
Notă informativă la proiectul Regulamentului de admitere în exploatare  

a instalațiilor electrice 

 

1. Denumirea autorului responsabil de elaborarea proiectului Regulamentului de 

admitere în exploatare a instalațiilor electrice 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului Regulamentului de admitere în 

exploatare a instalațiilor electrice 
Elaborarea și aprobarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice este 

condiționată de art. 48 alin. (81), din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, conform căruia 

în cazurile admiterii în exploatare a instalațiilor și centralelor electrice de către organul supravegherii 

energetice de stat, emiterea actului de corespundere are loc în baza Regulamentului de admitere în 

exploatare a instalațiilor electrice, aprobat de către Agenție.   

Potrivit art. 2 din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică (în continuare - Legea cu privire 

la energia electrică), actul de corespundere este un act permisiv, emis de către organul supravegherii 

energetice de stat în urma examinării unei instalații electrice noi sau existente ori a unei centrale 

electrice noi sau existente, ce confirmă, fără a se limita, corespunderea instalației electrice executate 

sau a centralei electrice construite avizului de racordare, documentaţiei de proiect, cerinţelor de 

securitate.  

Atragem atenția asupra faptului că, actul de corespundere chiar dacă este definit ca act permisiv în 

legea sectorială, nu este un act permisiv în contextul Legii 160/2011 privind reglementarea prin 

autorizare a activității de întreprinzător. Actul de corespundere este un act prin intermediul căruia are 

loc admiterea în exploatare a instalațiilor electrice și nu autorizarea activității de întreprinzător. 

Conform art. 48, alin. (7)-(9), din Legea cu privire la energia electrică, actul de corespundere emis 

de către organul supravegherii energetice de stat, este necesar în cazul racordării locului de consum cu 

o putere contractată de cel mult 150 kW la reţeaua electrică de distribuţie de tensiune joasă şi medie 

(grădinițelor, școlilor, azilurilor de bătrâni şi a orfelinatelor), în cazul racordării unei centrale electrice 

la rețeaua electrică, în cazul transmiterii în proprietatea operatorului de sistem, a instalațiilor electrice 

ce corespund cerințelor de securitate. 

Totodată, atribuția de emitere a actului de corespundere este necesară pentru a îndeplini prevederile 

Legii cu privire la energia electrică și în contextul art. 50, alin. (4), conform căruia, în vederea obținerii 

autorizaţiei pentru sistemul de distribuţie închis, solicitantul, persoană juridică, este obligat să prezinte 

Agenției copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii, schema electrică a instalaţiilor electrice 

din sistemul de distribuţie închis, actul de corespundere emis de organul supravegherii energetice de 

stat care confirmă corespunderea sistemului de distribuţie închis cu cerinţele de securitate, precum şi 

informații cu privire la utilizatorii sistemului de distribuţie închis. 

În vederea sincronizării și armonizării actelor normative, proiectul Regulamentului de admitere în 

exploatare a instalațiilor electrice, corelează cu pct. 158 din Regulamentul privind racordarea la reţelele 

electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea 

ANRE nr. 168/2019, în cazurile când din momentul deconectării instalaţiilor electrice până la 

înlăturarea cauzelor deconectării a trecut mai mult de un an calendaristic, înainte de a solicita la 

furnizor reconectarea instalaţiei, utilizatorul de sistem este obligat să obțină de la organul supravegherii 

energetici de stat actul de corespundere sau declaraţia electricianului autorizat, care confirmă 

corespunderea instalaţiei electrice cerinţelor de securitate. Actul de corespundere sau declaraţia 

electricianului autorizat se prezintă furnizorului odată cu cererea pentru reconectare a instalaţiei 

electrice. 

Menționăm faptul că, emiterea actului de corespundere, anterior, se realiza de către Inspectoratul 

Energetic de Stat în baza „Regulamentul privind modul de admitere în exploatare a instalațiilor 

energetice” aprobat prin ordinul Inspectoratului Energetic de Stat (în continuare – IES) nr. 81a din 

26.12.2017. Conform Legii cu privire la energetică, art. 32, activitatea IES a fost preluată de către 

Agenție. Astfel, Agenția este responsabilă de emiterea actului de corespundere și admiterea în 

exploatare respectiv. 

