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 Consiliul Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei în componenţa: 
Viorica CĂRARE – Director General, Preşedinte 
Ion ECHIM – Director adjunct, membru 
Feodor GLADII – Director adjunct, membru 
Ion MAXIM – Şef al Direcţiei juridice, membru 
Valeriu BURLEA - Şef al Direcţiei Controlul Concentrărilor Economice 
Mariana URSACHI – Secretarul Consiliului, 
 
 acţionînd în temeiul art.12 al Legii nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia 
concurenţei, 
 examinînd nota examinatorului asupra cazului iniţiat prin Dispoziţia Consiliului 
Administrativ al ANPC nr. APD — 33 din 29 iulie 2010, 
  

 
A CONSTATAT:                                                                                                                                                              

 
 La data de 23 iulie 2010 în adresa Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei (în 
continuare ANPC) a parvenit cererea S.R.L. „Lachi Aparat” (cu numărul de intrare al ANPC 1024) 
în care au fost reclamate acţiunile Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. privind influenţarea 
consumatorilor de a accepta doar mijloace de măsurare oferite de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. 
 Consiliul Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei prin Dispoziţia 
nr. APD — 33 din 29 iulie 2010 a dispus iniţierea acţiunii la obiectul încălcării Legii nr. 1103-XIV 
din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei. 
 S.R.L. „Lachi Aparat” consideră că reprezentanţii Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. refuză 
neîntemeiat utilizarea contoarelor de tip ЦЭ 6807, ЦЭ 6803B, ЦЭ 6804, ЦЭ 6850, СЕ 102, СЕ 
201, СЕ 302, Меркурий 200, Меркурий 201, Меркурий 203, Меркурий 230.  
 Studierea informaţiilor prezentate de către părţile implicate şi a cadrului normativ permite de 
a face următoarele constatări relevante în sensul investigaţiei iniţiate. 
 S.R.L. „Lachi Aparat” activează potrivit certificatului de înregistrare MD 0022527 din 
18.06.1998, genul de activitate al acesteia fiind comercializarea contoarelor electrice începînd cu 
anul 1998. 
 S.R.L. „Lachi-Aparat” a inclus în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii 
Moldova următoarele tipuri de contoare electronice de energie electrică: ЦЭ6807, ЦЭ6803B, 



ЦЭ6804, ЦЭ6850, СЕ102, СЕ201, СЕ302, Меркурий 200, Меркурий 201, Меркурий 203, 
Меркурий 230. 
 Genurile de activitate ale Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. „Distribuţie de energie electrică” 
şi „Furnizare de energie electrică la tarife reglementate” sînt autorizate prin Licenţa de distribuţie de 
energie electrică AA nr.064548 din 14.01.2008 şi prin Licenţa de furnizare de energie electrică la 
tarife reglementate AA 064549 din 14.01.2008. 
 Prin Hotărîrea Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei 
Nr. 109 din 18.09.2008 a fost stabilită situaţia dominantă a Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. pe piaţa 
de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate şi de distribuţie a energiei electrice în limitele 
teritoriului autorizat specificat în Anexele ataşate la Condiţiile Licenţelor, eliberate de către Agenţia 
Naţională pentru Reglementare în Energetică, pentru genurile de activitate „Distribuţie de energie 
electrică” şi „Furnizare de energie electrică la tarife reglementate”. Luînd în considerare faptul că 
din 18.09.2008 şi pînă la moment pe piaţa de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate şi 
de distribuţie a energiei electrice nu s-au produs schimbări, numărul participanţilor fiind acelaşi, se 
confirmă situaţia dominantă a Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A., stabilită prin Hotărîrea Consiliului 
Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei Nr. 109 din 18.09.2008, pe piaţa 
de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate şi de distribuţie a energiei electrice în limitele 
teritoriului autorizat specificat în Anexele ataşate la Condiţiile Licenţelor, pentru perioada analizată 
în prezenta hotărîre. 
 Ţinînd cont de acţiunea reclamată, piaţa produsului, în sensul prezentei examinări, este 
considerată piaţa comercializării contoarelor de energie electrică pentru consumatorii noncasnici.  
 Piaţa geografică este teritoriul autorizat specificat în Anexele ataşate la Condiţiile Licenţelor 
pentru distribuţia de energie electrică şi furnizarea de energie electrică la tarife reglementate de  
Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. 
 Piaţa comercializării echipamentelor de măsurare a energiei electrice este o piaţă 
complimentară şi interdependentă în raport cu piaţa de distribuţie a energiei electrice. Agentul 
economic cu o situaţie dominantă pe piaţa de distribuţie a energiei electrice are posibilitatea de a 
influenţa decisiv condiţiile generale de circulaţie a mărfii pe piaţa comercializării echipamentelor de 
măsurare a energiei electrice sau de a împiedica accesul pe această piaţă a altor agenţi economici. 
 Influienţa se datorează împuternicirilor prevăzute de legislaţia în vigoare, cum ar fi spre 
exemplu: 

 pct.55 al Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin 
Hotîrărea Nr. 393 din  15.12.2010 stabileşte că „operatorul de reţea este obligat să prezinte 
solicitantului, în termen de cel mult 15 zile calendaristice, avizul de racordare în care se indică, 
în mod obligatoriu, condiţiile tehnico-economice optime de racordare ce nu contravin 
documentelor normative obligatorii, prevăzute de lege şi lucrările pe care urmează să le 
îndeplinească solicitantul, pentru racordarea instalaţiei sale de utilizare la reţeaua electrică. 
Operatorul de reţea este obligat să colaboreze cu solicitantul pentru alegerea şi realizarea 
soluţiei optime de racordare...” 
 pct. 59 din Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat 
prin Hotărîrea nr. 382 din 02.07.2010 prevede că „parametrii şi caracteristicile tehnice ale 
echipamentelor de măsurare ce va fi instalat în punctul de măsurare a energiei electrice de 
categoria E se stabilesc de operatorul reţelei de distribuţie în avizul de racordare”. 
 pct.59 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin 
Hotîrărea Nr. 393 din  15.12.2010 care prevede că „îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice 
stipulate în avizul de racordare, eliberat de operatorul de reţea, este obligatorie pentru solicitant 
şi pentru proiectant”.  

 Astfel, luînd în considerare situaţia dominantă a Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. pe piaţa de 
furnizare a energiei electrice la tarife reglementate şi de distribuţie a energiei electrice în limitele 
teritoriului autorizat specificat în Anexele ataşate la Condiţiile Licenţelor, precum şi prevederile 



actelor normative sus-menţionate, acesta are posibilitatea de a influenţa decisiv piaţa comecializării 
contoarelor de energie electrică, deoarece coordonează 100% din contoarele de energie electrică pe 
care le ia la evidenţă,  ceea ce rezultă din prevederile pct.41 („la punerea în funcţiune a 
echipamentului de măsurare se întocmeşte procesul-verbal de dare în exploatare a echipamentului 
de măsurare”), pct. 68 („echipamentul de măsurare instalat în punctele de măsurare de categoriile D 
şi E se sigilează de către operatorul reţelei de distribuţie”), pct.71 („configurarea sau parametrizarea 
contoarelor electronice de energie electrică, instalate în punctele de măsurare de categoriile D şi E, 
se efectuează de către operatorul reţelei de distribuţie numai local, după înlăturarea sigiliului fizic şi 
utilizarea parolei de acces, în prezenţa obligatorie a consumatorului final şi altor părţi implicate, 
după caz”) din Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale Nr.382 din  
02.07.2010. 
 
