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 Compartimentele analizei impactului 

1. Definirea problemei 

a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluționate 

Elaborarea și aprobarea Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice 

este condiționată de art. 7 alin. (1) lit. g3) din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică (în 

continuare - Legea cu privire la energia electrică), în corespundere cu care, Agenția Națională 

pentru Reglementare în Energetică (în continuare - Agenția) elaborează și aprobă Normele minime 

de exploatare a centralelor și rețelelor electrice.  

La momentul actual, documentul normativ-tehnic care reglementează modul de exploatare a 

centralelor și rețelelor electrice, este „Правила технической эксплуатации электрических 

станций и сетей” ediția nr. 14 din anul 1989, care a fost preluat de la URSS și are o vechime de 

32 ani. Respectiv, prevederile acestuia nu mai fac față progresului tehnic modern și cerințelor de 

asigurare a calității serviciilor de producere, transport și de distribuție a energiei electrice.  

Documentul a fost aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministerului Energeticii al 

Republicii Moldova nr. 105 din 28.12.2001 și atât. Respectiv, nepublicarea acestuia în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, cauzează deseori situația când este pusă la îndoială legalitatea și 

caracterul imperativ al normelor. 

Aceeași situație este și cu documentul normativ-tehnic „Объём и нормы испытаний 

электрооборудования”, ed. 6 din anul 1997. Acest document normativ-tehnic reglementează 

volumul și tipurile măsurărilor și încercărilor care trebuie efectuate la punerea în funcțiune și în 

procesul exploatării a echipamentelor și aparatelor ale centralelor și rețelelor electrice. Documentul 

a fost aprobat prin ordinul nr. 10 al Ministerului Energeticii al Republicii Moldova din 25.02.2004. 

Respectiv, nepublicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cauzează deseori 

situația când este pusă la îndoială legalitatea și caracterul imperativ al normelor. 

Printre problemele care urmează a fi soluționate, sunt:  

1. prezența rețelelor electrice care prezintă pericol de incendii, avarii, șocuri electrice și 

electrocutări; 

2. necorespunderea prevederilor normative cu nivelul progresului tehnic din prezent; 

3. nerespectarea parametrilor de calitate a serviciilor de transport și de distribuție a energiei 

electrice – SAIFI, SAIDI, CAIDI; 
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4. lipsa creșterii și formării profesionale a persoanelor implicate, din domeniu, inclusiv al 

personalului agenților economici ce prestează servicii de deservire la operatorii de sistem; 

5. neefectuarea inspectărilor vizuale periodice ale rețelelor electrice; 

6. neefectuarea încercărilor și măsurărilor periodice ale echipamentelor și aparatelor ale 

centralelor și rețelelor; 

7. gradul redus de executare a prescripțiilor emise operatorilor de sistem cu referințe la 

prevederile documentelor normative actuale; 

8. imposibilitatea aplicării prevederilor art. 163 și 1631 din Codul contravențional al 

Republicii Moldova; 

9. necorespunderea standardelor (din seria ГОСТ) din documentele normativ-tehnice 

„Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей” și „Объём и 

нормы испытаний электрооборудования” cerințelor standardelor europene;  

10. nerespectarea zonelor de protecție a rețelelor electrice. 

b) Descrieți problema, persoanele/entitățile afectate și cele care contribuie la apariția    

problemei, cu justificarea necesității schimbării situației curente şi viitoare, în baza dovezilor şi 

datelor colectate și examinate  

1. Problema legalității și impunerii obligatorii spre respectare a documentelor „Правила 

технической эксплуатации электрических станций и сетей” și „Объём и нормы испытаний 

электрооборудования” pe parcursul anilor a creat situația când nu sunt respectate întotdeauna și 

întocmai cerințele documentelor respective. Astfel, nerespectarea acestora a creat premise de 

apariție a instalațiilor care prezintă pericol pentru utilizare și drept consecință, creșterea numărului 

incendiilor, accidentelor, șocurilor electrice și electrocutărilor. În tabelul nr. 1 se prezintă statistica 

cazurilor de electrocutări pentru perioada anilor 2011-2021 în ansamblu în scopul evidențierii 

problemei la acest subiect. 

Tabelul nr. 1 

Statistica cazurilor de electrocutări pentru anii 2011-2021 
Categorii de 

accidentați 

Note de 

clasificare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cu 

populația 

Copii Cazuri 1 2 5 3 4 5 4 4 2 - - 

Deces 1 1 3 3 2 3 2 3 2 - - 

Maturi Cazuri 7 13 19 13 14 13 12 9 9 7 9 

Deces 7 10 16 12 11 10 10 6 5 7 9 

Angajați în 

producere 

Cazuri 7 8 9 9 6 5 6 - 5 8 3 

Deces 3 5 3 5 3 4 3 - 3 6 - 

Total Cazuri 15 23 33 25 24 23 22 13 16 15 12 

Deces 11 16 22 20 16 17 15 9 10 13 9 

 

Conform statisticii și evidenței cazurilor de electrocutare și șocuri electrice cercetate în 

procesul supravegherii energetice de stat pe parcursul perioadei anilor 2020-2021, curent, au avut 

loc 13 cazuri de electrocutare și șocuri electrice în rețelele electrice ale operatorilor de sistem.  

 De asemenea, în ultima perioadă crește numărul de incendii provocate de echipamentele 

electrice din proprietatea operatorilor sistemelor de distribuție, astfel numai în anul 2021 au avut 

loc peste 20 de incendii din cauza nerespectării prevederilor Normelor actuale referitor la 

exploatarea echipamentelor de evidență a energiei electrice, instalațiilor de racordare a instalațiilor 

electrice de utilizare a consumatorilor casnici, etc. 

Din acestea sunt: 

1) În s. Giurgiulești, r-nul Cahul la data de 05.02.2021 a izbucnit un incendiu în tabloul de 

evidență 0,4 kV, amplasat în tabloul de distribuție al PTA-458/160 kVA din proprietatea 

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA. În urma cercetării circumstanțelor și cauzei 

producerii incendiului s-a constatat că cauza a fost defecțiunea transformatoarelor de 
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curent din tabloul de evidență (totalizator), care a dus la extinderea incendiului în tabloul 

de distribuție TD-0,4 kV al PTA-458.  

2) La data de 02.08.2021, în gospodăria dnei Sofia Caradja, din r-nul Ceadîr-Lunga, s. 

Beșghioz, str. Boris Glavan, 3 a avut loc un incendiu într-un depozit de furaje. În urma 

cercetării circumstanțelor producerii incendiului s-a constatat că incendiul a izbucnit din 

cauza scânteilor create în rezultatul unui scurtcircuit a conductoarelor LEA 0,4 kV care 

au fost suflate de vânt în depozit. Scurtcircuitul din deschizătura stâlpilor 5/4 – 5/5 a fost 

provocată ca urmare a încrucișării conductoarelor. 

3) La data de 27.07.2021 în casa de locuit a dnei Vasilisa Caraseni, domiciliată în s. Congaz, 

r-nul Comrat a avut loc un incendiu izbucnit din cauza lipsei deservirii tehnice a 

echipamentului de evidență a energiei electrice. 

De asemenea, în ultima perioadă se constată o creștere a numărului de cazuri intersecții 

neregulamentare ale LEA cu alte comunicații, în deosebi cu liniile de telecomunicații, numai în 

anul 2021 fiind depistate 93 de astfel de cazuri. Aceste cazuri deseori duc la deteriorarea 

receptoarelor electrice. 

        Un alt parametru care demonstrează problemele existente la exploatarea rețelelor electrice 

reprezintă sumele prejudiciilor achitate de operatorii sistemelor de distribuție pentru 

repararea/înlocuirea aparatelor electrocasnice, deteriorate în urma unor devieri ale parametrilor de 

tensiune (șocuri de tensiune).  Prejudiciile respective sunt achitate la cererea consumatorilor, în 

conformitate cu procedura stabilită de ANRE, care prevede depunerea unei cereri în decurs de 5 

zile de la momentul producerii incidentului și prezentarea de către consumator a documentelor ce 

confirmă cheltuielile suportate pentru reparația receptoarelor deteriorate. 

         Astfel, pe parcursul anului 2020 doar operatorul sistemului de distribuție ÎCS „Premier 

Energy Distribution” SA a recepționat 573 de cereri, din care au fost satisfăcute 290, suma 

prejudiciilor achitate fiind de 464 931 lei. 

Continuarea activității în domeniu în aceste condiții, va favoriza apariția a tot mai multe 

rețele și instalații care prezintă pericol pentru utilizare și ca urmare, creșterea numărului incendiilor, 

accidentelor, cât și gravitatea situației referitor la cazurile de electrocutare avute loc la producere, 

dar și cu populația, or menținerea acestei situații în continuare, nu este deloc benefică pentru 

societate. De asemenea în aceste condiții, vor continua să existe cazuri de încălcare a zonelor de 

protecție a rețelelor electrice, cât și a nerespectării cerinței de inspectare vizuală periodică a 

rețelelor de către personalul operatorilor de sistem, or aceste situații vor contribui la existența și 

apariția cazurilor de incendii, avarii, șocuri electrice și electrocutări cu grave consecințe sociale și 

economice. 