Finalitățile urmărite prin elaborarea proiectului Regulamentului de admitere în exploatare a 

instalațiilor electrice și adoptarea lui ulterioară sunt: 



1) respectarea cerințelor stabilite în art. 48 alin. (81) din Legea cu privire la energia electrică care 

prevede că în cazurile admiterii în exploatare a instalațiilor și centralelor electrice de către organul 

supravegherii energetice de stat, emiterea actului de corespundere are loc în baza Regulamentului de 

admitere în exploatare a instalațiilor electrice, aprobat de către Agenție; 

2) respectarea cerințelor stabilite în art. 14 al Legii cu privire la energetică, referitor la 

îndeplinirea funcțiilor Agenției în calitate de organ al supravegherii energetice de stat; 

3) sporirea gradului de accesibilitate la Regulamentul de admitere în exploatare a instalațiilor 

electrice care va fi publicat pe pagina oficială a Agenției www.anre.md și în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, cât și sporirea gradului de percepție și înțelegere a acestora, fiind un act normativ 

unic, clar, succint și ușor aplicabil în condițiile Republicii Moldova; 

4) stabilirea normelor și regulilor clare de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, vor 

permite agenților economici să organizeze în cel mai eficient și optimal mod amenajarea instalațiilor 

electrice noi și reconstruite; 

5) ridicarea calității lucrărilor executate de către electricienii autorizați prin respectarea 

cerințelor stabilite în Regulamentul de admitere în exploatare a instalațiilor electrice; 

6) reducerea numărului de instalații periculoase pentru utilizare, numărului de incendii, avarii, 

electrocutări și șocuri electrice în procesul de exploatare a instalațiilor și centralelor electrice; 

7) contribuția la funcționarea și dezvoltarea eficientă și pe termen lung a sectorului energiei 

electrice. 

3. Principalele prevederi ale proiectului Regulamentului de admitere în exploatare a 

instalațiilor electrice 
Conform Legii cu privire la energia electrică, art. 48 alin. (81), în cazurile admiterii în exploatare a 

instalațiilor și centralelor electrice de către organul supravegherii energetice de stat, emiterea actului 

de corespundere are loc în baza Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, 

aprobat de către Agenție. Astfel, proiectul Regulamentul de admitere în exploatare a instalațiilor 

electrice descrie modul și condițiile în care se emite și se eliberează la solicitare actul de corespundere.  

Proiectul Regulamentului este structurat în 9 secțiuni: 

1) Dispoziții generale; 

2) Întocmirea documentației de predare-primire după finalizarea lucrărilor de executare a 

instalațiilor electrice; 

3) Declarația electricianului autorizat; 

4) Actul de corespundere; 

5) Eliberarea actului de corespundere pentru instalațiile electrice noi, centralele electrice; 

6) Eliberarea actului de corespundere pentru sistemele de distribuție închise, precum și 

pentru transmiterea instalațiilor electrice, liniilor electrice și posturilor de transformare 

cu titlu gratuit în proprietatea operatorului de sistem; 

7) Eliberarea Actului de corespundere pentru reconectarea instalației electrice deconectate 

de la rețeaua electrică mai mult de un an calendaristic; 

8) Admiterea în exploatare a instalațiilor electrice reconstruite; 

9) Evidența Actelor de corespundere. 

De asemenea Regulamentul conține și 17 anexe. Printre acestea se găsesc formele-cadru ale:  

1) Cererii pentru eliberarea Actului de corespundere;  

2) Actelor de corespundere;  

3) Declarației electricianului autorizat; 

4) Criteriilor de evaluare a stării tehnice a instalațiilor electrice; 

5) Documentației de predare-primire a lucrărilor de montaj electric, în funcție de tipul 

echipamentului electric. 

Luând în considerare faptul că, relațiile sociale sunt foarte complexe și la momentul adoptării 

actului normativ este imposibil să se poată determina cu o precizie absolută toate circumstanțele 

raporturilor juridice, cât și faptul că unii termeni sunt pasibili de a fi interpretați în mai multe sensuri, 

Agenția a decis să ofere o explicație cu privire la modul în care trebuie înțeleși și utilizați aceștia. 

Astfel, în contextul Regulamentului, „solicitant” este orice persoană fizică, juridică, sau 

reprezentantul împuternicit al acesteia, care deține sau utilizează o instalație electrică și care a depus o 

cerere pentru eliberarea Actului de corespundere. 

http://www.anre.md/


Desigur că, lucrările de execuție a unei instalații/centrale electrice se efectuează în baza unui 

contract încheiat între părți. Una din părțile componente ale contractului este „documentația de       

predare – primire”, care la rândul său reprezintă un set de acte semnate de executantul lucrării și 

proprietar/reprezentatul împuternicit al proprietarului, în care sunt descrise serviciile sau lucrările 

îndeplinite și prin care se confirmă executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului 

dintre părți și proiectului de execuție în procesul de recepție a instalației/centralei electrice. 

