatului Comunității Energetice, inclusiv link-uri către Registrele naționale ale ţărilor Părţi ale 
Comunităţii Energetice.   

 
                                                                       Secțiunea 4 

Actualizarea/modificarea datelor de înregistrare și anularea  
înregistrării participanților la piața angro de gaze naturale 



 
20. Participanții înregistrați în Registrul participanţilor la piaţa angro sunt obligați să notifice Agenția 
despre orice modificare a informațiilor prezentate anterior în cererea de înregistrare. 
21. În vederea actualizării și/sau modificării informațiilor înregistrate în Registrul participanţilor la piaţa 
angro, participantul depune la Agenţie o cerere privind modificarea datelor din Registru care include 
datele actualizate și/sau modificate, însoţită de declarația pe proprie răspundere privind corectitudinea 
şi veridicitatea informațiilor, conform Anexei nr. 1 și Anexei 2 la Regulament. 
22. Termenul pentru transmiterea datelor de actualizare și/sau modificare a informațiilor conform 
prevederilor pct. 21, este de maximum 10 zile lucrătoare de la apariția situației respective. 
23. În termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la pct. 21-22, Agenţia 
analizează informaţia prezentată și, dacă este cazul, notifică participantul, despre necesitatea completării 
acesteia conform procedurii prevăzute la pct. 14. 
24. În situația în care, se constată că datele de înregistrare ale unui participant la piață din Registrul 
participanţilor la piaţa angro sunt eronate, incomplete sau nu au fost actualizate, Agenția notifică 
participantul la piață în vederea corectării acestora în termen de cel mult 10 zile de la expedierea 
notificării de către Agenţie. 
25. În situația în care participantul nu execută total sau parţial obligaţia prevăzută la pct. 3 şi pct. 20 din 
Regulament, Agenţia demarează procedurile legale care se aplică pentru nerespectarea de către 
participantul la piață angro a obligației ce îi revine, în temeiul art. 113 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 
108/2016. 
26. În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care documentația este completă, Agenţia introduce 
datele actualizate în Registrul participanților la piața angro și transmite informațiile respective către 
Comitetul de reglementare al Comunității Energetice în vederea actualizării datelor în Registrul central 
al participanţilor pe piaţa angro de energie.  
27. Anularea înregistrării participantului la piață angro de gaze naturale (ştergerea/radierea codului 
ECRB) se realizează de către Agenţie în baza unei cereri a participantului la piață angro cu notificarea 
Comitetului de reglementare al Comunității Energetice. 

Secțiunea 5 
Raportarea conform cerinţelor Comunităţii Energetice 

28. Formularul de prezentare a informațiilor de către Agenţie către Comitetul de reglementare al 
Comunității Energetice privind presupusa încălcare a prevederilor Legii nr. 108/2016 în care s-a transpus 
Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie 
(Regulamentul (UE) nr. 1227/2011)  este stabilit în conformitate Anexa 5 la Regulament. 
29. Formularul Acordului de confidențialitate reciprocă încheiat între Agenţie şi alte autorităţi de 
reglementare din alte ţări estice este stabilit în Anexa 6 la Regulament. 
30. Orice persoană fizică sau juridică poate raporta către Agenţie și/sau Consiliul de Reglementare al 
Comunității Energetice un comportament suspect pe piața angro de gaze naturale sau orice potențiale 
încălcări ale Legii nr. 108/2016 în care s-a transpus Regulamentul (UE) nr. 1227/2011, în conformitate 
cu formularul stabilit la Anexa 7 la Regulament.  
31. Participanților la piața angro de gaze naturale cărora nu li se aplică interdicțiile privind tranzacțiile 
bazate pe informații privilegiate stabilite la art. 971 din Legea nr. 108/2016, sunt obligaţi să prezinte 
Agenţiei informaţii cu privire la tranzacţiile respective, în baza formularului stabilit la Anexa 8 la  
Regulament. 
32. Participantul la piața angro de gaze naturale care decide să amâne în mod excepțional, pe propria 
răspundere, publicarea unor informații privilegiate în condiţiile art. 972 din Legea nr. 108/2016, este 
obligat să notifice fără întârziere Agenția despre acest fapt, cu prezentarea motivelor care justifică 
amânarea publicării informațiilor în cauză conform formularului de notificare stabilit la Anexa 9 la 
Regulament.     