2. Progresul tehnologic a avansat mult timp de 30 de ani și a dus la dezvoltarea tehnologiilor 

noi cu un nivel mai ridicat de securitate, comparativ cu cele din anii 80-90. Astfel, trecerea la 

tehnologiile moderne va avea un impact pozitiv asupra reducerii cazurilor de electrocutări și șocuri 

electrice. 

Remarcăm că, în Normele actuale nu sunt prevăzute cerințe de exploatare și de efectuare a 

încercărilor a multor echipamente electrice care se utilizează pe larg în prezent, din care: 

transformatoare de curent electromagnetice împlute cu ulei, transformatoare de curent 

electromagnetice cu SF6, transformatoare de curent optice, transformatoare de curent 

electromagnetice cu izolație din rășină turnată (solidă), transformatoare de tensiune cu ulei, 

transformatoare de tensiune cu SF6, transformatoare de tensiune optice, transformatoare de 

tensiune cu izolație din rășină turnată (solidă), instalații de distribuție prefabricate în carcasă 

metalică cu izolație cu SF6, instalații statice pentru consumul și livrarea puterii reactive, sisteme 

operative de curent continuu, agregate și surse de alimentare neîntreruptibile. 

Aceeași situație este și cu cadrul normativ-tehnic, astfel în Normele actuale sunt referințe la 

GOST-uri, care deja nu sunt în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, din care: GOST 9972-74, 

GOST 14202-69, GOST 5985-79, GOST 6356-75, GOST 19296-73, etc.  
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O revizuire, actualizare a Normelor menționate este absolut necesară și obligatorie, în 

vederea menținerii pasului cu progresul tehnologic care este un proces continuu. În caz contrar, 

riscăm să devenim depășiți din punct de vedere tehnologic, iar acest lucru este unul inacceptabil în 

contextul interconexiunii cu sistemul European ENTSO-E, care reprezintă un obiectiv de integrare 

a pieței energiei electrice din Republica Moldova cu piața regională și europeană, fiind stabilit în 

Legea cu privire la energia electrică, în vederea îndeplinirii prevederilor Pachetului Energetic III, 

aferent pieței energiei electrice, conform angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul 

Acordului de Asociere cu UE. 

3. Conform pct. 29 din Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de 

distribuție a energiei electrice, operatorii sistemelor de distribuție (în continuare OSD) sunt obligați 

să asigure continuitatea serviciului de distribuție a energiei electrice pentru utilizatorii de sistem, 

în conformitate cu valorile indicatorilor de calitate, stabilite în Regulamentul în cauză. 

De asemenea, numărul de deconectări avariate influențează direct indicatorii generali de 

continuitate (SAIDI, SAIFI, CAIDI), care reflectă situația în general per întreprindere, în funcție 

de întreruperile neprogramate (avariate) şi a indicatorilor garantați care vizează fiecare consumator 

final în parte. 

O analiză a datelor statistice disponibile (prezentate în figura 1) cu privire la indicatorul 

SAIDI, care reprezintă durata medie a întreruperii în rețeaua OSD, prezintă o îmbunătățire a 

acestuia, însă nu una constantă. 

 
Figura 1. Evoluția indicatorului SAID, min (2011-2020). 

Pentru anii 2019, 2020, OSD li s-au aplicat nivele reglementate individuale ale indicatorului 

SAIDI. Pentru Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. valoarea reglementată a SAIDI a fost 

stabilită la 270 minute, iar pentru „RED Nord” S.A. – 155 minute. În figura 2 sunt prezentate 

valorile înregistrate ale SAIDI pentru operatorii sistemelor de distribuție în anii 2019, 2020 în 

comparație cu nivelul reglementat. 
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Figura 2. Nivelul indicatorului SAIDI în anii 2019-2020, pentru operatorii de sistem, în 

comparație cu nivelul  reglementat. 

OSD sunt obligați să monitorizeze și să raporteze anual și valorile indicatorilor SAIFI 

(frecvența medie a întreruperilor în rețea) și CAIDI (indicele duratei medii a unei întreruperi pentru 

un consumator final). 

 
Figura 3. Evoluția indicatorilor SAIFI și CAIDI în perioada anilor 2015-2020. 

 

4. Este de menționat faptul că documentele normativ-tehnice Правила технической 

эксплуатации электрических станций и сетей” și „Объём и нормы испытаний 

электрооборудования” sunt doar în limba rusă, fapt ce creează greutăți pentru utilizatori în 

aplicare în vederea perceperii sensului și specificului tehnic. Nu în toate cazurile este asigurată 

accesibilitatea persoanelor interesate la textul acestui document. Astfel pentru personalul, care nu 

cunoaște limba rusă, va fi greu să studieze normele, ceea ce îngreunează creșterea și formarea 

profesională a personalului electrotehnic din cadrul operatorilor de sistem și agenților economici 

ce prestează servicii de deservire la operatorii de sistem.  

5. Efectuarea inspectărilor vizuale periodice are o importanță majoră în procesul exploatării 

centralelor și rețelelor electrice în scopul prevenirii deranjamentelor, avariilor și electrocutărilor. 

Un exemplu elocvent reprezintă liniile electrice aeriene. Neexecutarea la timp a inspectărilor 

vizuale vale liniilor electrice aeriene poate avea drept urmare: 



6 

 

- încălcarea zonelor de protecție a rețelelor electrice încă în timpul începerii lucrărilor de 

construcție în această zonă (prin aplicarea prevederilor art. 62 alin. (5) din Legea nr. 107/2016 cu 

privire la energia electrică); 

- apariția incendiilor pe traseul liniei electrice aeriene prin depistarea la timp a focarelor de 

incendii, amplasate în apropiere de linie; 

- deconectări avariate cauzate de căderea copacilor putreziți; 

- căderea stâlpilor înclinați; 

- amenajarea neautorizată pe stâlpi a rețelelor altor agenți economici; 

- alte deranjamente. 

6. Totodată este acută problema realizării lucrărilor profilactice de măsurări și încercări de 

laborator electrotehnic a echipamentului rețelelor electrice. Prin urmare cu introducerea și 

aprobarea acestor Norme, nemijlocit Anexa nr. 1 a acestora cu titlul „Norme și volume de încercări 

a echipamentelor electrice”, se urmărește stabilirea unor cerințe distincte și obligatorii pe care 

operatorii de sistem urmează să le îndeplinească și respecte în termenii și volumele necesare. Este 

necesar de menționat și faptul că pe parcursul anilor au evaluat atât cerințele stabilite în standarde 

față de echipamente electrice, cât și experiența de exploatare a acestor echipamente. 

Neexecutarea măsurărilor și încercărilor la punerea în funcțiune a centralelor și rețelelor 

electrice poate avea drept urmare apariția peste o perioadă de exploatare a deranjamentelor cauzate 

de viciile ascunse apărute la momentul montării echipamentelor ale centralelor și rețelelor electrice. 

Măsurările și încercările periodice a rețelelor și instalațiilor electrice sunt necesare, deoarece 

toate rețelele, instalațiile, sunt expuse unui număr de factori cum ar fi suprasolicitarea 

conductoarelor, uzura echipamentelor, coroziune, îmbătrânirea izolațiilor, deteriorări mecanice. În 

consecință, legislația prevede că instalațiile electrice trebuie să fie menținute într-o stare 

corespunzătoare de siguranță, iar pentru aceasta ele trebuie să fie inspectate și testate periodic. 

Executarea centralelor și rețelelor electrice fără efectuarea măsurărilor și încercărilor de către 

laboratorul electrotehnic, este un factor suplimentar ce a creat premise pentru apariția instalațiilor 

electrice periculoase și respectiv a influențat negativ numărul cazurilor de electrocutări. 

7. Îndeplinirea atribuțiilor și funcțiilor organului supravegherii energeticii de stat, Agenția o 

efectuează inclusiv prin intermediul controalelor tehnice ale rețelelor electrice ale operatorilor de 

sistem. Finalitățile urmărite la realizarea controalelor tehnice fiind excluderea instalațiilor 

periculoase pentru populație și bunuri precum și respectarea prevederilor actelor normative și 

documentelor normativ-tehnice. Deși, se efectuează controale tehnice ale rețelelor electrice din 

posesia operatorilor sistemului de distribuție și de transport sistematic cu stabilirea încălcărilor și 

prescrierea măsurilor de remediere nu toate se înlătură și remediază cu o finalitate.     

Abaterile și neconformitățile depistate în urma controalelor tehnice ale rețelelor electrice de 

distribuție și de transport care prezintă pericol pentru populație și pentru asigurarea fiabilității și 

continuității în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor finali sunt prezentată în tabelul 

nr. 2. 

 

Tabelul nr. 2 

Evoluția abaterilor și încălcările prevederilor documentelor normativ-tehnice depistate 

în cadrul controalelor tehnice ale IE gestionate de OSD în perioada anilor 2020 

Tipul încălcărilor 

Unitatea 

de măs. 