Mai multe și diverse interpretări ale termenului de “instalație electrică reconstruită” circulă în 

domeniul electroenergetic. În acest sens, instalația electrică reconstruită este o instalație electrică 

existentă la care s-a efectuat schimbarea indicatorilor tehnico-economici de bază sau destinației în 

scopul modificării indicatorilor de exploatare la nivelul cerințelor contemporane. Lucrările de 

reconstrucție a instalației electrice includ lucrări de modernizare, modificare, transformare, 

replanificare, reamenajare, retehnologizare, renovare și extindere și se execută în baza proiectului de 

execuție. 

De asemenea, în redacția respectivă a regulamentului, se utilizează termenul de “putere declarată”. 

Pentru o aplicare  corectă a acestuia, menționăm faptul că, termenul de “putere declarată” reprezintă 

puterea sumară a receptoarelor electrice, ce fac parte din instalația de utilizare executată și care se 

specifică în declarația electricianului autorizat. 

4. Fundamentarea economico-financiară 
Costuri de conformare nu au fost identificate deoarece emiterea actului de corespundere are loc și 

până în prezent, fără perceperea a careva taxe. Proiectul Regulamentului propus spre aprobare nu 

prevede careva etape noi, suplimentare, față de Regulamentul, ce se aplică la moment. Acesta prevede 

un alt model de act de corespundere, prezentarea mai detaliată a informației cât și unele informații 

suplimentare care erau disponibile anterior în cadrul documentației de proiect, execuție, însă nu se 

prezentau în actul de corespundere. 

Astfel, implementarea prevederilor Regulamentului respectiv nu vor genera cheltuieli suplimentare 

și nu va afecta negativ activitatea în domeniu în sensul majorării costurilor suportate. 

Intervenția propusă nu va necesita alocarea unor mijloace financiare suplimentare din bugetul de 

stat. 

5. Modul de încorporare a Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice 

în cadrul normativ în vigoare 
Proiectul Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice are destinația de a pune 

în aplicare prevederile art. 48 alin. (81) din Legea cu privire la energia electrică. 

Conform art. 48 alin. (81) din Legea cu privire la energia electrică în cazurile admiterii în exploatare 

a instalațiilor și centralelor electrice de către organul supravegherii energetice de stat, emiterea actului 

de corespundere are loc în baza Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, 

aprobat de către Agenție. 

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice va 

fi completat vidul normativ cu privire la modul de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, la 

modul de eliberare a actelor de corespundere pentru sistemele de distribuție închise, precum și pentru 

transmiterea instalațiilor electrice, liniilor electrice și posturilor de transformare cu titlu gratuit în 

proprietatea operatorului de sistem. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului Regulamentului de admitere în exploatare 

a instalațiilor electrice 
Agenția a plasat Nota Informativă, AIR și proiectul Regulamentului privind admiterea în 

exploatare a instalațiilor electrice pe pagina oficială a Agenției pentru a fi accesibile publicului larg în 

scopul prezentării propunerilor și obiecțiilor pe marginea acestora. Suplimentar, AIR-ul și proiectul 

Regulamentului va fi consultat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, operatorul reţelei 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”, Hidrocentrala Costești-Stânca, precum și Agenția pentru Supraveghere Tehnică, 

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

Consumatorilor de Energie din Moldova, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, 

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

“CONDRUMAT”. 



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

1. SA „CET-Nord” – lipsa propunerilor; 

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

3. Consiliul Concurenței – lipsa propunerilor; 

4. SA „Termoelectrica” – lipsa propunerilor; 

5. SA „Rețele Electrice de Distribuție Nord” – 8 propuneri; 

6. Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A. – lipsa propunerilor; 

7. Ministerul Economiei și Infrastructurii – 29 de propuneri; 

8. Iurie Tintiuc (electrician autorizat) – 10 propuneri; 

9. Agenția pentru Supraveghere Tehnică – 3 propuneri; 

10. Centrul Național Anticorupție – 2 propuneri; 

11. Ministerul Justiției – 5 propuneri. 

Astfel, în total au fost prezentate avize cu un număr de 57 propuneri în total, cu privire la proiectul 

Regulamentului menționat. Din acestea, au fost acceptate 27 propuneri, ceea ce constituie 47% din 

numărul total de propuneri. Au fost parțial acceptate 11 propuneri, acestea constituind 20% din 

numărul total de propuneri, iar 19 propuneri care reprezintă 33% din numărul total de propuneri, nu au 

fost acceptate. 