 Anterior adresării către ANPC, S.R.L.„Lachi-Aparat” a solicitat explicaţii de la Î.C.S. "Red 
Union Fenosa" S.A. vis-a-vis de refuzul de a lua la evidenţă contoarele comercializate de S.R.L. 
„Lachi-Aparat”  (scrisoarea nr.05-8 din 25.05.2010). 
 În acest sens, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a comunicat S.R.L. „Lachi-Aparat” că tipurile 
de contoare care nu corespund cerinţelor legislaţiei în vigoare nu sînt acceptate de către Î.C.S. "Red 
Union Fenosa" S.A., argumentîndu-şi răspunsul pe prevederile cerinţelor expuse în capitolul 7 al 
Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea 
ANRE nr. 211 din 14 aprilie 2006 (MO nr.102-105/369 din 07.07.2006), precum şi pe prevederile 
pct. 157 din Regulamentul pentru furnizare şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea 
Consiliului de Administrare a ANRE nr.314 din 04 decembrie 2008 (MO nr.30-33 din 13.02.2009) 
potrivit cărora tipul şi parametrii tehnici a echipamentului de măsurare a energiei electrice se 
stabilesc de unitatea de distribuţie în avizul de racordare a instalaţiilor consumatorilor la reţeaua de 
distribuţie, care sînt: 

 afişajul indicaţiilor contoarelor electronice de energie electrică trebuie să fie reflectate prin 
intermediul LCD; 
 citirea indicaţiilor contorului de energie electrică, locală şi la distanţă, nu trebuie să fie 
condiţionată de prezenţa tensiunii pentru măsurat (scrisoarea nr. 0506/22894-20100601). 

 Prin scrisoarea nr. 0106/50613 din 24.08.2010 Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a informat 
ANPC că cele mai frecvente cazuri de refuz ţin de contoarele de tip Mercurii, comercializate 
consumatorilor noncasnici de către S.R.L. „Lachi-Aparat”.  Motivul refuzului de a lua la evidenţă 
aceste mijloace de măsurare constă în imposibilitatea citirii locale şi de la distanţă a indicaţiilor 
echipamentului de măsurare în cazul lipsei tensiunii la contor. Refuzul fiind argumentat în baza 
cerinţei pct.38 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, 
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 211 din 14.04.2006. 
 Suplimentar, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a comunicat ANPC prin scrisoarea nr. 
0506/77373-20101018 din 18.10.2010 că în scopul evitării fraudelor de energie electrică care se 
depistează la mecanismele de integrare ale contoarelor de energie electrică, inclusiv la cele de tip 
ЦЭ6803B şi Меркурий 230 AM, precum şi avînd la bază prevederile pct.60 şi 66 din Regulamentul 
de măsurare a energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de 
Administraţie al ANRE nr. 211 din 14.04.2006, începînd cu luna martie 2010 în avizele de racordare 
emise consumatorilor s-a înaintat cerinţa utilizării contoarelor doar cu ecran LCD. 
 Totodată, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a comunicat ANPC prin scrisoarea sus-
menţionată că din luna martie 2010, moment de cînd în avizele de racordare emise consumatorilor 
au început să fie înaintată cerinţa privind afişarea indicaţiilor contorului prin intermediul 
monitorului LCD, pînă în luna octombrie 2010 au fost acceptate spre utilizare peste 230 de contoare 
de tip  ЦЭ. 
 Prin scrisoarea nr. 02/2221 din 08.10.2010 Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Energetică a informat ANPC că conform prevederilor Regulamentului de măsurare a energiei 



electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 211 
din 14.04.2006, cosumatorii noncasnici sînt cosumatori de categoria E. Pct.63 din Regulament 
stabileşte că în punctele de măsurare a energiei electrice de categoria E se instalează contoare 
electronice. Potrivit pct.66 din Regulament, unitatea de distribuţie e obligată să indice în avizul de 
racordare tipul contorului (electronic sau cu inducţie) şi parametrii tehnici ai contorului. În cazul în 
care în paşaportul tehnic al echipamentului de măsurare este indicat că acesta este un contor 
electronic iar parametrii tehnici corespund cerinţelor pentru categoria dată de consum, unitatea de 
distribuţie nu este în drept să refuze instalarea acestui contor, indiferent de modul de afişare a 
indicaţiilor (cadran mecanic sau ecran LCD). 
 Astfel, potrivit pct.66 din Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri 
comerciale, aprobat prin Hotărîrea nr. 211 din 14.04.2006 tipul şi parametrii echipamentului de 
măsurare a energiei electrice ce va fi instalat în punctul de măsurare a energiei electrice de categoria 
E se stabilesc de unitatea de distribuţie în avizul de racordare.  
 În conformitate cu pct. 36 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri 
comerciale, aprobat prin Hotărîrea nr. 211 din din 14.04.2006 contoarele electronice şi cu inducţie 
trebuie să fie legalizate şi verificate metrologic în modul stabilit de Sistemul Naţional de Metrologie 
(incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica 
Moldova), iar caracteristicile tehnice ale contoarelor electronice trebuie să corespundă prevederilor 
standardelor în vigoare. 
 Astfel, în acest sens, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie a informat ANPC 
prin scrisoarea nr. 16-10/07-186 din 14.09.2010 că mijloacele de măsurare a energiei electrice 
meţionate în cererea S.R.L „Lachi Aparat” au fost certificate şi corespund normativelor  30207-94 şi  
30206-94, iar conform pct. 4.2.9. al  30206-94: „Информация может отображаться на 
электромеханическом счетном механизме или на электронном дисплее” în traducere neoficială: 
„Informaţia poate fi afişată pe un dispozitiv de măsurare electromecanic sau pe un ecran electronic”. 
 Astfel, ţinînd cont de faptul că caracteristicile tehnice ale contoarelor electronice trebuie să 
corespundă prevederilor standardelor în vigoare, iar potrivit pct. 4.2.9. al  30206-94: „Информация 
может отображаться на электромеханическом счетном механизме или на электронном 
дисплее” în traducere neoficială: „Informaţia poate fi afişată pe un dispozitiv de măsurare 
electromecanic sau pe un ecran electronic”, cerinţa obligatorie privind prezenţa ecranului LCD nu 
este prevăzută în Regulamentul privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat 
prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 211 din 14.04.2006.  
 În cadrul audierilor prealabile cu membrii Consiliului Administrativ al ANPC din 14 aprilie 
2011 reprezentanţii Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. au afirmat că modelul tip al avizului de 
racordare emis de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a fost coordonat cu ANRE, inclusiv capitolul 8 
„Cerinţe faţă de echipamentul de măsurare” subpunctul referitor la obligativitatea instalării unui 
contor cu ecran LCD. 
 În acest sens, ANRE a informat ANPC că nu a coordonat modelul tip al avizului de 
racordare deoarece anexa nr. 3 al Regulamentului precedent pentru furnizarea şi utilizarea energiei 
electrice nr. 314 din 04.12.2008, constituia modelul avizului de racordare. În prezent, anexa nr. 3 al 
Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice în scopuri comerciale, nr. 393 din 
15.12.2010, constituie modelul avizului de racordare şi nu este necesară coordonarea suplimentară a 
acestuia (scrisoare nr. 04/1027 din 28.04.2011). Totodată, se constată că la capitolul „Cerinţe faţă de 
echipamentul de măsurare” din modelul tip al avizului de racordare nu se specifică ce fel de cerinţe 
pot fi incluse în acest compartiment.  
 În acelaşi timp, în cadrul audierilor prealabile cu membrii Consiliului Administrativ al 
ANPC din 14 aprilie 2011 reprezentanţii Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. au motivat refuzul 
utilizării contoarelor S.R.L.„Lachi-Aparat”, şi anume contoarele electronice cu mecanism de 
integrare mecanic de tip ЦЭ 6803В şi Меркурий 230 АМ, din motiv că acestea sunt vulnerabile la 
efectul cîmpului magnetic produs de un magnet şi adus în aproprierea contorului, fapt ce opreşte 