TOTAL 

2020 

Acces liber la părțile active aflate sub tensiune în rețelele 

electrice 

caz 224 

Necorespunderea aparatelor de protecție sau conectări  directe, 

total: 

caz 238 

0,4 kV caz  141 

10 kV caz 30 

Scurgeri sau insuficiență de ulei la transformator caz 417 
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Existența pilonilor în stare 

de avarie, total: (vizual) 

LEA 0,4 kV un  2096 

LEA 10 kV un 590 

Prezența LEA și PT pe teritoriile instituțiilor de învățământ și 

preșcolare 

un 67 

Efectuarea încercărilor profilactice executate de LET autorizat 

la PT 10/0,4 kV                                 

nr. de PV 915 

la LEA 0,4 kV nr. de PV 925 

la LEA 10 kV nr. de PV 116 

Lipsa protecției împotriva supratensiunii atmosferice la PT un 306 

Încălcări ale Regulamentului privind protecția RE, total un. 1657 

construcții capitale neautorizate în zona de protecție a LEA: 

total 

un. 594 

 

Cu regret, din partea operatorilor sistemelor de distribuție a energiei electrice nu se întreprind 

măsuri la nivelul corespunzător pentru a evita apariția acestor cazuri, dar și pentru înlăturarea celor 

existente. 

Luând în considerare datele prezentate în tabelul nr. 1 este evident că în cadrul controalelor 

tehnice sunt stabilite neajunsuri și neconformități care urmează a fi înlăturate în termenii de 

prescripție. Deși organul supravegherii energetice de stat aplică toate metodele de constrângere 

pentru asigura înlăturarea neajunsurilor rețelelor electrice de către proprietarii și/sau gestionarii 

acestora vidul legislativ nu acoperă toate atribuțiile privind exploatarea și gestionarea acestor 

rețele. Prin urmare, referindu-ne la neajunsurile din tabelul nr. 1 cât și altele de importanță majoră 

cum ar fi asigurarea fiabilității în alimentarea cu energie electrică și calitatea energiei electrice etc., 

aprobarea Normelor în cauză ar crea exigența și obligativitatea pentru operatorii de sistem în a 

realiza atribuțiile și funcțiile stabilite prin art. 42 alin. (1) lit. b) și k) din Legea 107/2016 cu privire 

la energia electrică care stipulează că operatorul sistemului de distribuție trebuie să exploateze, să 

întrețină, să modernizeze și să dezvolte rețelele electrice de distribuție în condiții de securitate, 

fiabilitate și eficientă cum și în activitatea licențiată să respecte documentele normativ-tehnice care 

reglementează modul de amenajare a rețelelor electrice, alte documente normativ-tehnice, 

standardele tehnice și documentele normativ-tehnice în domeniul protecției mediului, stabilite prin 

lege, în vederea reducerii impactului rețelelor electrice de distribuție asupra mediului. 

În cazul în care se constată abateri de la cerințele documentelor normativ-tehnice, Agenția 

emite prescripții în care se indică cerințele ce se încalcă, necesitatea înlăturării acestora și respectiv 

termenii de înlăturare a abaterilor. Prin intermediul prescripțiilor emise, dar și a gradului de 

executare a acestora, se poate constata modul de exploatare, mentenanța și respectiv starea tehnică 

a rețelelor electrice. După cum s-a menționat mai sus, exploatarea, mentenanța și starea tehnică 

necorespunzătoare a rețelelor electrice, provoacă întreruperi neprogramate în livrarea energiei 

electrice și nerespectarea indicatorilor de calitate, stabiliți de Regulamentul cu privire la calitatea 

serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice.   

 

Tabelul nr. 3  

Numărul și gradul de executare a prescripțiilor OST (ÎS „Moldelectrica”) 

Perioada Emise Executate Grad de executare 

2017 149 94 63 % 

2018 233 124 53 % 

2019 139 68 49 % 

2020 34 24 89 % 
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Tabelul nr. 4  

Numărul și gradul de executare a prescripțiilor OSD (SA „RED Nord” și ÎCS „Premier 

Energy Distribution” SA) 

Perioada Emise Executate Grad de executare 

2017 18213 7307 40 % 

2018 26386 10269 39 % 

2019 18232 6830 37 % 

2020 8639 2212 33 % 

 

Dintr-o analiză a datelor din tabelele nr. 3 și 4, se poate observa cu ușurință tendința regresivă 

a gradului de realizare a prescripțiilor. Pentru OST cifrele cu referință la gradul de executare sunt 

mai bune decât în cazul OSD. Deși, în cazul OSD, gradul de executare a prescripțiilor are tendință 

mai mică de descreștere, tendința descrescătoare persistă.  

Numărul mare de prescripții și gradul mic de executare al acestora, prin intermediul cărora 

indirect se înțelege că abaterile de la cerințele normative nu se înlătură, este o nerespectare a 

prevederilor normative. Deoarece, după cum am menționat anterior, normele utilizate în prezent 

nefiind aprobate în modul corespunzător, creează involuntar premisele pentru neîndeplinirea 

prescripțiilor, înlăturării abaterilor de la cerințele normative. 

O altă situație îngrijorătoare care se poate observa ca efect al gradului mic de executare a 

prescripțiilor, este și securitatea și sănătatea în muncă a persoanelor implicate în procesul de 

mentenanță sau în cadrul lucrărilor de reparație, reconstrucție a rețelelor electrice. Gradul mic de 

executare a prescripțiilor împreună cu acest aspect descrescător, în mod sigur duce la degradarea 

stării tehnice a rețelelor electrice și creșterii riscurilor și cazurilor de avarii, incendii. 

8. În prezent art. 1631 din Codul contravențional al Republicii Moldova, referitor la 

neîndeplinirea în termen (de către proprietarii și gestionarii instalațiilor electrice, rețelelor 

electrice) a prescripțiilor, în vederea excluderii abaterilor și a încălcărilor documentelor normativ-

tehnice de amenajare și de exploatare a instalațiilor electrice, rețelelor electrice, care poate avea 

drept urmare provocarea de avarii, incendii, explozii sau punerea în pericol a vieții oamenilor nu 

poate fi aplicat pe partea de exploatare a centralelor și rețelelor electrice din cauza Normelor 

actuale, care nu sunt aprobate și publicate în modul stabilit de Legea nr. 100/2017. Totodată art. 5 

alin. (2) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător prevede 

că niciun inspector nu poate invoca, pentru justificarea competenței sale, a dreptului de a exercita 

controlul, de a constata o încălcare și de a aplica o sancțiune, un act normativ care nu a fost 

publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu a intrat în vigoare în modul 

corespunzător. Astfel nu este posibilă sancționarea operatorilor de sistem pentru neîndeplinirea în 

termen a prescripțiilor. 

Menționăm că în conformitate cu art. 163 din Codul contravențional al Republicii Moldova, 

se sancționează încălcarea cerințelor prevăzute în Regulamentul cu privire la protecția rețelelor 

electrice, care a condus la crearea unei pene de curent, la perturbarea funcționării normale a 

rețelelor electrice, la deteriorarea rețelelor electrice, la provocarea unor avarii, incendii, accidente, 

având drept urmare punerea în pericol a vieții oamenilor sau cauzarea de daune. Astfel în anul 2020 

Agenția a inițiat 7 procese-verbale contravenționale, 14 procese verbale în anul 2021 

9. Având în vedere obiectivul îndeplinirii angajamentelor asumate de Republica Moldova în 

cadrul Acordului de Asociere cu UE, în sistemele electrice interconectate este necesară 

sincronizarea parametrilor de lucru, inclusiv tensiunea, menținerea acestora în limitele stabilite, 

ceea ce este important pentru operarea în condiții de siguranță a unui sistem energetic. 

Deconectările avariate într-un sistem energetic interconectat poate afecta sistemele vecine. De 

menționat că, Normele vechi au fost elaborate în baza prevederilor unei serii de ГОСТ, care în 

mare parte deja nu sunt în vigoare în Republica Moldova. Astfel, sistemul electroenergetic național 

pentru a se conecta și funcționa cu sistemul electroenergetic european trebuie să stabilească cerințe 

asemănătoare față de instalațiile electrice componente.  
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De menționat că, autoritățile de reglementare din Republica Moldova trebuie să întreprindă 

acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și 

Directivele Uniunii Europene. Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica 

Moldova prin semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 112 

din 02.07.2014. 

10. Nerespectarea zonelor de protecție a rețelelor electrice constituie o problemă majoră atât 

pentru exploatarea rețelelor electrice, cât și pentru inofensivitatea personalului de deservire a 

operatorilor de sistem și populației. Numărul cazurilor depistate în anul 2020 este prezentat în 

tabelul nr. 1 (ultimul și penultimul rând).  

Totodată, relatăm faptul că amplasarea construcțiilor în zona de protecție a rețelelor electrice, 

nerespectând distanța minimă admisibilă față de conductoarele liniei electriciene aeriene prezintă 

un pericol iminent pentru oameni și bunuri materiale.  

Cu regret, din partea operatorilor sistemelor de distribuție a energiei electrice nu se întreprind 

măsuri la nivelul corespunzător pentru a evita apariția acestor cazuri, dar și pentru înlăturarea celor 

existente. 