 
Secțiunea 6 



 
Dispoziții finale 

33. Agenţia poate realiza verificări suplimentare, în limita competențelor deținute, asupra datelor 
raportate de un participant la piața angro de gaze naturale. 
34. Participanții la piața angro de gaze naturale au obligația să confirme până la data de 31 decembrie a 
fiecărui an, validitatea datelor de înregistrare transmise anterior la Agenţie. 
35. Cererea de înregistrare a participantului la piața angro a gazelor naturale care s-a înregistrat deja la 
Agenție în calitate de participant la piața energiei electrice nu trebuie să ducă la o dublă înregistrare a 
acestuia, ci doar la modificarea listei activităților prestate care au fost specificate pentru respectivul 
participant al pieței. 
36. Comunicarea dintre Agenţie şi solicitanţii de înregistrare în registrul participanţilor la piaţa angro / 
participanţii la piaţa angro va avea loc în formă electronică, prin intermediul adreselor de email indicate 
în cererea de înregistrare.  
37. Agenţia publică pe pagina sa electronică Anexele 1-9 care sunt parte integrantă a  Regulamentului.  

 
Anexa 1             

  la Regulamentul privind registrul participanților la piața angro 
de gaze naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

                                                                             administrație al ANRE nr.   din             2022  
 

Dlui _________________ 
Director general al ANRE 

CERERE DE ÎNREGISTRARE 
în Registrul participanţilor la piaţa angro de gaze naturale 

Autoritatea de înregistrare: 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Energetică (ANRE) 

Țară: Republica Moldova 
Formularul utilizatorului Informațiile completate de către participantul la piața angro 
Data depunerii   
Informații despre înregistrarea companiei 

Denumirea juridică    
Forma juridică de organizare   
Adresa juridică (sediul principal) / 
adresa de domiciliu 

  

Orașul    
Codul poștal    
Țara   
Codul unic de identificare (EIC) al 
companiei 

  

Codul BIC    
Codul fiscal    
Codul TVA    
Pagina electronică a companiei   
Sunteţi angajat al companiei?  
(nr.  mandat / ordin) 

  



 
Informații despre proprietatea companiei (beneficiarului final al activităților de 
tranzacționare) 
Numele directorului   
Prenumele    
Adresa de email    
Numărul de telefon    
Controlor final   
Date privind divulgarea informațiilor privilegiate 
Pagina electronică (1) unde sunt 
publicate informațiile privilegiate:   

Pagina electronică (2) unde sunt 
publicate informațiile privilegiate: 
(dacă există) 

  

Pagina electronică (3) unde sunt 
publicate informațiile privilegiate: 
(dacă există)   

  

Contactele persoanei de referință pentru probleme de înregistrare 
Numele    
Prenumele    
Adresa de email    
Numărul de telefon    
Contactele persoanei de referință pentru probleme juridice 
Numele    
Prenumele    
Adresa de email    
Numărul de telefon    
Contactele persoanei de referință pentru probleme comerciale 
Numele    
Prenumele    
Adresa de email   
Numărul de telefon    
Contactele persoanei de referință pentru alte probleme 

Numele   
Prenumele   
Adresa de email  
Numărul de telefon    

 
Solicitant: 

  ________________________  
(numele, prenumele)  

________________________  
(semnătura) 

   
„___” _________________ 20__ 

(data, luna, anul) 

 
            

Anexa 2             
  la Regulamentul privind registrul participanților la piața angro 



 
de gaze naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de             

administrație al ANRE nr.      din          2022      
 

DECLARAȚIE 
privind corectitudinea şi veridicitatea informațiilor prezentate ANRE 

 
     Subsemnatul, .....(prenumele și numele, funcţia)....., în calitate de reprezentant al participantului la 
piaţa angro (denumirea companiei), cu adresa juridică ______________, cod fiscal nr. _____________, 
titular al licenței nr. ________________ (dacă este titular de licență), cunoscând prevederile art. 3521 
din Codul penal RM privind falsul în declarații, declar că datele furnizate ANRE în vederea 
înregistrării în Registrul participanţilor la piaţa angro sunt corecte, veridice și complete. 