definitiv mecanismul de integrare, iar energia electrică consumată nu este evidenţiată. Î.C.S. "Red 
Union Fenosa" S.A. afirmă că în acest fel consumatorii pot influenţa mijlocul de măsurare, să nu 
achite costul real al energiei electrice consumate, prejudiciind financiar Î.C.S. "Red Union Fenosa" 
S.A.    
 Vis-a-vis de aceasta, INSM a informat ANPC că potrivit standardului interstatal ГОСТ 
30207-94 (МЭК 1036-90) „Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного 
тока (классы точности 1 и 2)”, contoarele de energie electrică electronice (statice) cu clasa de 
exactitate 1 şi 2 sunt supuse încercărilor de aprobare de model cu următoarele verificări: 

 verificarea cerinţelor mecanice; 
 verificarea influeneţei mediului climateric; 
 verificarea cerinţelor electrice; 
 încercări la compatibilitatea electromagnetică; 
 verificarea cerinţelor de exactitate, inclusiv testarea factorilor de influenţă – variaţia 
curentului, tensiunii, frecvenţei, forma curbei, consecutivitatea fazelor, asimetria tensiunii, 
constanta permanentă a curbei curentului, cîmpul magnetic constant exterior, cîmpul magnetic 
de inducţie exterior. (scrisoarea nr.3/07-112 din 11.05.2011) 

 Prin scrisoarea nr. 16-10/07-186 din 14.09.2010 INSM a informat ANPC că mijloacele de 
măsurare ЦЭ 6803В şi Меркурий 230 au fost incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare în Republica Moldova. Expertiza documentelor prezentate de S.R.L. „Lachi 
Aparat” în adresa INSM a confirmat faptul că contoarele menţionate corespund cerinţelor 
documentelor normative interstatale în vigoare în Republica Moldova ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-
90) şi ГОСТ 30206-94 (МЭК 682-92).  
 În acest fel, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. refuză utilizarea contoarelor electronice cu 
mecanism de integrare mecanic de tipul ЦЭ 6803В şi Меркурий 230 АМ pe motiv că acestea pot fi 
influenţate de efectul cîmpului magnetic produs de magneţi, cu toate că aceste contoare au fost 
incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova 
şi testate la influenţa cîmpului magnetic exterior conform ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90).  
 Astfel, refuzînd luarea la evidenţă a contoarelor de tip ЦЭ 6807 БК 1 220В 5-60А МШ4Д2, 
ЦЭ 6803/1 220В 5-60А 3ф 4пр MR32, ЦЭ 6803B/1 1T 220В 5-100А 3ф 4пр M6Ш33, Меркурий 
201.5 5-60 A, МЕРКУРИЙ 230 01 AM 380V 5-60A,  МЕРКУРИЙ 230 03 AM 380V 5A, 
МЕРКУРИЙ 230 02 AM 380V 10-100A comercializate de către SRL „Lachi-Aparat”, în baza 
cerinţei utilizării contoarelor doar cu ecran LCD, Î.C.S. „Red Union Fenosa” SA crează obstacole 
S.R.L. „Lachi-Aparat” în calea pătrunderii pe piaţa comercializării contoarelor de energie electrică, 
ceea ce constituie acţiune a agentului economic cu situaţie dominantă care duce la limitarea 
concurenţei şi la lezarea intereselor unor alţi agenţi economici şi este interzisă de prevederile lit.f) 
art. 6 ale Legii nr.1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei. 
 
 Referitor la cerinţa privind citirea indicaţiilor contorului de energie electrică, locală şi la 
distanţă, nu trebuie să fie condiţionată de prezenţa tensiunii pentru măsurat, prevăzută de pct. 38 al 
Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea 
Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 211 din 14.04.2006,  Institutul Naţional de Standardizare 
şi Metrologie, prin scrisoarea nr. 3/07-279 din 25.11.2010, a informat ANPC că tipurile de contoare 
de energie electrică ЦЭ 6807, ЦЭ 6803B, ЦЭ6804, ЦЭ 6850, СЕ 102, СЕ 201, СЕ 302, Меркурий 
200, Меркурий 201, Меркурий 203, Меркурий 230 comercializate de SRL „Lachi-Aparat” au fost 
incluse în Registru de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova 
ca familii de contoare. Aceste familii includ diferite modificaţii, nominalizate prin diverse cifre şi 
litere, inclusiv şi care prevăd posibilitatea citirii indicaţiilor contorului în lipsa tensiunii pentru 
măsurat. Ca exemplu, în familia de contoare Меркурий 203 şi Меркурий 230 o asemenea obţiune 
este indicată prin prezenţa literii „B”.   
 S.R.L. „Lachi Aparat” a prezentat următoarea informaţie referitor la contoarele care le 



comercializează (scrisoarea nr. 05-31 din 31.05.2011): 
 

Contorul Ecran LCD Cadran 
mecanic 

Corespunderea cu 
pct. 38 al 

Regulamentului 
Contoare monofazate electronice cu 
tarife multiple 

   

CE-102 S6 145 AKV 5-60A +  - 
CE-102 R8 145 OKPQZ 5-60A +  - 
CE-102 R8 145 AOKSVZ 5-60A +  - 
CE-201 S7 145 JAZ 5-60A +  - 
CE-201 S7 145 JAQZ 5-60A +  - 
CE-201 S7 148 JAZ 10-100A +  - 
Contoare electronice monofazate    
ЦЭ 6807 БК 1 220В 5-60А МШ4Д2  + + 
Contoare electronice trifazate    
ЦЭ 6803/1 220В 5-60А 3ф 4пр MR32  + + 
ЦЭ 6803B/1 1T 220В 5-100А 3ф 4пр 
M6Ш33 

 + + 

ЦЭ 6850М 1/2 220В 5-100А 2H 1P 
Ш31 

+  - 

МЕРКУРИЙ 230 00 AR 100V 5A +  - 
МЕРКУРИЙ 230 01 AR 380V 5-60A +  - 
МЕРКУРИЙ 230 02 AR 380V 10-100A +  - 
МЕРКУРИЙ 230 03 AR 380V 5A +  - 
МЕРКУРИЙ 201.2 5-60A +  - 
МЕРКУРИЙ 230 01 AM 380V 5-60A  + + 
МЕРКУРИЙ 230 02 AM 380V 10-100A  + + 
МЕРКУРИЙ 230 03 AM 380V 5A  + + 
МЕРКУРИЙ 201.5 5-60A  + + 
 
 Analizînd datele din tabelul de mai sus se observă că 7 contoare (ЦЭ 6807 БК 1 220В 5-60А 
МШ4Д2, ЦЭ 6803/1 220В 5-60А 3ф 4пр MR32, ЦЭ 6803B/1 1T 220В 5-100А 3ф 4пр M6Ш33, 
МЕРКУРИЙ 230 01 AM 380V 5-60A, МЕРКУРИЙ 230 02 AM 380V 10-100A, МЕРКУРИЙ 230 
03 AM 380V 5A, МЕРКУРИЙ 201.5 5-60A) care dispun de cadran mecanic corespund pct. 38 al 
Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea 
Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 211 din 14.04.2006. Celelalte contoare care dispun de 
ecran LCD (CE-102 S6 145 AKV 5-60A, CE-102 R8 145 OKPQZ 5-60A, CE-102 R8 145 
AOKSVZ 5-60A, CE-201 S7 145 JAZ 5-60A, CE-201 S7 145 JAQZ 5-60A, CE-201 S7 148 JAZ 
10-100A, ЦЭ 6850М 1/2 220В 5-100А 2H 1P Ш31, МЕРКУРИЙ 230 00 AR 100V 5A, 
МЕРКУРИЙ 230 01 AR 380V 5-60A, МЕРКУРИЙ 230 02 AR 380V 10-100A, МЕРКУРИЙ 230 



03 AR 380V 5A, МЕРКУРИЙ 201.2 5-60A) nu corespund pct.38 al Regulamentului privind 
măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de 
Administraţie al ANRE nr. 211 din 14.04.2006. Astfel, se constată că contoarele care au ecran LCD 
nu corespund pct. 38 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, 
aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 211 din 14.04.2006 şi invers care 
corespund pct. 38 din Regulament nu au ecran LCD. 
  