În rezultatul analizei efectuate de către ANRE s-a stabilit, că OSD și OST la examinarea 

periodică a rețelelor electrice conform pct. 5.7.16 din „Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей”, nu acordă atenția corespunzătoare inspectării vizuale a liniilor 

electrice aeriene, nu intervin la timp pentru a depista aceste încălcări și a sista lucrările de 

construcție, nu prezintă materialele în organele de drept pentru a trage la răspundere persoanele ce 

încalcă cerințele p. 5.7.8, 5.7.18 din „Правила технической эксплуатации электрических 

станций и сетей”. 

În același timp în urma controalelor tehnice a fost emise prescripții proprietarilor acestor 

rețele electrice și reiterate prevederile art. 62 alin. (5) din Legea cu privire la energia electrică, „(5) 

În cazul în care constată că în zona de protecție a rețelelor electrice se efectuează lucrări cu 

încălcarea Regulamentului cu privire la protecția rețelelor electrice, operatorii de sistem sunt 

obligați să sesizeze organul supravegherii energetice de stat ANRE și să ceară încetarea lucrărilor 

în conformitate cu regulamentul respectiv”. 

Astfel, ANRE a atenționat asupra faptului că prezenta normă prevede ca operatorii de sistem 

au obligația să sesizeze organul supravegherii energetice de stat – ANRE, despre aceste încălcări, 

precum și să întreprindă toate acțiunile necesare prevăzute de lege, pentru înlăturarea încălcărilor 

depistate, inclusiv prin înaintarea acțiunilor în instanțele de judecată, sesizarea organelor de drept, 

etc. 

În cele din urmă la solicitarea și insistența inspectorilor în cadrul controalelor tehnice și 

menționării repetat în prescripție privind restabilirea zonei de protecție  pe parcursul ultimelor 5 

ani au fost remediate 377 cazuri. Subiectul privind nerespectarea RPRE rămâne în continuare o 

problemă prioritară a Agenției. 

 

c) Cauzele care au dus la apariția problemei 

Cauzele care au dus la apariția problemei sunt: 

1. prevederile Normelor actuale ce corespund condițiilor anului 1989 și sunt depășite deja 

de 32 de ani; 

2. necesitatea implementării cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și 

Directivele Uniunii Europene; 

3. necesitatea sporirii gradului de accesibilitate la Normele minime de exploatare a 

centralelor și rețelelor electrice care vor fi publicate pe pagina oficială a Agenției www.anre.md și 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; 

4. neefectuarea încercărilor și măsurărilor periodice ale echipamentelor electrice ale 

centralelor și rețelelor; 

http://www.anre.md/
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5. imposibilitatea aplicării prevederilor  art. 163 și 1631 din Codul contravențional al 

Republicii Moldova; 

6. parametrii indicatorilor de calitate din ce în ce mai riguroși; 

7. încălcarea zonelor de protecție a rețelelor electrice; 

8. obiectivul de integrare a pieței energiei electrice din Republica Moldova cu piața 

regională și europeană, angajament asumat în cadrul acordului de Asociere Republica Moldova- 

UE. 

d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenție 

Problema a apărut o dată cu destrămarea URSS în 1991. În perioada existenței URSS, 

documentul „Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей”, era supus 

periodic revizuirii, dovadă fiind cea de a 14-a ediție din anul 1989. O revizuire, actualizare a 

acestuia la situația, progresul tehnologic la nivelul anului 2021, nu a avut loc. Această ediție se 

utilizează în Republica Moldova și până în prezent, pe când Rusia spre exemplu utilizează 

versiunea actualizată în 2003 a documentului inclusiv cu unele ajustări din 2019. Aceeași situație 

este și cu documentul normativ-tehnic „Объём и нормы испытаний электрооборудования” ed. 

6 din anul 1997. 

Concomitent, continuă să existe situația când poate fi pusă sub semnul întrebării legalitatea 

și impunerea spre respectare obligatorie a acestor documente normativ-tehnice, de către așa 

numitele persoane de “rea credință”, datorită nerespectării procedurii de aprobare și publicare a 

acestora. 

Fără intervenția în cazul examinat pur și simplu nu va permite implementarea standardelor 

moldovenești (SM) pe segmentul electroenergetic, care sunt puse în aplicare de organul național 

de standardizare. Astfel, la achiziția echipamentelor electrice noi și performante în cadrul 

reconstrucției și modernizării centralelor și rețelelor electrice și construite în conformitate cu SM, 

vor rămâne în continuare cerințe conform cărora echipamentele menționate trebuie exploatate în 

conformitate cu ГОСТ, care nu sunt în vigoare. 

Problema legalității și respectării obligatorii a cerințelor normelor, a creat situația când nu se 

respectă cerința privind inspectarea vizuală periodică a rețelelor electrice, fapt ce a dus la 

degradarea stării rețelelor, iar intervențiile la acestea (reparație curentă sau reparație capitală) nu 

întotdeauna se fac la timpul corespunzător. Din aceleași motive, adesea este încălcată și zona de 

protecție a rețelelor electrice, care ulterior îngreunează accesul la rețele și respectiv lucrările de 

reparații ale acestora la timpul cuvenit, nu se efectuează încercările și măsurările periodice ale 

echipamentelor ale rețelelor electrice. Aceste situații în mod cert vor contribui la degradarea în 

continuare a stării rețelelor electrice și respectiv la imposibilitatea asigurării parametrilor de calitate 

a energiei electrice – SAIFI, SAIDI și CAIDI, pentru consumatori. 

Continuarea activității în aceste circumstanțe va afecta negativ dezvoltarea domeniului 

electroenergetic, domeniului securității și sănătății în muncă în sectorul energetic, or centralele și 

rețelele electrice care prezintă pericol, inevitabil vor duce pe lângă cele menționate mai sus, la 

incendii, avarii, șocuri electrice și electrocutări.  

Progresul tehnologic a avansat mult timp de 30 de ani și a dus la dezvoltarea tehnologiilor 

noi cu un nivel mai ridicat de securitate, comparativ cu cele din anii 80-90. Astfel, trecerea la 

tehnologiile moderne va avea un impact pozitiv asupra reducerii cazurilor de electrocutări și șocuri 

electrice. Un impact pozitiv asupra reducerii cazurilor de electrocutări și șocuri electrice, o au și 

instruirile și formarea profesională a personalului implicat în domeniu, al operatorilor de sistem cât 

și cel al agenților economici ce prestează servicii de deservire.  

În paralel cu reducerea cazurilor de electrocutări și șocuri electrice, utilizarea tehnologiilor 

moderne va permite și interconectarea sistemului energetic al Republicii Moldova cu cel European 

(ENTSO-E). Reiterăm faptul că, conectarea la sistemul ENTSO-E, este un angajament luat de către 

Republica Moldova față de UE, prin acordul de asociere. 



11 

 

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificați carențele 

prevederilor normative în vigoare, identificați documentele de politici şi reglementările existente 

care condiționează intervenția statului 

Elaborarea și aprobarea Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice 

este condiționată de art. 7 alin. (1), lit. g3) din  Legea cu privire la energia electrică, în corespundere 

cu care Agenția elaborează și aprobă Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor 

electrice. 

Lipsa intervenției autorității de reglementare pe o perioadă atât de îndelungată a fost 

condiționată de carențele actelor legislative, care nu prevedeau expres obligativitatea elaborării 

unor Norme în acest domeniu, carență care a fost eliminată odată cu adoptarea Legii nr. 63/2021 

pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost suplinite prevederile Legii nr. 107/2016 

cu privire la energia electrică referitor la elaborarea Normelor de exploatare a centralelor  

Suplimentar, una din atribuțiile Agenției, conform art. 12 alin. (1) lit. f) al Legii nr. 174/2017 

cu privire la energetică este crearea premiselor necesare pentru deschiderea efectivă a pieței 

energiei electrice pentru toţi consumatorii şi furnizorii de pe piața regională, precum şi pentru 

exploatarea fiabilă şi sigură a reţelelor electrice, ținând cont și de obiectivele pe termen lung. 

În prezent art. 1631 din Codul contravențional al Republicii Moldova, referitor la 

neîndeplinirea în termen (de către proprietarii și gestionarii instalațiilor electrice, rețelelor 

electrice) a prescripțiilor, în vederea excluderii abaterilor și a încălcărilor documentelor normativ-

tehnice de amenajare și de exploatare a instalațiilor electrice, rețelelor electrice, care poate avea 

drept urmare provocarea de avarii, incendii, explozii sau punerea în pericol a vieții oamenilor 

precum nu poate fi aplicat pe partea de exploatare a centralelor și rețelelor electrice din cauza 

Normelor actuale, care nu sunt aprobate și publicate în modul stabilit de Legea nr. 100/2017. 