 
Declarant: 

  ________________________  
(numele, prenumele)  

________________________  
(semnătura) 

   
„___” _________________ 20__ 

(data, luna, anul) 

 
            

Anexa 3             
  la Regulamentul privind registrul participanților la piața angro 

de gaze naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de             
administrație al ANRE nr.      din          2022            

 
Metoda de atribuire a codului unic de identificare ECRB participanților la piața angro de gaze 

naturale 
      

1. Agenţia utilizează următoarea formulă pentru atribuirea codului unic de identificare ECRB 
participanților la piață angro înregistrați în Registrul participanţilor la piaţa angro, care este armonizat 
între ţările Părți ale Comunităţii Energetice. 

2. Codul unic de identificare ECRB este format din 20 de caractere expuse în următoarea redacţie 
(ordine): 

1) caracterele 1-4 au următoarea redacţie: ‘ECRB’; 
2) caracterele 5, 8 și 17 au următoarea redacţie: ‘-‘; 
3) caracterele 6 și 7 au următoarea redacţie: ‘MD’; 
4) caracterele 9-16 reprezintă data depunerii cererii de înregistrare completate. 4 caractere 

reprezintă anul (AAAA), 2 caractere luna (LL) și 2 pentru ziua (ZZ);  
5) caracterele 18-20 reprezintă ordinea de numerotare a participanților la piață care au depus 

cererea de înregistrare în aceeași zi la Agenţie. 
Anexa 4             

  la Regulamentul privind registrul participanților la piața angro 
de gaze naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de             

administrație al ANRE nr.      din          2022            
 

Conţinutul informaţiei din Registrul participanților la piața angro de gaze naturale 
care poate fi accesat de public 

 



 

Autoritatea de înregistrare: 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Energetică (ANRE) 

Țară: Republica Moldova 

Formularul utilizatorului 
Informațiile completate de către participantul 
la piață 

Data depunerii   
Informații despre înregistrarea companiei 

Codul unic de înregistrare ECRB   
Denumirea juridică  
Forma de organizare   
Adresa juridică (sediul principal) / adresa de 
domiciliu 

  

Orașul    
Codul poștal    
Țara   
Codul EIC al companiei   
Codul BIC    
Codul fiscal    
Codul TVA    
Pagina electronică a companiei   
Date privind divulgarea informațiilor privilegiate 
Pagina electronică (1) unde sunt publicate 
informațiile privilegiate:    

Pagina electronică (2) unde sunt publicate 
informațiile privilegiate: (dacă există)   

Pagina electronică (3) unde sunt publicate 
informațiile privilegiate: (dacă există)     

 
Anexa 5             

  la Regulamentul privind registrul participanților la piața angro 
de gaze naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de             

administrație al ANRE nr.      din          2022             
 

Formularul de prezentare a informațiilor de către ANRE către 
Comitetului de Reglementare al Comunității Energetice privind presupusa încălcare a 

prevederilor Legii nr. 108/2016 în care s-au transpus prevederile Regulamentului (UE) nr. 
1227/2011 

 
A. Informații generale  

 
Nr. Titlu Informații care trebuie furnizate
1 Ţara Parte Contractantă Republica Moldova 
2 Autoritatea de reglementare  ANRE 

3 
Persoană (persoane) care reprezintă ANRE în legătură cu 
acest raport șî datele de contact ale acestora (telefon și e-
mail) 