 Astfel, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. refuză de a lua la evidentă contoarele CE-102 S6 
145 AKV 5-60A, CE-102 R8 145 OKPQZ 5-60A, CE-102 R8 145 AOKSVZ 5-60A, CE-201 S7 
145 JAZ 5-60A, CE-201 S7 145 JAQZ 5-60A, CE-201 S7 148 JAZ 10-100A, ЦЭ 6850М 1/2 220В 
5-100А 2H 1P Ш31, МЕРКУРИЙ 230 00 AR 100V 5A, МЕРКУРИЙ 230 01 AR 380V 5-60A, 
МЕРКУРИЙ 230 02 AR 380V 10-100A, МЕРКУРИЙ 230 03 AR 380V 5A, МЕРКУРИЙ 201.2 5-
60A făcînd trimitere la prevederile pct. 38 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în 
scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 211 din 
14.04.2006. 
   
 Acţiunea Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. privind refuzul de a lua la evidenţă contoarele 
comercializate de către S.R.L. „Lachi-Aparat” are efect negativ asupra activităţii S.R.L. „Lachi-
Aparat” - imposibilitatea comercializării contoarelor. 
 Dovadă a imposibilităţii comercializării contoarelor serveşte restituirea valorii contoarelor 
procurate de către S.R.L. „Lachi-Aparat” şi anume: 

 pentru S.R.L. „Elgarste” - factura fiscală seria, nr. XT4379191 din 13.08.2010 (contor static 
3f. Mercurii-230 AR 02 R în valoare de 5886,00 de lei), ordinul de plată nr. 97 din 27 iulie 2010 
(S.R.L. „Lachi Aparat” a restituit  S.R.L. „Elgarste” suma de 5886,00 lei) şi extrasul de cont nr. 
80; 
 pentru S.R.L. „Licon Pro” - factura nr. 28 din 24.05.2010 (contor static 3f. Mercurii - 230 
AR 01 R în valoare de 1998, 00 de lei), ordinul de plată nr. 62 din 04 iunie 2010 (S.R.L. „Lachi 
Aparat” a restituit  S.R.L. „Licon Pro” suma de 1998,00 lei) şi extrasul din cont nr. 43; 
 pentru S.R.L. „Agarista Agricola” - ordinul de plată nr. 100 din 10.08.2010 şi extrasul de 
cont nr. 90 din 10.08.2010; 
 pentru S.R.L. „DI and TRADE” - ordinul de plată nr.65 din 18 iunie 2010. 

  
 Totodată, din informaţiile prezentate de agenţii economici care au procurat contoare de 
energie electrică de la S.R.L. „Lachi-Aparat” se constată următoarele:  

1. S.R.L. „Agarista Agricola”, prin faxograma din 28.07.2010, solicită de la S.R.L. „Lachi-
Aparat” returnarea contravalorii contorului Mercurii-230 AR 01 R în valoare de 1998 lei, 
motivînd prin faptul că reprezentanţii Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. au refuzat instalarea 
acestui contor şi au condiţionat racordarea la sursa de energie electrică doar cu condiţia 
procurării contorului de energie electrică de la Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. 

2. S.R.L. „Dominic” a informat ANPC că în avizul de racordare la capitolul 8 „Cerinţe faţă de 
echipamentul de măsurare” pct. 8.2.4. este scris „Necesar utilizarea contoarelor de tip 
„AMPY 5219A” verificate în laboratorul metrologic al Î.C.S. „Red Union Fenosa”  

3. S.A.. La moment Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. nu dispunea în vînzare de contoarele 
necesare, astfel, agentului economic i s-a permis instalarea contorului Mercurii-230 AR-02-
R, procurat de la S.R.L. „Lachi-Aparat” la data de 21.05.2010. 

4. S.R.L. „Di&Trade” prin scrisoarea nr. 071 din 16.11.2010 informează ANPC că la data de 
27.02.2009 au fost procurate şase contoare de tip AMPY 5227A de la Î.C.S. "Red Union 
Fenosa" S.A. la preţul de 369.42 lei fiecare, iar în luna mai 2010 trei din aceste contoare s-au 
defectat. În încercarea de a instala contoare de energie electrică procurate de la S.R.L. 
„Lachi-Aparat”, în schimbul celor defectate, reprezentanţii Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. 



au refuzat, condiţionînd conectarea la sursa de energie electrică doar în cazul cînd mijlocul 
de măsurare este procurat de la Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A., indicînd contorul de tip 
CX-1000-3, SAGEM cu preţul 334.98 lei unitatea. 

5. Prin scrisoarea cu nr. de intrare 1141 din 17.08.2010 S.A. „Vatra&Co” informează ANPC că 
după ce contorul de tip ET426HR, Krizik a ieşit din funcţiune în februarie 2010 agentul 
economic a instalat contorul de tip ЦЭ 6803 procurat de la S.R.L. „Lachi-Aparat”, care a 
fost verificat de reprezentanţii Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. şi avea permisiunea spre 
utilizare cu actul de control din 15.03.2010, însă după o săptămînă de utilizare, conform 
indicaţiilor Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A., agentul economic a fost nevoit să îl returneze 
vînzătorului şi să caute un alt mijloc de măsurare, obligatoriu electronic. Contorul solicitat 
de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a fi instalat nu a fost găsit în vînzare, iar pînă la 
importarea acestuia S.A. „Vatra&Co” a obţinut permisiunea de a instala temporar contorul 
de tip ET426HR, Krizik (acesta fiind inductiv). 

  
 Astfel, se observă că în cazul în care Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. nu dispunea de 
contoare în vînzare permitea instalarea contoarele comercializate de S.R.L. „Lachi-Aparat” 
(Mercurii-230 AR-02-R, în pofida faptului că acesta nu corespundeau pct.38 din Regulamentul 
privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de 
Administraţie al ANRE nr. 211 din 14.04.2006) sau instala temporar contoare inductive (ET426HR, 
Krizik), ceea ce contravinea pct.63 din Regulamentul de măsurare a energiei electrice în scopuri 
comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 211 din 14.04.2006 
care prevedea că în punctele de măsurare a energiei electrice de categoria E (cosumatorii 
noncasnici) se instalează contoare electronice.  
 