Totodată art. 5 alin. (2) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de 

întreprinzător prevede că niciun inspector nu poate invoca, pentru justificarea competenței sale, a 

dreptului de a exercita controlul, de a constata o încălcare și de a aplica o sancțiune, un act 

normativ care nu a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și nu a intrat în vigoare 

în modul corespunzător. Astfel, aprobarea și publicarea în Monitorul Oficial a Normelor minime 

de exploatare a centralelor și rețelelor electrice va crea o claritate cu privire la documentele 

normativ-tehnice necesare pentru implementarea acestui articol. 

2. Stabilirea obiectivelor 

a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, 

formulate cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

Următoarele obiective se doresc a fi atinse în urma intervenției de reglementare: 

1) actualizarea documentului la condițiile și nivelul progresului tehnologic al anului 2021; 

2) respectarea atribuțiilor Agenției stabilite în art. 7 alin. (1) lit. g3) al Legii cu privire la energia 

electrică, referitor la elaborarea și aprobarea Normelor minime de exploatare a centralelor și 

rețelelor electrice; 

3) aprobarea Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice în versiune 

actualizată, cu respectarea tuturor cerințelor și procedurilor legale, astfel încât să nu mai poată fi 

pusă la îndoială legalitatea și caracterul obligatoriu al acestuia; 

4) asigurarea transparenței prin publicarea Normelor în Monitorul Oficial și plasarea pe pagina 

oficială a Agenției; 

5) reducerea numărului cazurilor de electrocutări și incendii produse în cadrul centralelor și 

rețelelor electrice; 

6) reducerea numărului instalațiilor care prezintă pericol, ca urmare a exploatării rețelelor 

electrice în conformitate cu cerințele Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor 

electrice; 

7) reducerea numărului de prescripții emise și ridicarea gradului de executare a acestora; 



12 

 

8) asigurarea creșterii nivelului de calificare și formare profesională continuă a personalului 

din domeniu, inclusiv al personalului agenților economici ce prestează servicii de deservire la 

operatorii de sistem prin intermediul instruirilor; 

9) asigurarea trecerii instruirilor de apărare împotriva incendiilor, studierea regulilor de 

apărare a incendiilor și participarea la aplicații practice de apărare împotriva incendiilor, dar și 

studierea cerințelor de securitate și sănătate în muncă; 

10) asigurarea respectării parametrilor de calitate SAIFI, SAIDI și CAIDI în conformitate cu 

„Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice” 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției nr. 537 din 24.12.2020; 

11) asigurarea efectuării măsurărilor și încercărilor de punere în funcțiune și periodice ale 

echipamentelor și aparatelor ale centralelor și rețelelor electrice; 

12) asigurarea funcționării sigure, fiabile și eficiente a sistemului electroenergetic menită să 

garanteze furnizarea neîntreruptă a energiei electrice și satisfacerea cererilor de energie electrică 

ale consumatorilor finali; 

13) asigurarea respectării angajamentelor asumate prin acordul de Asociere Republica  

Moldova – UE. 

3. Identificarea opțiunilor 

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție 

A nu face nimic 

Opțiunea constă în a nu întreprinde nici o măsură în vederea elaborării și aprobării Normelor 

minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice, astfel Agenția nu va asigura respectarea 

atribuțiile stabilite în art. 7 alin. (1) lit. g3) din Legea cu privire la energia electrică referitor la 

elaborarea și aprobarea Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice.  

De asemenea, nepublicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va conduce 

la menținerea și în continuare a situațiilor când poate să fie dezmințită legalitatea și impunerea 

obligatorie spre respectare a acestui document. În acest caz, sancțiunile cu privire la încălcarea 

prevederilor art. 1631 al Codului Contravențional, nu vor putea fi aplicate,, ceea ce va afecta direct 

starea tehnică a centralelor și rețelelor electrice. Concomitent, persoanele vinovate de încălcarea 

Normelor actuale vor putea evita în continuare răspunderea.  

Totodată, în cazul în care nu se va întreprinde nici o măsură, se va menține numărul mare al 

prescripțiilor emise de organul de supraveghere energetică și respectiv gradul mic de executare a 

acestora. Acest fapt demonstrează, că starea tehnică a rețelelor electrice nu este cea mai bună și 

operatorii nu își onorează întotdeauna obligațiunile sau și le onorează selectiv, invocând legalitatea 

și obligativitatea respectării prevederilor normelor în redacția actuală, după cum a mai fost 

menționat și anterior.  

Un alt aspect al acestei opțiuni este calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei 

electrice. Este absolut evident faptul că starea tehnică a rețelelor electrice afectează direct calitatea 

serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, iar calitatea proastă a serviciilor de 

transport și distribuție a energie electrice la rândul lor afectează consumatorii finali, prin 

intermediul deranjamentelor, deconectărilor neprogramate cât și programate. 

Utilizarea unor norme ce au fost puse în aplicare fără a fi respectată procedura de aprobare 

și ulterior publicare a acestora în Monitorul oficial, în paralel cu cerințele noilor prevederi ale 

legislației, Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei 

electrice, vor accentua și mai mult discordanța dintre prevederile normative, dar și vor cauza 

imposibilitatea respectării parametrilor de calitate (SAIFI, SAIDI și CAIDI) a serviciilor de 

transport și de distribuție a energiei electrice. Menționăm faptul că parametrii de calitate își 

păstrează tendința de înăsprire, iar respectarea acestora nu va fi posibilă fără o rețea electrică în 

stare tehnică mediocră. 

Astfel, se vor acutiza următoarele probleme: 
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1. va crește în continuare numărul de rețele și ca urmare instalații care prezintă pericol pentru 

utilizare; 

2. va crește numărul de incendii și avarii; 

3. va persista cazuri de încălcare a zonelor de protecție a rețelelor electrice; 

4. se va menține numărul mare de prescripții emise și respectiv gradul mic de executare a 

acestora; 

5. nu vor putea fi aplicate sancțiuni cu privire la încălcarea art. 163 și 1631 al Codului 

Contravențional; 

6. nu va fi asigurată îmbunătățirea parametrilor de calitate a serviciilor de transport și de 

distribuție a energiei electrice; 

7. nu se vor efectua în termenul stabilit măsurările și încercările periodica ale echipamentelor 

centralelor și rețelelor electrice; 

8. nu va avea loc instruirea și formarea profesională a personalului; 

9. se vor utiliza în continuare doar versiunile în limba rusă a Normelor actuale, lăsând loc de 

interpretări eronate la traducerea acestora. 

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicând cum acestea țintesc 

cauzele problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de soluții/drepturi/obligații ce se 

doresc să fie aprobate 

Pe lângă temeiul principal de elaborare și aprobare a proiectului Normelor, stabilită în 

atribuțiile Agenției din art. 7 alin. (1) lit. g3) Legea cu privire la energia electrică referitor la 

elaborarea și aprobarea Normelor minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice, cu 

publicarea acestora în Monitorul Oficial, una din principalele prevederi ale proiectului Normelor 

cu impact asupra problemelor, novații sau soluții sunt: 

1. Elaborarea Normelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele 

normative și publicarea în Monitorul Oficial al RM urmărește excluderea problemei 

punerii la îndoială a legalității și caracterului imperativ al Normelor actuale. Respectiv, la 

emiterea prescripțiilor către operatorii de sistem va fi posibilă includerea referințelor la un 

act normativ elaborat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, respectiv în 

cazul eschivării de la executarea prescripțiilor va fi posibilă aplicarea prevederilor Codului 

Contravențional în raport cu persoanele responsabile de executarea prescripțiilor în 

termenii stabiliți; 

2. În textul proiectului Normelor au fost înlocuite referințele la standardele ГОСТ elaborate 

în perioada URSS, care fiind depășite de timp nu sunt în vigoare nici în Republica 

Moldova, nici în alte țări din spațiul exsovietic. Respectiv, întru alinierea și implementarea 

cadrului normativ la cerințele Directivelor Uniunii Europene, au fost introduse referințe la 

standardele moldovenești (SM) puse în aplicare și actualizate de către organul național de 

standardizare. 

Exemple:  

- SM IEC 62067 Cabluri de energie cu izolație extrudată şi accesoriile lor pentru tensiuni 

nominale peste 150 kV (Um = 170 kV) până la 500 kV (Um = 550 kV). Metode de 

încercare şi cerinţe; 

- EN IEC 60296 Fluide pentru aplicații electrotehnice. Uleiuri minerale electroizolante 

pentru echipamente electrice; 

- SM SR EN ISO 2160 Produse petroliere. Acțiunea corozivă pe cupru. Încercare pe 

lama de cupru etc. 

3. În textul proiectului Normelor au fost introduse referințe la documente normativ-tehnice 

în vigoare în Republica Moldova, astfel a fost asigurată corelarea acestora în cadrul 

implementării prevederilor conexe. 