 



 
4 Data depunerii la ECRB:  
5 Adresa de e-mail a ECRB pentru depunerea raportului  
6 Alte informații (dacă este necesar)  

 
B. Informații despre presupusa încălcare 

 
Nr. Titlu Informații care trebuie furnizate
1 Piața angro de gaze naturale  

2 
Ţara Parte Contractantă a Comunităţii Energetice în care a 
avut loc încălcarea suspectată 

 

3 

Categoria sau încălcarea suspectată a Regulamentului 
(UE) nr. 1227/2011: 
- tranzacționarea bazată pe informații privilegiate (art. 3) 
- manipularea sau tentativa de manipulare a pieței (art. 5) 

 

4 
Expunerea unui rezumat al încălcării suspectate (o 
descriere mai detaliată care trebuie furnizată la litera C de 
mai jos) 

 

5 
Data (ora, dacă este cazul) când a avut loc încălcarea 
suspectată (sau când a început) 

 

6 Cum a aflat ANRE despre încălcarea suspectată  

7 
Participantul (participanții) la piață implicați în încălcarea 
suspectată 

 

8 

Există o investigație în curs de desfășurare de către ANRE 
raportoare legată de această încălcare (în cazul în care 
încălcarea a avut loc în jurisdicția autorității de 
reglementare raportoare) 

 

9 
Care este punctul de vedere al autorității de reglementare 
raportoare (ANRE) asupra impactului general / asupra 
pieței 

 

10 
Ce ţări Părți ale Comunităţii Energetice pot afecta (sau au 
afectat) încălcarea suspectată 

 

11 
Care este recomandarea autorității de reglementare 
raportoare (ANRE) către ECRB în legătură cu încălcarea 
suspectată 

 

12 

Acest raport (sau orice anexă) include informații 
confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial 
(dacă „da”, se indică care dintre informațiile furnizate sunt 
confidențiale sau sensibile din punct de vedere comercial).
De prezentat o indicație care să confirme de ce aceste 
informații constituie informații confidențiale sau sensibile 
din punct de vedere comercial. 

 

13 De prezentat lista anexelor/fișierelor atașate acestui raport  
 

C. Prezentarea informațiilor detaliate despre încălcarea suspectată 
 

            
Anexa 6             

  la Regulamentul privind registrul participanților la piața angro 



 
de gaze naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de           

administrație al ANRE nr.      din          2022 
 

ACORD DE CONFIDENȚIALITATE RECIPROCĂ 

Prezentul acord de confidențialitate reciprocă este încheiat de și între ___________________ 
(denumit în continuare „prima Parte”) și ___________________denumit în continuare „a doua Parte”, 
„a treia parte”, după caz).  
 Întrucât prima Parte, a doua Parte etc., (denumite în continuare „Părți”) au interesul de a participa 
la discuții și de a coopera în scopul punerii în aplicare a Regulamentului 1227/2011 privind integritatea 
și transparența pieței angro de  gaze naturale și colaborarea în cadrul Comitetul de Reglementare al 
Comunității Energetice (ECRB) ar putea împărtăși cu cealaltă, informație pe care Partea care o dezvăluie 
consideră că este privată și confidențială pentru sine, în conformitate cu definițiile articolului 2 din Actul 
Procedural al ECRB 01/2020 și dispozițiile punctului 6 al acestuia (denumit în continuare „Informații 
confidențiale”); 
  

PĂRȚILE CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ: 
1. Părțile acționează în conformitate cu Actul Procedural al ECRB 01/2020 și, în special, cu 

articolul 6 din aceasta pentru a identifica informațiile confidențiale și secretele comerciale (denumite în 
continuare „Informații confidențiale”) celeilalte Părți (Părți). 