 Totodată, în rezultatul analizei legislatiei în vigoare se observă că pct. 38 al Regulamentului 
privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale: „Citirea indicaţiilor contorului de 
energie electrică, locală şi de la distanţă, nu trebuie să fie condiţionată de prezenţa tensiunii pentru 
măsurat” vine în contradicţie cu pct. 4.2.11 al ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) şi pct. 4.2.9. al 
ГОСТ 30206-94 (МЭК 682-92): „При отключенном счетчике экран электронного дисплея 
может быть невидим (погашен)” în traducere neoficială: „În caz cînd contorul este deconectat 
ecranul indicatorului electronic poate fi deconectat”. 
 Referitor la situaţia sus-relatată, ANRE afirmă că pct. 38 din Regulament şi pct. 4.2.11 al 
ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) şi pct. 4.2.9. al ГОСТ 30206-94 (МЭК 682-92) nu vin în 
contradicţie, motivînd poziţia sa prin faptul că Regulamentul prevede regulile de măsurare a 
energiei electrice în scopuri comerciale, adică de vînzare a energiei electrice, pe cînd în standarde 
sunt indicate cerinţele tehnice faţă de echipamentele de măsurare. Echipamentele pot fi folosite şi în 
alte scopuri decît cele comerciale (măsurarea volumului de energie electrică consumate în diferite 
subdiviziuni ale unei întreprinderi, măsurarea consumului propriu de energie electrică la centrale 
electrice şi staţiile de transformare, în relaţiile dintre un consumator şi subconsumatorii acestuia 
etc.) În aceste situaţii echipamentele de măsurare trebuie să corespundă standardelor, însă nu este 
obligatoriu să întrunească condiţiile expuse în Regulamentul de măsurare. (scrisoarea ANRE nr. 
02/2221 din 08.10.2010) 
 Pe de altă parte Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie afirmă că aceste puncte 
vin în contradicţie. (scrisoarea INSM nr. 16-12/1-140 din 20.10.2010).  
 Toate contoarele incluse în Registrul mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova care implicit corespund cerinţelor pct. 4.2.11 al ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-
90) şi pct. 4.2.9. al ГОСТ 30206-94 (МЭК 682-92) pot fi utilizate pentru măsurarea energiei 
electrice, dar aceste contoare pot să nu corespundă cerinţei pct. 38 al Regulamentului, adică la 
măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, şi astfel pot fi refuzate de distribuitor la 
instalarea acestora.   



 În acest sens, se evidenţiază un neajuns în procesul de plasare pe piaţă a contoarelor de 
energie electrică folosite în scopuri comerciale, INSM include în Registru toate mijloacele de 
măsurare care corespund prevederilor ГОСТ (fie acestea folosite în scopuri tehnice sau în scopuri 
comerciale), pe cînd contoarele utilizate în scopuri comerciale trebuie să corespundă atît 
prevederilor ГОСТ cît şi cerinţelor pentru echipamentul de măsurare menţionat în Capitolul VII al 
Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale.   
 Includerea contorului în Registrul mijloacelor de măsurare nu asigură dreptul utilizării 
acestuia în scopuri comerciale, unele contoare incluse în Registru care corespund doar pct. 4.2.11 al 
ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) şi pct. 4.2.9 al ГОСТ 30206-94 (МЭК 682-92) dar care nu 
corespund pct. 38 al Regulamentului pot fi folosite doar în măsurarea energiei electrice în scopuri 
tehnice (de ex. la măsurarea energiei electrice în interiorul unei întreprinderi), alte contoare care 
corespund atît prevederilor ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) şi ГОСТ 30206-94 (МЭК 682-92) dar 
şi pct. 38 al Regulamentului pot fi utilizate atît în scopuri tehnice cît şi comerciale.  
 Includerea tuturor contoarelor (atît a celor care pot fi utilizate în scopuri comerciale cît şi 
cele utilizate doar în scopuri tehnice) în Registrul mijloacelor de măsurare poate duce în eroare 
consumatorul noncasnic care doreşte să-şi instaleze un mijloc de măsurare în scopuri comerciale. 
Registrul mijloacelor de măsurare nu face o diferenţă între contoarele care pot fi folosite în scopuri 
comerciale şi între contoarele care pot fi utilizate doar în scopuri tehnice. Neavînd cunoştinţele 
tehnice necesare consumatorul noncasnic nu va putea să aleagă un contor care corespunde atît 
ГОСТ cît şi prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale.  
 În acelaşi timp, agentul economic, genul de activitate al căruia este comercializarea 
contoarelor de energie electrică, suportă cheltuieli pentru includerea contoarelor în Registrul 
mijloacelor de măsurare şi ca rezultat este în imposibilitate de a le comercializa (spre exemplu 
S.R.L. „Lachi Aparat” a suportat pentru recunoaşterea rezultatelor încercărilor metrologice de stat, 
atestări metrologice, verificări 13707,84 de lei (4 buc.), potrivit ordinului de plată nr.42 din 3 iunie 
2009, 10280,88 de lei (3 buc.), potrivit ordinului de plată nr.7 din 25 februarie 2009; pentru  
traducere 893,00 de lei, în conformitate cu ordinul de plată nr.12 din 9 martie 2009, 2154,00 de lei, 
potrivit ordinului de plată nr.43 din 8 iunie 2009). 
  
 Totodată, SRL „Lachi-Aparat”, prin scrisoarea nr. 01 din 17.01.2011,  a prezentat ANPC 
copiile avizelor de racordare unde la pct. 8.2.2. se recomandă utilizarea unor contoare: 

1.  Nr. E20302010110002 din 30.11.2010 a agentului economic „EFTODII” GŢ - contorul  
„ZMG 310 CR”;  
2.  Nr. E20302010070001 din 04.08.2010 a persoanei fizice Dintiu Igor Dumitru” (obiect de 
racordare şantier de construcţie a magazinului) - contorul  „Landis+Gyr, 5219A”; 
3.  Nr. E20302010090002 din 18.09.2010 a persoanei fizice Nichita Ion Gheorghe (obiect de 
racordare - Garaj (pentru construcţie))- contorul  „AMPY 5219A”; 
4.  Nr. P40302010060280 din 16.07.2010 a persoanei fizice Sava Aurica (obiectul de racordare 
– magazin) – contorul AMPY 5219A; 

 În acelaşi timp, Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a prezentat în cadrul controlului la faţa locului 
din 13 iunie 2011 (procesul-verbal nr. APD-12C din 13 iunie 2011) copiile avizelor de racordare 
unde la pct. 8.2.2. se recomandă utilizarea unor contoare: 

1. Nr. P40202010060334 din 08.07.2010 a Î.I. „Codru-Orhei” - contorul Sagem CX 1000-3; 
2. Nr. P40202008010221 din 01.02.2011 a persoanei fizice Paleţchi Evghenii (obiectul de 

racordare – gheretă) – contorul AMPY 5219A; 
3. Nr. M40202010070018 din 22.09.2010 a S.R.L. „Telemar” - contorul ZMG 410 CR; 
4. Nr. P 40302010090041 din 20.09.2010 a Î.I. „Cujbă Lux” - contorul Sagem CX 1000-3;  

 La fel, S.R.L. „Dominic” a prezentat prin scrisoarea nr. 175 din 17 noiembrie 2010 copia 
Avizului de Racordare Nr. P20702009100029 din 12.02.2010, în care Î.C.S. "Red Union Fenosa" 
S.A. stabileşte în pct.8.2.4. următoarele: necesar utilizarea contoarelor de tip „AMPY 5219A” 



verificate în Laboratorul Metrologic al Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. 
 Totodată, pct. 8.2.3 a avizelor de racordare prevede următoarele: „în caz de procurare a 
echipamentului de măsurare de la alt furnizor decît operatorul reţelei de distribuţie, la momentul 
coordonării întregului proiect se va coordona şi echipamentul de evidenţă”. 
 Prin scrisoarea nr. 3/07-279 din 25.11.2010 Institutul Naţional de Standardizare şi 
Metrologie a comunicat că la data de 25.11.2010 în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare 
permise spre utilizare în Republica Moldova sunt incluse 53 de tipuri de contoare de energie 
electrică statice (electronice). 
 Dintre acestea Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. importă următoarele tipuri de contoare 
statice (electronice): 

1. Z.D...; 
2. 5227A ; 
3. 5219A , 5219AR; 
4. CX1000-3 BASEREED; 
5. ZMG...; 
6. ZMD... 

 Astfel, potrivit Registrului de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în 
Republica Moldova, situaţia la 14.12.2010, 4 dintre contoarele importate de Î.C.S. "Red Union 
Fenosa" S.A. sunt recomandate / „necesar utilizarea” în avizele de racordare (din informaţia la 
dosar), după cum: 

 AMPY 5219A; 
 CX-1000-3, SAGEM; 
 ZMG 310 CR; 
 ZMG 410 CR. 