Exemple:  

https://shop.standard.md/ro/standard_details/628944
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- NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, aprobate prin 

hotărârea ANRE nr. 394/2019 în schimbul ”Правил техники безопасности”; 

- Reglementarea tehnică „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica 

Moldova” RT DSE 1.01-2005 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1159/200 în 

schimbul „Правил пожарной безопасности”; 

- Ordinul nr. 57/2016 al Serviciului de Stat de arhivă cu privire la aprobarea 

Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele 

administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii 

Moldova în schimbul „Госреестр”; 

4. Noțiunile utilizate în textul proiectului Normelor au fost corelate cu noțiunile definite în 

Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, Legea nr. 107/2016 cu privire la energia 

electrică, Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, 

Regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 514/2002; 

5. Proiectul Normelor a fost ajustat în raport cu denumirile actuale și structurile 

organizatorice ale operatorilor de sistem, instituțiile de stat de reglementare și 

supraveghere,  astfel fiind excluse referințe la „Госгортехнадзор”, „Минэнерго”, 

„энергообъединение”, ș.a. 

6. În conformitate cu propunerile operatorilor sistemelor de distribuție în textul proiectului 

Normelor au fost introduse 5 anexe cu formulare ale pașapoartelor echipamentelor electrice 

(post de transformare, linie electrică aeriană 0,4 kV și 10 kV, linie electrică în cablu, priză 

de pământ), în care se va regăsi informația aferentă parametrilor echipamentului atât la 

admiterea în exploatare, cât și pe toată durata de exploatare. Aceste pașapoarte vor permite 

uniformizarea volumului și caracterului datelor necesare de monitorizat în cadrul 

exploatării echipamentelor în conformitate cu cerințele documentelor normativ-tehnice, 

ceea ce va avea un impact direct asupra modului de exploatare a rețelelor electrice și starea 

tehnică a acestora; 

7. În proiectul Normelor (Capitolul V) au fost revăzute prevederile referitor la periodicitățile 

inspectărilor vizuale ale echipamentelor electrice cu ajustări ce prevăd, în funcție de tipuri 

de echipamente – o perioadă mai mare pentru echipamente noi recent instalate și respectiv, 

o perioadă mai mică pentru echipamentele aflate în exploatare o perioadă îndelungată de 

timp, precum și a celor echipamente care au provocat deconectări și deranjamente 

frecvente. Astfel, operatorii de sistem vor avea posibilitatea de a concentra resursele 

nemijlocit pe segmentele cele mai problematice sau defectuoase; 

8. Odată cu progresul tehnic se diversifică și tipurile echipamente electrice, tipurile de 

izolații, respectiv se diversifică și metodele de încercări și măsurări a parametrilor acestora. 

Astfel, tot mai importante și necesare în exploatare sunt cerințele uzinei producătoare a 

tipului concret de echipament. 

În această ordine de idei, în proiectul Normelor au fost introduse pct. 4 și 8, care 

accentuează prioritatea cerințelor uzinelor producătoare în cadrul exploatării și efectuării 

încercărilor și măsurărilor echipamentelor electrice, ceea ce inevitabil va influența pozitiv 

asupra procesului de exploatare a echipamentelor electrice; 

9. La subiectul privind normele și volumul de încercări a echipamentelor electrice, luând în 

considerare progresul tehnic, proiectul Normelor a fost suplinit cu noi capitole menite să 

acopere vidul normativ ce ține de cerințele la efectuarea încercărilor pe tipuri de 

echipamente: 

- Transformatoare de curent electromagnetice împlute cu ulei; 

- Transformatoare de curent electromagnetice cu SF6; 

- Transformatoare de curent optice; 

- Transformatoare de curent electromagnetice cu izolație din rășină turnată 

(solidă); 
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- Transformatoare de tensiune cu ulei; 

- Transformatoare de tensiune cu SF6; 

- Transformatoare de tensiune optice; 

- Transformatoare de tensiune cu izolație din rășină turnată (solidă); 

- Instalații de distribuție prefabricate în carcasă metalică cu izolație cu SF6; 

- Conductoare-bare cu SF6 la tensiunea 110-400 kV; 

- Conductoare-bare cu izolație din rășină turnată (solidă) la tensiunea 6-35 kV; 

- Dispozitive de pornire cu tiristoare; 

- Echipamentele electrice ale agregatelor de schimbare a vitezei mecanismelor 

serviciilor proprii; 

- Instalații statice pentru consumul și livrarea puterii reactive; 

- Sisteme operative de curent continuu; 

- Agregate și surse de alimentare neîntreruptibile. 

10. De asemenea, în proiectul Normelor (Anexa 1), în urma analizei practicilor de exploatare 

și în conformitate cu propunerile operatorilor de sistem, au fost revăzute prevederile 

referitor la periodicitățile efectuării încercărilor echipamentelor electrice cu ajustări ce țin 

de nivele de tensiune – o perioadă mai mare pentru echipamente noi recent instalate și 

respectiv, o perioadă mai mare pentru echipamentele aflate în exploatare o perioadă 

îndelungată de timp, precum și a celor echipamente care au provocat deconectări frecvente. 

Astfel, operatorii de sistem vor avea posibilitatea de a concentra resursele nemijlocit pe 

segmentele cele mai problematice sau defectuoase; 

11. În proiectul Normelor a fost inclusă opțiunea de a ține registrele și documentația tehnică și 

în format electronic, cu respectarea cerințelor privind securitatea și trasabilitatea datelor, 

ceea ce va înlesni procesele de exploatare a centralelor și rețelelor electrice; 

12. Întru evitarea dublărilor și confuziilor, în proiectul Normelor nu au fost preluate din 

Normele actuale prevederi referitoare la metrologie, admiterea în exploatare a 

echipamentelor electrice, tehnica securității, ș.a., ținând cont că, acestea se regăsesc deja 

în alte acte normative aprobate în modul stabilit; 

13. Respectarea și onorarea angajamentelor asumate în cadrul acordului de Asociere Republica               

Moldova – UE. 

Astfel, aplicarea prevederilor sus menționate vor duce inevitabil la reducerea numărului 

încălcărilor depistate în cadrul controalelor tehnice, respectiv reducerea numărului de prescripții 

emise de către organul de supraveghere energetică, precum și respectarea indicatorilor de calitate 

SAIFI, SAIDI și CAIDI. 

c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost luate 

în considerare 

În urma examinării opțiunilor și altor căi alternative de a asigura respectarea prevederilor legii, 

nu au fost identificate opțiuni alternative de intervenție. 

4. Analiza impacturilor opțiunilor 

a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care vor 

sta la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

1. Efecte pozitive ale stării actuale – ținând cont de cele menționate mai sus, îndeosebi de 

prevederile depășite în timp ale documentelor „Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей” ediția nr. 14 din anul 1989 și „Объём и нормы испытаний 

электрооборудования”, ed. 6 din anul 1997, precum și de gradul redus de realizare a 

prescripțiilor, emise de organul de supraveghere energetică operatorilor de sistem, numărul de 

deranjamente în cadrul rețelelor electrice și în general de aplicabilitatea acestor documente, este 

imposibil de a expune careva efecte pozitive ale stării actuale. 
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2. Efecte negative ale stării actuale: 

După cum a fost menționat mai sus, menținerea stării actuale va conduce și în continuare la 

apariția situațiilor când poate să fie dezmințită legalitatea și impunerea obligatorie spre respectare 

a acestui document. În acest caz, sancțiunile cu privire la încălcarea prevederilor art. 1631 al 

Codului Contravențional, nu vor putea fi aplicate, ceea ce va afecta direct starea tehnică a 

centralelor și rețelelor electrice. Concomitent, persoanele vinovate de încălcarea Normelor actuale 

vor putea evita în continuare răspunderea.  

Starea actuală nu va permite implementarea standardelor moldovenești (SM) pe segmentul 

electroenergetic, care sunt puse în aplicare de organul național de standardizare. Astfel, la achiziția 

echipamentelor electrice noi și performante în cadrul reconstrucției și modernizării centralelor și 

rețelelor electrice și construite în conformitate cu SM, vor rămâne în continuare cerințe conform 

cărora echipamentele menționate trebuie exploatate în conformitate cu ГОСТ, care nu sunt în 

vigoare.  

Problema legalității și respectării obligatorii a cerințelor Normelor, va crea în continuare 

situații când nu se vor respecta cerințele privind inspectarea vizuală periodică a rețelelor electrice, 

fapt ce va duce la degradarea stării rețelelor.  

Starea actuală nu va ameliora situația cu încălcarea zonelor de protecție a rețelelor electrice, 

care ulterior îngreunează accesul la rețele și respectiv lucrările de reparații ale acestora la timpul 

cuvenit, nu se efectuează încercările și măsurările periodice ale echipamentelor ale rețelelor 

electrice. Aceste situații în mod cert vor contribui la degradarea în continuare a stării rețelelor 

electrice și respectiv la imposibilitatea asigurării parametrilor de calitate a energiei electrice – 

SAIFI, SAIDI și CAIDI, pentru consumatori. 

Starea actuală va menține numărul mare al prescripțiilor emise de organul de supraveghere 

energetică și respectiv gradul mic de executare a acestora. Acest fapt demonstrează, că starea 

tehnică a rețelelor electrice nu este cea mai bună și operatorii nu își onorează întotdeauna 

obligațiunile sau și le onorează selectiv, invocând legalitatea și obligativitatea respectării 

prevederilor normelor în redacția actuală, după cum a mai fost menționat și anterior.  