2. Atunci când este informat despre caracterul privat și confidențial al informațiilor confidențiale 
care au fost dezvăluite de cealaltă Parte, Partea destinatară (denumită în continuare „Destinatar”), pentru 
o perioadă de ____ ani de la data prezentării informațiilor confidențiale, se va abține de la divulgarea 
acestor informații confidențiale oricărui contractant sau altei părți terțe fără aprobarea scrisă prealabilă 
a Părții care a prezentat informațiile confidențiale și va proteja aceste informații confidențiale de 
divulgarea accidentală către o terță parte folosind aceeași grijă și diligență pe care Destinatarul le 
folosește pentru a-și proteja propriile informații confidențiale, dar în niciun caz să nu ofere o atenție mai 
puțin decât rezonabilă. Destinatarul se va asigura că fiecare dintre angajații, funcționarii, directorii sau 
agenții săi care au acces la informații confidențiale dezvăluite în temeiul prezentului acord sunt informați 
cu privire la caracterul său privat și confidențial și sunt obligați să respecte termenii prezentului acord. 
Destinatarul informațiilor confidențiale dezvăluite în temeiul prezentului acord va notifica cu 
promptitudine Partea care a prezentat informațiile despre orice dezvăluire a acestor informații 
confidențiale, care încalcă prezentul acord sau orice citație sau alt proces legal care necesită producerea 
sau divulgarea informațiilor confidențiale menționate. 

3. Toate informațiile confidențiale prezentate și dezvăluite în temeiul prezentului acord, vor fi și 
vor rămâne proprietatea Părții care a prezentat informațiile confidențiale și nimic din conținutul 
prezentului acord nu va fi interpretat ca acordând sau conferind drepturi asupra acestor informații 
confidențiale celeilalte Destinatarului. Destinatarul va onora orice solicitare din partea Părții care 
prezintă informațiile de a returna sau distruge cu promptitudine toate copiile informațiilor confidențiale 
dezvăluite în temeiul prezentului acord și toate notele legate de aceste informații confidențiale. Părțile 
sunt de acord că Partea care dezvăluie va suferi un prejudiciu ireparabil în cazul în care informațiile sale 
confidențiale sunt făcute publice, sunt comunicate unei terțe părți sau dezvăluite în alt mod cu încălcarea 
prezentului acord și că Partea care dezvăluie va avea dreptul să obțină o despăgubire preventivă 
împotriva unei amenințări de încălcare sau continuarea oricărei astfel de încălcări și, în cazul unei astfel 
de încălcări, acordarea de daune reale și exemplare de la orice instanță competentă. 

4. Termenii prezentului acord nu vor fi interpretați pentru a limita dreptul oricărei Părți de a utiliza 
în mod independent cele primite de la Partea care dezvăluie fără a utiliza informațiile confidențiale ale 
celeilalte Părți.  



 
5. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Părțile sunt de acord că informațiile prezentate nu vor fi 

considerate informații confidențiale, iar Destinatarul nu va avea obligația de a păstra confidențialitatea 
acestor informații, atunci când aceste informații: 

1) sunt deja cunoscute Destinatarului, după ce au fost dezvăluite Destinatarului de către o terță 
parte, fără ca această terță parte să aibă obligația de confidențialitate față de Partea care a prezentat 
informațiile; sau 

2) sunt sau devin cunoscute public prin nicio faptă ilicită a Destinatarului, a angajaților, a 
funcționarilor, a directorilor sau a agenților săi; sau 

3) sunt dezvoltate independent de către Destinatar, fără referire la orice informații confidențiale 
prezentate conform prezentului document; sau 

4) sunt aprobate pentru eliberare (și numai în măsura în care acest lucru este aprobat) de către 
Partea care dezvăluie; sau 

5) sunt dezvăluite în conformitate cu cerința legală a unei instanțe sau a unei agenții 
guvernamentale sau în cazul în care este necesar prin aplicarea legii. 

6. Niciuna dintre Părți nu va face, fără aprobarea prealabilă a celeilalte Părți, niciun anunț public 
sau nu va dezvălui în alt mod existența sau condițiile prezentului acord. 

