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Domnului Veaceslav UNTILA, 
Director General al Agenției Naționale 
pentru Reglementare în Energetică 

 
Stimate Domnule Director General, 

 
Plenul Consiliului Concurenței, în cadrul ședinței din 11 noiembrie 2021, în 

temeiul prevederilor art. 39 lit. c) și art. 41 alin. (1) lit. d) din Legea concurenței nr. 
183/2012 a examinat proiectul de modificare a Codului rețelelor electrice și, în 
limitele competenței sale, comunică următoarele. 

Proiectul propus spre avizare conține prevederi care ar putea acorda 
operatorului sistemului de transport (OST) dreptul de a aplica selectiv și 
discriminator prevederile Codului în raport cu întreprinderile de pe piața 
energetică. Având în vedere că ÎS „Moldelectrica” este unicul OST, utilizarea în 
textul normelor prevăzute la pct. 619, 700-714 din proiect a sintagmei „dacă OST 
nu prevede altfel”, lasă la discreția întreprinderii cu poziție dominantă libertatea de 
a decide tipul și cantitatea de informație care urmează a fi remisă de către 
întreprinderile din sector, fapt care ar putea permite ÎS „Moldelectrica” să trateze 
discriminator anumite întreprinderi aflate pe poziții de egalitate. 

În altă ordine de idei, în contextul în care va apărea necesitatea 
implementării unei perioade de adaptare a participanților la piață la noile condiții și 
reguli așa cum s-a consemnat în analiza impactului de reglementare, având în 
vedere și faptul că aceste propuneri de modificări poartă elementele de noutate 
pentru majoritatea participanților la piață, urmează ca Agenția Națională de 
Reglementare în Energetică să țină cont de capacitățile de adaptare diferite a 
tuturor participanților vizați, în vederea asigurării funcționării eficiente a mediului 
concurențial. 

 
Cu respect, 

Vicepreședinte 
Ion MAXIM 

 
 

mailto:office@competition.md
http://www.competition.md/