Starea actuală are efect negativ asupra calității serviciilor de transport și de distribuție a 

energiei electrice. Este absolut evident faptul că starea tehnică a rețelelor electrice afectează direct 

calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, iar calitatea proastă a 

serviciilor de transport și distribuție a energie electrice la rândul lor afectează consumatorii finali, 

prin intermediul deranjamentelor, deconectărilor neprogramate cât și programate. 

La momentul actual, utilizarea unor Norme ce au fost puse în aplicare fără a fi respectată 

procedura de aprobare și ulterior publicarea acestora în Monitorul oficial, în paralel cu cerințele 

noilor prevederi ale legislației, Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de 

distribuție a energiei electrice, vor accentua și mai mult discordanța dintre prevederile normative, 

dar și vor cauza imposibilitatea respectării parametrilor de calitate (SAIFI, SAIDI și CAIDI) a 

serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice. Menționăm faptul că parametrii de 

calitate își păstrează tendința de înăsprire, iar respectarea acestora nu va fi posibilă fără o rețea 

electrică în stare tehnică mediocră. 

          Efectul negativ al stării actuale se răsfrânge și asupra procesului de efectuare a măsurările și 

încercările periodice ale echipamentelor centralelor și rețelelor electrice. 

Se vor utiliza în continuare doar versiunile în limba rusă a Normelor actuale, lăsând loc de 

interpretări eronate la traducerea acestora. Concomitent, continuă să existe situația când poate fi 

pusă sub semnul întrebării legalitatea și impunerea spre respectare obligatorie a acestor acte 

normative, de către așa numitele persoane de „rea credință”, datorită nerespectării procedurii de 

aprobare și publicare a acestora. 

b1) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completând tabelul din anexa la 

prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 
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1. Economic: 

1) Costurile desfășurării afacerilor 

Remarcăm că, implementarea prevederilor Normelor propuse nu implică costuri 

suplimentare față de prevederile Normelor actuale, dimpotrivă a fost prevăzută flexibilitatea în 

ceea ce privește efectuarea inspectărilor vizuale periodice și încercărilor de laborator în funcție de 

anul admiterii în exploatare a echipamentului electric și de starea tehnică a acestuia, care va permite 

efectuarea acestor activități doar la strictă necesitate și în cazurile cele mai oportune, ceea ce va 

reduce din costurile planificate pentru toate echipamentele electrice. 

Includerea opțiunii de a ține documentația tehnică de exploatare, registre, scheme și în format 

electronic, desigur va reduce din costuri ce țin resursele materiale necesare. De asemenea, operarea 

cu documentația tehnică de exploatare pe platforme actualizate online, va oferi mobilitate, timp de 

reacție mai redus la diverse incidente, respectiv pierderi mai puține, ce indirect reduc costurile 

desfășurării afacerilor. 

2) Cadrul instituțional al autorităților publice 

Va fi asigurată implementarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. g3) al Legii nr. 107/2016 cu 

privire la energia electrică, în corespundere cu care Agenția elaborează și aprobă Normele minime 

de exploatare a centralelor și rețelelor electrice, îndeplinirea atribuțiilor Agenției în legătură cu 

supravegherea energetică de stat, precum și cele legate de piața energiei electrice, cât și respectarea 

angajamentelor asumate în cadrul acordului de Asociere Republica Moldova – UE. 

2. Calitatea pentru consumatori.  

1) Bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor  

Stabilirea unor norme pentru o exploatare corectă a rețelelor electrice, va duce la creșterea 

fiabilității întregului sistem electroenergetic, ceea ce indirect va afecta consumatorii de energie 

electrică, gospodăriile casnice și cetățenii, prin reducerea numărului de deconectări, cât și a 

cazurilor de defectare a aparatelor de uz casnic a consumatorilor. De asemenea, va crește calitatea 

serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice, prin prisma stabilirii unor parametri din 

ce în ce mai riguroși în cadrul Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de 

distribuție a energiei electrice; 

3. Social 

1) Sănătatea și securitatea muncii 

Implementarea prevederilor proiectului Normelor în partea de sănătate și securitate a 

muncii și respectarea acestora în cadrul procesului de exploatarea a centralelor și rețelelor electrice 

în mod cert va reduce și numărul cazurilor de electrocutări și șocuri electrice avute loc cu personalul 

operatorilor de sistem. 

2) Formarea profesională 

Prin intermediul secțiunii 3 (Cerințe față de personal) din Capitolul I al Norme, se stabilesc 

condiții de instruire și ridicare a nivelului de calificare a personalului. Scopul acestei secțiuni este 

instruirea continuă în vederea asigurării nivelului de performanță profesională. De asemenea, 

personalul operatorilor de sistemului de transport si sistemului de distribuție, va fi supus verificării 

periodice a cunoștințelor documentelor normative din domeniul electroenergetic și vor trece 

instruiri de apărarea împotriva incendiilor, vor participa la antrenamente practice de apărare 

împotriva incendiilor cât și vor trece verificarea cunoștințelor Reglementării tehnice “Reguli 

generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005, aprobată 

prin Hotărârea Guvernului nr. 1159/2007. 

Aceste activități cu siguranță vor asigura continuitatea formării profesionale a personalului 

operatorilor de sistem. 

3) Diversitatea lingvistică 
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         Normele minime de exploatare a centralelor și rețelelor electrice vor fi publicate în Monitorul 

Oficial al RM în limbile română și rusă, ceea ce va exclude interpretările eronate la traducerea 

acestora. 

4) Accesul și calitatea serviciilor publice administrative 

Normele vor fi aprobate cu respectarea tuturor procedurilor și prevederilor legale, iar 

ulterior publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. De asemenea, acestea urmează a fi 

plasate pe pagina web oficială www.anre.md, în vederea asigurării accesului liber și 

nediscriminatoriu la informație.  

4. De mediu 

1) Starea solului: 

În prezent, din cauza exploatării necorespunzătoare a echipamentelor electrice cu ulei sunt 

înregistrate cazuri de scurgeri de ulei din acestea direct pe sol.  

Implementarea și respectarea prevederilor proiectului Normelor va duce la micșorarea 

numărului cazurilor de scurgeri de ulei. 

De asemenea, ajustarea prevederilor Normelor cu Standardele moldovenești, care transpun 

cerințele Directivelor Uniunii Europene vor stimula utilizarea altor tipuri de transformatoare 

(ermetice, uscate). 

2) Riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, accidente etc.) 

Exploatarea centralelor și rețelelor electrice cu respectarea prevederilor Normelor propuse  , 

cu siguranță vor diminua riscurile de producere a electrocutărilor atât în rândul personalului 

electrotehnic din cadrul operatorilor de sistem, cât și în rândul populației, incendiilor, exploziilor, 

accidentelor cauzate de centralele și rețelele electrice.  

b2) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completând tabelul din anexa 

la prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv 

părțile interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

În contextul prevederilor legislației în vigoare, nu au fost identificate opțiuni alternative de 

intervenție. 

c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la eșecul 

intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și prezentați 

presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați în acesta 

În urma analizei opțiunii propuse nu au fost identificate riscuri majore care ar putea duce la 

eșecul intervenției sau efecte negative majore. 

Un risc relativ minor, dar care este posibil să apară este necesitatea unei perioade de adaptare 

a participanților la noile reguli. 

d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru 

întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce impact 

are opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sunt propuse măsuri de 

diminuare a acestor impacturi 

Costurile de conformare sunt zero. 

Impact disproporționat nu va exista dat fiind faptul că prevederile Normelor se aplică în egală 

măsură de toți operatorii de sistem. 

Concluzie 

e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și 

costurilor, precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați 

http://www.anre.md/
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În concluzie, ținând cont de argumentele menționate mai sus, autorii prezentei AIR optează 

pentru opțiunea care presupune elaborarea și aprobarea Normelor minime de exploatare a 

centralelor și rețelelor electrice. 

5. Implementarea și monitorizarea 

a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic necesită 

a fi modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sunt necesare  

Opțiunea nu necesită ajustarea cadrului juridic în vigoare, se va asigura respectarea cerințelor 

Legii cu privire la energia electrică și Legii cu privire la energetică referitor la eliberarea, 

suspendarea, retragerea autorizațiilor cu privire la laboratoare electrotehnice 

Schimbări instituționale nu sunt necesare – în cadrul Agenției, activează Departamentul 

Supraveghere Energetică, care în cadrul executării atribuțiilor și drepturilor în legătură cu 

supraveghea energetică de stat vor verifica respectarea cerințelor Normelor minime de exploatare 

a centralelor și rețelelor electrice. 

b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea 

Potențiali indicatori de performanță ce ar putea fi utilizați pentru a efectua monitorizarea și 

impactul intervenției propuse: 

- Reducerea numărului prescripțiilor emise gestionarilor centralelor electrice, operatorilor de 

sistem; 

- Reducerea numărului de rețele electrice care prezintă pericol pentru utilizare, incendii, 

avarii, electrocutări și șocuri electrice în procesul de exploatare a rețelelor electrice; 

- Reducerea numărului de cazuri de electrocutări, incendii în cadrul centralelor și rețelelor 

electrice; 

- Reducerea numărului de deconectări neprogramate; 

- Respectarea valorilor parametrilor de calitate stabiliți prin Regulamentul cu privire la 

calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice. 

c) Identificați peste cât timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea 

performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată şi evaluată opțiunea 

Evaluarea impactului Normelor propuse spre promovare, va fi posibilă după o perioadă de 

cel puțin un an de la punerea în aplicare a acestora în redacție nouă.  