7. Prezentul acord nu creează în niciun caz obligația oricărei Părți de a prezenta informații 
confidențiale celeilalte Părți sau de a încheia orice alt acord. 

8. Prezentul acord intră în vigoare începând cu ultima dată semnată mai jos (denumită în continuare 
„data intrării în vigoare”). 

9. Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă de ____ ani de la data intrării în vigoare, 
cu excepția cazului în care una dintre Părți încetează altfel prin notificarea celeilalte a dorinței sale de a 
rezilia prezentul acord. Cerința de a proteja informațiile confidențiale dezvăluite în temeiul prezentului 
acord va persista și după încetarea acestui acord. 
 
PĂRŢILE:  
 
Semnătura primei Părți _____________________ Numele tipărit _____________________ 
Data _____________________ 
Semnătura Părții a doua _____________________Numele tipărit _____________________ 
Data _____________________ 
(și a treia Parte, etc., dacă este necesar) 
                                                                                                                                                                                  

Anexa 7             
  la Regulamentul privind registrul participanților la piața angro 

de gaze naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de            
administrație al ANRE nr.      din          2022 

Model de raportare   
a potențialelor încălcări ale Legii nr. 108/2016 prin care a fost transpus Regulamentul (UE) nr. 

1227/2011 către ANRE și / sau ECRB de către orice persoană juridică sau fizică 
 

A. Informații generale  
 
Nr. Titlu Informații care trebuie furnizate

1 

Partea raportoare: 
-participant la piață 
-persoană care intermediază tranzacţii cu titlu profesional  
-altă autoritate competentă 
-altele 

(numele persoanei / întreprinderii/ 
autorității și adresa) 



 

2 
Persoană (persoane) care reprezintă partea raportoare în 
legătură cu acest raport și datele de contact ale acestora 
(telefon și e-mail) 

 

3 Adresa de e-mail a ANRE pentru depunerea raportului  

4 
Adresa de e-mail a secţiei ECRB pentru depunerea 
raportului 

 

5 Data depunerii  
6 Alte informații (dacă este necesar)  

 
B. Informații despre încălcarea suspectată 

 
Nr. Titlu Informații care trebuie furnizate 
1 Piața angro de gaze naturale  

2 
Statul contractant al Comunităţii energetic în care a avut 
loc încălcarea suspectată 

 

3 

Categorie sau încălcarea suspectată a REMIT: 
- tranzacționare bazată pe informații privilegiate;  
- neexecutarea obligației de publicare a informațiilor 
privilegiate; 
- manipularea sau tentativa de manipulare a pieței de către 
persoanelor care intermediază tranzacții cu titlu 
profesional; 
- obligația de înregistrare;  
- obligația persoanelor care intermediază tranzacții cu titlu 
profesional de notificare  ANRE. 

 

4 
Descrieţi un rezumat al încălcării suspectate 
(o descriere mai detaliată urmează a fi prezentată în litera 
C de mai jos) 

 

5 
Data (și ora, dacă este cazul) când a avut loc încălcarea 
suspectată (sau când a început) 

 

6 Cum a aflat partea raportoare despre încălcarea suspectată  

7 
Participantul (participanții) la piață implicați în încălcarea 
suspectată 

 

8 
Cunoașteți o anchetă în curs de desfășurare efectuată de 
către autorităţile naţionale/ internaţionale de reglementare 
referitor la această încălcare 

 

9 
Care este punctul de vedere al părții raportoare asupra 
impactului general asupra pieței (mai multe detalii pot fi 
indicate la litera C de mai jos) 

 

10 
Ce alte ţări părți ale Comunităţii Energetice pot afecta (sau 
au afectat) încălcarea suspectată 

 

11 

Dacă acest raport (sau orice anexă) include informații 
confidențiale și sensibile din punct de vedere comercial 
(dacă „da”, vă rugăm să indicați care dintre informațiile 
prezentate sunt confidențiale sau sensibile din punct de 
vedere comercial). 