 
 Informaţia referitor la lista agenţilor economici conectaţi în perioada ianuarie - iunie 2011 la 
sursa de energie electrică şi contorul instalat, prezentată de Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. urmare 
a controlului la faţa locului din 13 iunie 2011 (procesul-verbal nr. APD-12C din 13.06.2011), a fost 
sistematizată conform tabelului de mai jos.  
  
  

Contor  Nr. total de 
contoare 
instalate 

Nr. de contoare 
recomandate în 

avizul de 
racordare 

Nr. de contoare instalate 
care coincid cu 

recomandarea din avizul 
de racordare 

Importatorul (potrivit 
datelor din Registrul de 

stat al mijloacelor de 
măsurare permise spre 
utilizare în RM plasat 

pe site-ul INSM la data 
din 13 iunie 

2011)/comerciant 
Ampy 
5219A 

5 
103 3 

Î.C.S. „Red Union 
Fenosa” S.A. 

CX1000-3 
BASE-
REED, 
firma 

Sagem 

35 

68 35 
Î.C.S. „Red Union 

Fenosa” S.A. 
ZMG 310 

CR 
40 

40 13 
Î.C.S. „Red Union 

Fenosa” S.A. 



ZMG 410 
CR 

7 
35 7 

Î.C.S. „Red Union 
Fenosa” S.A. 

ZMG 405 
CR 

1 
5 1 

Î.C.S. „Red Union 
Fenosa” S.A. 

ZMD 405 
CR 

1 

1 1 

Î.C.S. „Red Union 
Fenosa” S.A. 

S.R.L. „C&Exim” 
S.R.L. „Valchiria” 

 
A1800 3 0 0 S.R.L. „Corden-ST” 

MT 173-
D2 

48 
0 0 S.R.L. „Vesta“ 

ET426HR 
(Krizik) 

34 
0 0 

Î.C.S.„Red Union 
Fenosa” S.A. 

ME 162 26 0 0 SRL „Vesta” 
MM 

2600hf6 
19 

0 0 
Î.C.S. „Red Union 

Fenosa” S.A. 
MT 173-

T1A 
17 

0 0 S.R.L. „Vesta” 
ZMD 310 

CT 
6 

0 0 
„Î.M. “Orange 
Moldova” S.A. 

Ampy 
5227A 

4 
0 0 

Î.C.S. „Red Union 
Fenosa” S.A. 

CM143 
(Landys+

Gyr) 

2 

0 0 
Î.C.S. „Red Union 

Fenosa” SA 
EJ924 

(Krizik) 
1 

0 0 
Î.C.S. „Red Union 

Fenosa” SA 
A1R-L 1 0 0 - 

CE 6803 1 0 0 SRL „Lachi Aparat” 
ET 42x 1 0 0 - 

  
 Astfel, potrivit datelor din tabelul de mai sus se constată următoarele. 
 În perioada ianuarie – iunie 2011 au fost conectaţi 252 consumatori noncasnici, dintre care la 
151 au fost instalate contoare comercializate de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A., 91 de contoare de 
S.R.L. „Vesta”, 3 contoare de S.R.L. „ Corden”, 1 contor de S.R.L. „ Lachi Aparat”. 
 În acelaşi timp, se observă că contoarele recomandate cel mai des în avizele de racordare 
sunt de tip AMPY 5219 (de 103 ori). Din toate cazurile recomandate acestea au fost instalate doar 
de 3 ori. În schimbul acestora au fost instalate următoarele contoare: 

 ZMG 310 CR - 27 contoare (Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.); 
 ZMD 310 CT - 6 contoare (Î.M. “Orange Moldova” S.A.); 
 MM2600 (Landis) - 9 contoare (Î.C.S. „ Red Union Fenosa” S.A.); 
 ET426 (Krizik) — 23 contoare (Î.C.S. „ Red Union Fenosa” S.A.); 
 MT 173-D2 — 34 contoare (S.R.L. „ Vesta”); 



 CE 6803 — 1 contor (S.R.L. „ Lachi Aparat”); 
 Deci, se observă că 59 de contoare instalate, altele decît cele recomandate în avizul de 
racordare, sunt comercializate de către Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A., 34 de contoare de către 
S.R.L. „ Vesta”, 6 contoare de la  Î.M. “Orange Moldova” S.A şi 1 contor de către S.R.L. „ Lachi 
Aparat”. 
 La fel, important de menţionat este faptul că 60% din contoarele instalate în perioada 
analizată sunt comercializate de către Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. 
 În perioada ianuarie – iunie 2011 în 60 de cazuri tipul contorului recomandat în avizul de 
racordare a coincis cu cel instalat la agentul economic, acestea fiind comercializate de către Î.C.S. „ 
Red Union Fenosa” S.A. Deci, potrivit datelor de mai sus se constată că un consumator din patru a 
procurat (instalat) tipul contorului recomandat în avizul de racordare.  
 Prin urmare, prezenţa în avizul de racordare a prevederei privind recomandarea unui model 
de contor are o influenţă decisivă asupra consumatorul la alegerea mijlocului de măsurare în 
favoarea celui recomandat.  
 Influienţa dată este condiţionată şi de prevederea pct. 8.2.3 din avizele de racordare potrivit 
căreia „în caz de procurare a echipamentului de măsurare de la alt furnizor decît operatorul reţelei 
de distribuţie, la momentul coordonării întregului proiect se va coordona şi echipamentul de 
evidenţă”. Astfel, consumatorul noncasnic este pus în situaţia să coordoneze echipamentul de 
evidenţă, dacă acesta nu este procurat de la Î.C.S. „ Red Union Fenosa” S.A. Prin urmare, 
consumatorii noncasnici care instalează alte contoare decît cele comercializate de Î.C.S. „Red Union 
Fenosa” S.A. sunt plasaţi într-o situaţie nefavorabilă în raport cu consumatorii noncasnici care 
instalează contoare comercializate de Î.C.S. „ Red Union Fenosa” S.A.   

Mai mult ca atît, conform pct. 59 din  Regulamentul ANRE pentru furnizarea şi utilizarea 
energiei electrice nr. 393 din 15.12.2010, îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice stipulate în 
avizul de racordare, eliberat de operatorul de reţea, este obligatorie pentru solicitant şi pentru 
proiectant. 