7. Constatările expertizei anticorupție 
Proiectul a fost elaborat de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și are drept 

obiectiv de a aproba Regulamentul de admitere a instalațiilor electrice, în scopul stabilirii modului de 

examinare a cererilor și criteriilor de evaluare a documentației tehnice, a instalațiilor electrice noi sau 

reconstruite, precum și a eliberării actului de corespundere. 

Deși prevederile proiectului reglementează aspecte de interes public, unele dintre acestea sunt 

expuse într-un mod confuz, cu riscul interpretării și aplicării discreționare a acestora, ceea ce va 

favoriza apariția manifestărilor de corupție. În special, se atestă carențe de reglementare în ceea ce 

privește garantarea autenticității documentelor prezentate, precum și lipsa unui termen concret în care 

Agenția trebuie să emită și elibereze Actul de corespundere, fapt ce prezintă un potențial risc de 

corupție. 

Pentru a evita confuziile și diferențele de tratare a normelor care conduc la apariția riscurilor de 

corupție, se impune o redactare a acestora prin prisma recomandărilor elucidate în raportul de expertiză 

anticorupție. 

În contextul celor menționate mai sus, Agenția a modificat Regulamentul conform recomandărilor 

expertizei, reflectând aceste modificări inclusiv în tabelul de sinteză. 

8. Constatările expertizei juridice 
Expertiza anticorupție a constatat faptul că, prin regulament se definesc unele noțiuni, iar definiția 

ca o parte a actului normative care, după natura sa, are scopul de a reglementa drepturile și obligațiile 

subiecților de drept și modul de exercitare a acestora, poate fi inclusă într-un act normativ doar în 

cazurile și în limitele conforme cu scopul menționat. Includerea definițiilor în actul normativ trebuie 

să se facă doar în cazul și în limita necesară pentru reglementarea cercului subiecților, drepturilor și 

obligațiilor acestora și a modului de exercitare a drepturilor și obligațiilor. Pentru atingerea acestui 

scop se impune ca noțiunile să fie definite doar în cazul în care la momentul adoptării actului se 

constată că un termen este pasibil de a fi interpretat în mai multe sensuri și autorul actului normativ 

decide că nu trebuie să lase determinarea sensului exact al termenului în sarcina celor care vor 

interpreta și aplica actul normativ. Această regulă este aplicabilă și în cazul în care termenul este folosit 

în alt sens decât cel uzual. 

De asemenea, s-a punctat necesitatea excluderii abrevierii “etc.”, utilizarea acesteia fiind în 

dezacord cu regula previzibilității normei de drept.  

O recomandare a expertizei a fost completarea secțiunilor 4 – 7 cu un termen concret pentru 

emiterea de către Agenție a Actului de corespundere. 

În contextul celor menționate mai sus, Agenția a modificat Regulamentul conform recomandărilor 

expertizei, reflectând aceste modificări inclusiv în tabelul de sinteză. 

9. Constatările altor expertize 

În opinia Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, 

proiectul în principiu corespunde cu principiile de reglementare a activității de întreprinzător stabilite 



de Legea nr. 235/2006. Decizia Grupului de lucru a fost de a nu susține condiționat proiectul. Însă, 

autorii au fost atenționați asupra problemei de bază a acestui proiect și anume că - Actul de 

corespundere (de admitere în exploatare) a instalației energetice este un act permisiv (menționat expres 

în Lege nr.107/2016 în art.2) din categoria certificatelor și la moment nu se regăsește în Nomenclatorul 

actelor permisive, aprobat prin Legea nr.160/2011. Iar, potrivit art.13 al Legii nr.160/2011 prevederile 

actelor legislative și ale celor normative cu privire la eliberarea actelor permisive, precum și taxele 

pentru eliberarea acestora, care nu sânt incluse în Nomenclatorul actelor permisive se consideră 

caduce. 

Astfel, Grupul de lucru a susținut proiectul cu condiția luării în considerare a obiecțiilor și 

recomandărilor expertului Secretariatului Evaluării Impactului de Reglementare și ale membrilor 

Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător (1- se susține; 

12 – se susține condiționat; 2 – nu se susține). 

În contextul celor menționate mai sus, Agenția va interveni cu propuneri de ajustare a prevederilor 

legale necesare, către autoritățile responsabile de aceasta, pentru a aduce o claritate și exactitate pe 

marginea acestui subiect.  

 
     Director general  

     Veaceslav UNTILA 