 



 
De prezentat o argumentare care să confirme de ce aceste 
informații constituie informații confidențiale sau sensibile 
din punct de vedere comercial. 

13 Indicaţi lista  anexelor / fișierelor atașate acestui raport  
 

C. Indicaţi informații mai detaliate despre încălcarea suspectată 
Anexa 8             

  la Regulamentul privind registrul participanților la piața angro 
de gazel naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de             

administrație al ANRE nr.      din          2022 
                                                                                                                                      

Model de raportare la Agenţie de către producători, operatorii depozitelor de stocare  
cărora nu li se aplică interdicțiile privind tranzacțiile bazate pe informații privilegiate stabilite la 

art. 971 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale 
 

A. Informații generale  
 
Nr. Titlu Informații prezentate 
1 Numele și adresa raportorului  

2 
Persoană (persoane) care reprezintă partea raportoare în 
legătură cu acest raport și datele de contact ale acestora (telefon 
și adresa electronică) 

 

3 

Tipul participantului la piață: 
-producător de gaze naturale 
-operator al depozitului de stocare  
-altele [prezentaţi o descriere] 

 

4 
Adresa electronică a Agenţiei pentru depunerea raportului 
(anre@anre.md) 

 

5 Data depunerii  
6 Alte informații (dacă este necesar)  

 
B. Informații privind tranzacţiile bazate informaţii privilegiate  

 
Nr. Titlu Informații prezentate 
1 Denumirea instalației  
2 Capacitatea tehnică  
3 Capacitate indisponibilă  
4 Data, ora, întreruperilor neplanificate (de la până la)  
5 Alte detalii  

 
C. Indicarea tranzacției în cauză  

 
      Mai jos, prezentaţi informaţii despre contractul încheiat pentru a acoperi pierderile imediate cauzate 
de întreruperile neplanificate. Informaţiile trebuie să includă, cel puțin date privind: capacitatea 
contractată, prețul de tranzacționare, durata contractului (data / ora de livrare), contrapărţi, data și ora 
când au fost încheiate tranzacţiile. 

Agenţia poate solicita informații suplimentare.   
            



 
Anexa 9             

  la Regulamentul privind registrul participanților la piața angro 
de gaze naturale aprobat prin Hotărârea Consiliului de             

administrație al ANRE nr.      din          2022 
 

Model de notificare către ANRE privind amânarea publicării informațiilor privilegiate în 
conformitate cu Articolul 972 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale 

 
A. Informații generale  

 
Nr. Titlu  Informații care trebuie furnizate
1 Numele și adresa participantului la piață raportor  

2 
Persoană (persoane) care reprezintă partea raportoare în 
legătură cu acest raport și datele de contact ale acestora 
(telefon și e-mail) 

 

3 

Tipul participantului la piață: 
-producător de gaze naturale 
-operator al depozitului de stocare  
-altele 

 

4 
Adresa de e-mail a ANRE pentru depunerea raportului. 
anre@anre.md  

 

5 Data depunerii   
6 Alte informații (dacă este necesar)  

 
B. Informații privind informațiile privilegiate în cauză 

 
Nr. Titlu  Informații care trebuie furnizate
1 Denumirea instalației  
2 Capacitatea instalată a instalației  
3 Capacitate indisponibilă  

4 
Date, inclusiv ore, ale întreruperii neplanificate (de la până 
la) 

 

5 Timpul preconizat dezvăluirii publice  
6 Adresa / linkul unde vor fi dezvăluite informațiile  
7 Alte detalii  

 
C. Indicarea tranzacției în cauză 

 
Mai jos, furnizați detalii despre contractul încheiat pentru a acoperi pierderea fizică imediată rezultată 
din întreruperi neplanificate. Detaliile ar trebui să includă, cel puțin: capacitatea contractată, prețul pe 
unitate tranzacționată, durata contractului (data/ore de livrare), contrapărțile și data și ora la care a fost 
încheiat. 
ANRE poate solicita informații suplimentare. 
 
 
 
 
 