     
 În conformitate cu pct. 150 al Regulamentului ANRE pentru furnizarea şi utilizarea energiei 
electrice nr. 393 din 15.12.2010, operatorul de reţea este obligat să informeze solicitantul, potenţial 
consumator final, despre parametrii şi caracteristicele tehnice ale echipamentelor de măsurare ce 
urmează a fi instalate, precum şi despre tipurile echipamentelor de măsurare, legalizate pe teritoriul 
Republicii Moldova de către autoritatea centrală de metrologie. 
 Totodată, conform pct. 56 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri 
comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr.382 din 2 iulie 2010 
(MO 214-220 (3747-3753) din 5 noiembrie 2010), înregistrat la Ministerul Justiţiei la data de 28 
octombrie 2010, cu numărul 779, în punctele de măsurare a energiei electrice de categoria E, vor fi 
instalate contoare electronice de energie electrică.  
 În acelaşi timp, potrivit pct. 59 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în 
scopuri comerciale, parametrii şi caracteristicile tehnice ale echipamentului de măsurare ce va fi 
instalat în punctul de măsurare a energiei electrice de categoria E se stabilesc de operatorul reţelei 
de distribuţie în avizul de racordare. 
 Astfel, prevederile sus menţionate oferă dreptul Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. de a 
informa consumatorii finali despre tipurile echipamentelor de măsurare, legalizate pe teritoriul 
Republicii Moldova de către autoritatea centrală de metrologie şi dreptul de a stabili în avizul de 
racordare parametrii şi caracteristicile tehnice ale echipamentului de măsurare.  
 În acelaşi timp, prin parametrii şi caracteristici tehnice se are în vedere: tensiunea de 
referinţă, intervalul de referinţă al tensiunii, intervalul de lucru al tensiunii, curent de bază, curent 
maxim, clasa de exactitate, frecvenţa nominală, curent de pornire,... etc. (potrivit descrierii 
contorului static monofazat de energie electrică activă tip Меркурий 230), iar prin tipul contorului 
se are în vedere: electronic sau cu inducţie (scrisoarea ANRE nr. 02/2221 din 08.10.2010). 



 Deci, prevederea din avizul de racordare „se recomandă / necesar utilizarea” modelului 
contoarelor care urmează a fi utilizate contravine pct. 59 din Regulamentului privind măsurarea energiei 
electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr.382 din 2 
iulie 2010 (MO 214-220 (3747-3753) din 5 noiembrie 2010. 
 Astfel, prin prevederea din avizul de tacordare „se  recomandă / necesar utilizarea” modelelor 
contoarelor care urmează a fi utilizate şi care sunt comercializate doar de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. şi 
prin indicarea cerinţei „în caz de procurare a echipamentului de măsurare de la alt furnizor decît 
operatorul reţelei de distribuţie, la momentul coordonării întregului proiect se va coordona şi echipamentul 
de evidenţă”,  Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. aplică faţă de consumatorii noncasnici care nu procura 
echipamente de măsurare de la Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. măsuri discriminatorii care îi plasează 
într-o situaţie nefavorabilă în raport cu consumatorii noncasnici care procură echipamente de 
măsurare de la Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. Prin urmare, acţiunile date ale Î.C.S. "Red Union 
Fenosa" S.A. constituie acţiuni care duc la limitarea concurenţei şi la lezarea intereselor unor alţi 
agenţi economici şi sunt interzise de prevederile lit.d) art. 6 ale Legii nr.1103-XIV din 30 iunie 2000 
cu privire la protecţia concurenţei. 
 
 Totodată, potrivit informaţiei prezentate de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A., urmare a 
controlului la faţa locului din 13 iunie 2011 (procesul-verbal nr.APD-12C din 13.06.2011), s-a 
constat că în perioada ianuarie – iunie 2011 la consumatorii noncasnici au fost instalate 34 contoare 
ET426HR (Krizik), 19 contoate MM 2600 hf6,  2 contoare CM 143 (Landys+Gyr) şi 1 contor 
EJ924 (Krizik), acestea fiind contoare electrice cu inducţie, ceea ce contravine pct.56 al 
Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale - în punctele de măsurare 
a energiei electrice de categoria E, vor fi instalate contoare electronice de energie electrică.  
 Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. a argumentat acţiunile sale, făcînd trimitere la scrisoarea 
ANRE nr. 04/110 din 24.01.2007, potrivit căreia ANRE, prin derogare de la prevederile pct.63 al 
Regulamentului privind măsurarea energiei în scopuri comerciale (pct.56 al Regulamentului privind 
măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale), stabileşte că în punctele de măsurare a energiei 
electrice de categoria E, ce aparţin consumatorilor industriali, agricoli, bugetari, comerciali şi 
terţiari se permite instalarea atît a contoarelor electronice, cît şi a contoarelor electrice cu inducţie, 
la alegerea consumatorului. ANRE a argumentat permisiunea dată pe problemele cu care se 
confruntă consumatorii şi solicitanţii, la îndeplinirea cerinţelor incluse în avizele de racordare, în 
partea ce ţine de instalarea contoarelor electronice, condiţionate de lipsa a astfel de aparate pe piaţa 
internă şi a preţurilor exagerate.  
 Anularea acestei permisiuni va fi efectuată de către Agenţie, în dependenţă de gradul de 
concurenţă pe piaţa internă de contoare electronice. 
 În acest sens, ANRE a comunicat ANPC, prin scrisoarea nr. 04/1505 din 22.06.2011, că a 
permis operatorilor de distribuţie să instaleze la consumatorii noncasnici contoare electrice cu 
inducţie în punctele de măsurare de categoria E, ţinînd cont de atribuţiile ANRE expuse în art. 11 
din Legea cu privire la energia electrică nr. 137 din 17.09.1998. Anularea acestei permisiuni a avut 
loc concomitent cu intrarea în vigoare a Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 382 din 
02.07.2010. La momentul actual atît operatorii reţelelor de distribuţie cît şi consumatorii non-
casnici urmează să se conformeze prevederilor Hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 
382 din 02.07.2010.  
 Comparînd preţurile la contoarele de energie electrică cu inducţie şi electronice se constată 
că preţul contoarelor cu inducţie este mai mic în comparaţie cu cel al contoarelor electronice 
(situaţia pentru anul 2010), după cum: 
 i. Contoare de energie electrică cu inducţie: 

 ET-421 Hz 3f 5A – 995,64 lei (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.); 
 ET-426HR 5-30A 3f – 760,02 lei (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.); 
 ET 426HR 10-60 A 3f -933,58 lei (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.); 



 ET-426 20-120A 3-f – 675 ,63 lei (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.); 
 CM 143 (Landys+Gyr) – 286,42 (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.). 

 ii. Contoare electronice de energie electrică: 
 ZMG 310 5-100A 3f – 3624, 53 lei (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.); 
 ZMG 405 CR - 3376,85 lei (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.); 
 ZMG 410 5-10A 3f – 3752,07 lei (comercializat de Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.); 
 МЕРКУРИЙ 230 01 AM 380V 5-60A – 1428,00 lei (comercializat de S.R.L. „Lachi 
Aparat”); 
  МЕРКУРИЙ 230 02 AM 380V 10-100A – 1476,00 lei (comercializat de S.R.L. „Lachi 
Aparat”); 
 МЕРКУРИЙ 230 03 AM 380V 5A – 1476,00 lei (comercializat de S.R.L. „Lachi Aparat”); 
 ЦЭ 6803/1 220В 5-60А 3ф 4пр MR32 -1392,00 lei (comercializat de S.R.L. „Lachi 
Aparat”); 
 ЦЭ 6803B/1 1T 220 5-100A 3ф  4пр M6Ш33 – 1476,00 (comercializat de S.R.L. „Lachi 
Aparat”). 