6. Consultarea 

a) Identificați principalele părți (grupuri) interesate în intervenția propusă 

1) Centralele electrice de termoficare, centralele hidroelectrice; 

2) Operatorii sistemelor de distribuție a energiei electrice; 

3) Operatorul sistemului de transport a energiei electrice; 

4) Prestatorii de servicii de deservire a obiectelor energetice. 

b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părților 

Cu privire la aprobarea de către ANRE a proiectului Normelor minime de exploatare a 

centralelor și rețelelor electrice, de către Agenție a fost emis un anunț cu privire la inițierea 

elaborării acestui proiect. În procesul de elaborare a Normelor, Agenția a consultat proiectul 

Normelor cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, operatorul rețelei de transport Î.S. 

„Moldelectrica”, titularii de licențe pentru distribuția energiei electrice Î.C.S. „Premier Energy 

Distribution” S.A., S.A. „RED Nord”, producătorii de energie electrică SA „Termoelectrica”, SA 

„CET Nord”, Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costești-Stânca”, precum și Agenția pentru Supraveghere 

Tehnică, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Institutul Național de Standardizare, 



20 

 

Asociația Consumatorilor de Energie din Moldova, Confederația Națională a Sindicatelor din 

Moldova, Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova, Consiliul Concurenței şi 

Federația “CONDRUMAT”. 

Totodată, pe pagina web a Agenției (www.anre.md, la rubrica Transparența decizională / 

Consultări Publice) a fost amplasat proiectul Normelor și Analiza Preliminară a Impactului de 

Reglementare pentru examinare şi avizare, astfel, încât orice persoană interesată să poată accesa 

documentele respective pentru a prezenta propuneri și obiecții pe marginea lor, inclusiv prin poșta 

electronică, la adresa electronică indicată pe pagina web.  

Toate obiecțiile și propunerile expediate în adresa Agenției, care au fost prezentate în cadrul 

consultărilor, au fost discutate în cadrul ședințelor de lucru, iar sugestiile constructive au fost luate 

în considerare la elaborarea variantei finale a Normelor. 

c) Expuneți succint poziția fiecărei entități consultate față de documentul de analiză a 

impactului şi/sau intervenția propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din fiecare 

grup de interese identificat) 

În cadrul consultărilor publice, avize au fost prezentate de către următoarele instituții: 

1. Agenția pentru Supraveghere Tehnică – lipsa propunerilor; 

2. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova – lipsa propunerilor; 

3. Institutul de Standardizare din Moldova – 35 de propuneri, inclusiv 7 propuneri 

adiționale ca răspuns la solicitarea Agenției;  

Exemplu de propunere: La pct. 179 din Anexa nr. 1 de înlocuit standardul interstatal GOST ISO 

10816-1-97 cu SM ISO 20816-1. Propunerea a fost acceptată. Astfel textul a fost expus în redacția 

propusă cu referința la standardul SM ISO 20816-1. 

4. SA „CET-Nord”– 3 propuneri; 

Exemplu de propunere: La tabelul nr. 10 din pct. 465 se propune de introdus rectificarea în tabelul 

10 cu privire la calitatea apei de alimentare a cazanelor cu circulație naturală,  valoarea nominală 

după cazan de 70-100 (7,0-9,8) kgf/cm2 (MPa) să se atribuie și în cazul presiunii nominală după 

cazan de  40 (3,9) kgf/cm2 (MPa). Același lucru se propune și pentru conținutul de siliciu pentru 

sistemul de încălzire a CET nu mai mult de 80 µg/dm3 pentru presiunea nominală a apei după cazan 

de 40 (3,9) kgf/cm2 (MPa). Propunerea a fost acceptată. Astfel Tabelul nr. 10, pct. 465 a fost 

modificat după propunere. 

5. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – lipsa propunerilor; 

6. SA „Termoelectrica” – 45 de propuneri; 

Exemplu de propunere: La pct. 66 nu este clar ce înseamnă noțiunea „instalație energetică”. 

Propunerea a fost acceptată. Astfel pct. 3 a fost suplinit cu definiția noțiunii instalație energetică – 

complex de echipamente interconectate și construcții destinate producției sau transformării, 

transportului, stocării, distribuției sau consumului de energie. 

7. SA „Rețele Electrice de Distribuție Nord” – lipsa propunerilor; 

8. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – 33 de propuneri; 

Exemplu de propunere: La pct. 425 sugerăm definirea noțiunii de „linie de impuls” în contextul în 

care în prevederile pct. 425-426 se operează cu termenii de linii de măsurare/circuite de 

măsurare/de dirijare. Propunerea a fost acceptată. Astfel pct. 3 a fost suplinit cu definiția noțiunii 

linie de impuls – conductă prin intermediul căreia se conectează aparatele de măsură și/sau reglare 

la echipamentele tehnologice care asigură acțiunea agentului termic controlat sau reglat asupra 

aparatelor de măsură  și/sau reglare. 

9. IS „Moldelectrica” – lipsa propunerilor; 

10. Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. – 16 propuneri. 

Exemplu de propunere: La întreg textul Normelor se propune de actualizat standardele luând în 

considerare statutul acestora cu alte standarde de înlocuire valabile. Propunerea a fost acceptată. 

Conținutul Normelor a fost modificat cu standardele actualizate. 

http://www.anre.md/
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Astfel, în total au fost prezentate avize cu un număr de 132 de propuneri în total, cu privire 

la proiectul Normelor menționate. Din acestea, au fost acceptate 93 propuneri, ceea ce constituie 

70% din numărul total de propuneri. Au fost parțial acceptate 10 propuneri, acestea constituind 8% 

din numărul total de propuneri, iar 29 propuneri care reprezintă 22% din numărul total de 

propuneri, nu au fost acceptate. 

Anexă 

Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

  Opțiunea 

propusă 

Opțiunea 

alternativă 

1 

Opțiunea 

alternativă 

2 

Economic    

costurile desfășurării afacerilor +1   

povara administrativă 0   

fluxurile comerciale și investiționale 0    

competitivitatea afacerilor 0   

activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici și 

mijlocii 

0   

concurența pe piață 0   

activitatea de inovare și cercetare 0   

veniturile și cheltuielile publice 0   

cadrul instituțional al autorităților publice +1   

alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori +1   

bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor +1   

situația social-economică în anumite regiuni 0   

situația macroeconomică 0   

alte aspecte economice 0   

Social    

gradul de ocupare a forței de muncă 0   
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nivelul de salarizare 0    

condițiile și organizarea muncii 0    

sănătatea și securitatea muncii +1    

formarea profesională +1    

inegalitatea și distribuția veniturilor 0    

nivelul veniturilor populației 0    

nivelul sărăciei 0    

accesul la bunuri și servicii de bază, în special pentru 

persoanele social-vulnerabile 

0    

diversitatea culturală și lingvistică +1     

partidele politice și organizațiile civice 0     

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și morbiditatea 0     

modul sănătos de viață al populației 0     

nivelul criminalității și securității publice 0     

accesul și calitatea serviciilor de protecție socială 0     

accesul și calitatea serviciilor educaționale 0     

accesul și calitatea serviciilor medicale 0     

accesul și calitatea serviciilor publice administrative +1     

nivelul și calitatea educației populației 0     

conservarea patrimoniului cultural 0     

accesul populației la resurse culturale și participarea în 

manifestații culturale 

0     

accesul și participarea populației în activități sportive 0     

discriminarea 0     

alte aspecte sociale 0     

De mediu    

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și celor 

care afectează stratul de ozon 

0   

calitatea aerului 0   

calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, inclusiv 

a apei potabile și de alt gen 

0   

biodiversitatea 0   

flora 0   
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fauna 0   

peisajele naturale 0     

starea și resursele solului +1     

producerea și reciclarea deșeurilor 0     

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și 

neregenerabile 

0     

consumul și producția durabilă 0     

intensitatea energetică 0     

eficiența și performanța energetică 0     

bunăstarea animalelor 0     

riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, 

accidente etc.) 

+2     

utilizarea terenurilor 0     

alte aspecte de mediu 0     

Tabelul se completează cu note de la -3 la +3,  în drept cu fiecare categorie de impact, pentru 

fiecare opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative (costuri), iar 

variația între 1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 

reprezintă lipsa impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului (1 – 

minor, 2 – mediu, 3 – major) față de situația din opțiunea „a nu face nimic”,  în comparație cu 

situația din alte opțiuni și alte categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel se 

descriu pe larg, cu argumentarea punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în 

compartimentul 4 din Formular, lit. b1) și, după caz,  b2), privind analiza impacturilor opțiunilor. 

 

 