 Excepţie, fac doar cîteva contoare: Ampy 5227A, CX1000-3 BASE-REED, astfel, spre exemplu 
contorul CX1000-3 BASE-REED, firma Sagem - 352, 00 lei. 
 Prin urmare, consumatorul care instalează contoare electronice de energie electrică achită 
mai mult decît cel care instalează contoare de energie electrică cu inducţie. Astfel, Î.C.S. "Red 
Union Fenosa" S.A. aplică faţă de consumatorii care instalează contoare electronice de energie 
electrică măsuri discriminatorii care îi plasează într-o situaţie nefavorabilă în raport cu cei care 
instalează contoare de energie electrică cu inducţie, ceea ce constituie încălcare a lit. d) art. 6 din 
Legea  nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei  
  
 În acelaşi timp important de menţionat este şi poziţia S.A. „RED Nord-Vest” şi S.A. 
„Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” Bălţi vis-a-vis de contoarele comercializate de către S.R.L. 
„Lachi-Aparat”. Astfel,  S.A. „RED Nord-Vest” a informat ANPC, prin scrisoarea nr. 05/257 din 
01.11.2010, că acestea sunt parţial instalate în raza de deservire a S.A. „RED Nord-Vest” şi în mare 
parte neajunsuri în funcţionare nu au fost depistate. Cazuri de ieşire din funcţiune a acestor contoare 
au fost înregistrate însă ele nu depăşesc media altor tipuri de contoare. 
 De cealaltă parte, S.A. „Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” Bălţi a informat ANPC că 
mijloacele de măsurare comercializate de S.R.L. „Lachi-Aparat” nu sunt instalate în reţelele 
electrice ale consumatorilor S.A.”RED-Nord” (scrisoarea nr. sm-11/2158 din 02.11.2010). 
 
 Notă: 
  

 Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr.211 din 14 aprilie 2006 cu privire la 
aprobarea regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale a fost 
abrogat. Concomitent, punctele la care se face referire în prezenta hotărîre sînt incluse în noul 
Regulament privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea 
Consiliului de Administraţie al ANRE nr.382 din 2 iulie 2010 (MO 214-220 (3747-3753) din 5 
noiembrie 2010). 
 Hotărîrea Nr. 314 din 04.12.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi 
utilizarea energiei electrice, la fel a fost abrogată. Însă prevederile la care se face referire în 
prezenta hotărîre sînt incluse în noul Regulament, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de 
Administraţie al ANRE Nr. 393 din 15.12.2010 (Publicat: 15.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 
59-62). 

 Reieşind din cele expuse mai sus, în temeiul art. 12 al Legii nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu 
privire la protecţia concurenţei, Consiliul Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Concurenţei, 



 
 HOTĂRĂŞTE: 

 
1. A califica acţiunea Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. referitor la refuzul de a instala 

contoarele de energie electrică de tip ЦЭ 6807 БК 1 220В 5-60А МШ4Д2, ЦЭ 6803/1 220В 
5-60А 3ф 4пр MR32, ЦЭ 6803B/1 1T 220В 5-100А 3ф 4пр M6Ш33, Меркурий 201.5 5-
60 A, МЕРКУРИЙ 230 01 AM 380V 5-60A, МЕРКУРИЙ 230 03 AM 380V 5A, 
МЕРКУРИЙ 230 02 AM 380V 10-100A, comercializate de SRL „Lachi-Aparat” în baza 
cerinţei utilizării contoarelor doar cu ecran LCD ca încălcare a prevederilor lit. f) art. 6 din 
Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei; 

2. A califica acţiunea Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. referitor la prevederea din avizul de 
racordare “se recomandă / necesar utilizarea” modelelor contoarelor care urmează a fi utilizate 
şi la prevederea „în caz de procurare a echipamentului de măsurare de la alt furnizor decît 
operatorul reţelei de distribuţie, la momentul coordonării întregului proiect se va coordona şi 
echipamentul de evidenţă” ca încălcare a prevederilor lit.d) art.6 din Legea nr. 1103-XIV din 30 
iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei; 

3. A califica acţiunea Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. referitor la acceptarea selectivă privind 
instalarea contoarelor de energie electrică cu inducţie unor consumatori noncasnici ca încălcare a 
prevederilor lit.d) art.6 din Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei; 

4. A emite o prescripţie către Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A. privind înlăturarea încălcărilor 
constatate. 

5. A înainta o acţiune în instanţa judecătorească, conform lit.j) al art. 12 din Legea nr.1103-
XIV din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei referitor la încasarea a 10% din 
venitul obţinut din comercializarea contoarelor în anul 2010 prin încălcarea legislaţiei cu 
privire la protecţia concurenţei de către Î.C.S. "Red Union Fenosa" S.A.   

6. A informa ANRE referitor la încălcările comise de Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. 
7. A informa Guvernul, Ministerul Economiei, Agenţia Naţională pentru Reglementare în 

Energetică, Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie referitor la contradicţia dintre 
pct.33 al Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat 
prin Hotărîrea Nr. 382 din  02.07.2010 şi pct. 4.2.11 al ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) şi 
pct. 4.2.9. al ГОСТ 30206-94 (МЭК 682-92).  

8. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi va fi adusă la cunoştinţă părţilor 
interesate. 
 
 

  
Preşedintele Consiliului 
Administrativ al Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Concurenţei 

 
Viorica CĂRARE 

  

 



 

AGENŢIA NAŢIONALĂ  
PENTRU  

PROTECŢIA CONCURENŢEI 
 

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ  
АГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ 

КОНКУРЕНЦИИ 

 
 

CONSILIUL ADMINISTRATIV AL  
AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU PROTECŢIA CONCURENŢEI 

 
PRESCRIPŢIE  

nr.APD-33-10/67/31 din 23 iunie 2011 
 

 Consiliul Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, 
în scopul prevenirii, limitării şi reprimării activităţii anticoncurenţiale, prevăzut de lit. 

b) a art.11 din Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei, 
întru executarea Hotărîrii Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Concurenţei nr. APD–33-10/67 din 23 iunie 2011, 
în temeiul pct. 13 alin. (4) şi pct. 17 lit. f) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Concurenţei, aprobat prin Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la 
protecţia concurenţei,  

ţinînd cont de prevederile art. 12 lit. f) din Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu 
privire la protecţia concurenţei 

 
PRESCRIE: 

 
1. Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A., în termen de 30 zile, de a întreprinde măsuri 

pentru excluderea prevederilor stipulate în avizul de racordare la pct.8 „Cerinţe faţă 
de echipamentul de măsurare”: „afişajul indicaţiilor contoarelor electronice de 
energie electrică trebuie să fie reflectete prin intermediul LCD”, „în caz de procurare 
a echipamentului de măsurare de la alt furnizor decît operatorul reţelei de distribuţie, la 
momentul coordonării întregului proiect se va coordona şi echipamentul de evidenţă”, „se 
recomandă / necesar utilizarea” modelului contoarelor care urmează a fi utilizat, astfel 
încît să fie asigurat accesul liber pe piaţa comercializării contoarelor de energie 
electrică. 

2. Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. să nu admită încălcarea prevederilor pct.56 al 
Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat 
prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr.382 din 2 iulie 2010, astfel 
încît consumatorii să nu fie trataţi discriminatoriu. 

3. Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A. să nu admită încălcarea prevederilor pct. 150 al 
Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice aprobat prin 
Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE  nr. 393 din 15.12.2010.  

4. A informa Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei despre executarea  
prescripţiei. 

5. Prezenta prescripţie intră în vigoare la data adoptării. 
 

 
 
Preşedintele  
Consiliului Administrativ  
al Agenţiei Naţionale pentru  
Protecţia Concurenţei 

 
Viorica CĂRARE 
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