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Aprobat  

prin Hotărârea Consiliului  

de administraţie al ANRE  

nr.251/2019 din 5 iulie 2019 

  

REGULAMENT 

privind confirmarea statutului de producător eligibil 

  

Secţiunea 1 

SCOPUL ŞI SFERA DE APLICARE 

1. Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil (în continuare – 

Regulament) are drept scop stabilirea procedurilor şi cerinţelor transparente şi nediscriminatorii 

ce se aplică la confirmarea şi retragerea statutului de producător eligibil.  

2. Prezentul Regulament se aplică în cadrul procedurilor de confirmare şi retragere a 

statutului de producător eligibil întreprinzătorilor individuali şi persoanelor juridice înregistrate 

în modul stabilit în Republica Moldova care deţin sau urmează să deţină centrale electrice care 

produc energie electrică din surse regenerabile, cu puterea cumulată ce nu depăşeşte limita de 

capacitate stabilită conform art.10 lit.e) din Legea nr.10 din 26 februarie 2016 privind 
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promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, pentru care se aplică tariful fix la energie 

electrică produsă din surse regenerabile. 

3. Solicitantul nu este în drept să solicite confirmarea statutului de producător eligibil, 

pentru proiectele de investiţii, care implică dezvoltarea a două sau mai multe centrale electrice 

care produc energie electrică din surse regenerabile şi care utilizează acelaşi tip de tehnologie de 

producere, dacă puterea instalată cumulată a acestora este mai mare decât limita de capacitate 

stabilită de Guvern în conformitate cu art.10 lit.e) din Legea nr.10 din 26 februarie 2016 privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. În acest caz, solicitantul respectiv urmează 

să participe la licitaţia pentru oferirea statutului de producător eligibil în conformitate cu art.35 

din Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. 

4. În cazul în care, după confirmarea statutului de producător eligibil, în conformitate cu 

prezentul Regulament, producătorul eligibil intenţionează să majoreze capacitatea centralei 

electrice existente, iar capacitatea cumulată este mai mare decât limita de capacitate stabilită de 

Guvern în conformitate cu art.10, lit.e) din Legea privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile, producătorul eligibil respectiv urmează să participe la licitaţie pentru a obţine 

dreptul de producător eligibil în legătură cu capacitatea nou-instalată, în conformitate cu art.35 

din legea menţionată. 

5. Prevederile punctelor 3 şi 4 din prezentul Regulament se extind şi asupra soţului, rudelor 

şi afinilor în linie dreaptă şi în linie colaterală, până la gradul doi inclusiv, ai producătorului de 

energie electrică. 

  

Secţiunea 2 

DEFINIŢII 

6. În sensul prezentului Regulament se aplică noţiunile prevăzute în Legea privind 

promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, Legea nr.107 din 27 mai 2016 cu privire la 

energia electrică, precum şi noţiunea definită după cum urmează: 

solicitant – întreprinzător individual sau persoană juridică, înregistrată în modul stabilit în 

Republica Moldova, care deţine sau urmează să deţină centrală electrică care produce energie 

electrică din surse regenerabile, cu putere instalată egală sau mai mică decât limita de capacitate 

stabilită de Guvern în conformitate cu art.10, lit.e) din Legea privind promovarea utilizării 

energiei din surse regenerabile, dar care nu este mai mică de 10 kW şi solicită confirmarea 

statutului de producător eligibil. 

  

Secţiunea 3 

PROCEDURA DE CONFIRMARE A STATUTULUI  

DE PRODUCĂTOR ELIGIBIL  

7. Confirmarea statutului de producător eligibil se efectuează de către Agenţia Naţională 

pentru Reglementare în Energetică (în continuare – Agenţie) în baza principiului „primul venit, 

primul servit”, cu respectarea prevederilor stabilite în prezentul Regulament. 

8. Pentru confirmarea statutului de producător eligibil, solicitantul depune o cerere la 

Agenţie conform formularului cererii stabilit în Anexa la prezentul Regulament. Cererea pentru 

confirmarea statutului de producător eligibil se depune direct la oficiul Agenţiei. 

9. La cererea pentru confirmarea statutului de producător eligibil se anexează următoarele 

acte: 

1) copia avizului de racordare eliberat de operatorul de sistem la reţeaua electrică a căruia 

urmează să fie racordată centrala electrică; 

2) copia actului, care atestă dreptul de proprietate/superficie a terenului sau construcţiei 

unde este construită centrala electrică a solicitantului; 

3) copia actului care atestă faptul depunerii garanţiei pentru participare stabilită conform 

pct.15-19 din prezentul Regulament.  

10. În cazul în care la momentul depunerii cererii centrala electrică/centralele electrice sunt 

puse în funcţiune, la cererea pentru confirmarea statutului de producător eligibil nu se anexează 
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actele prevăzute la pct.9 din prezentul Regulament. În situaţia dată, solicitantul prezintă actul de 

corespundere şi copia actului care atestă faptul depunerii garanţiei pentru participare.  

11. În cererea pentru confirmarea statutului de producător eligibil solicitantul indică 

obligatoriu capacitatea centralei electrice, tipul tehnologiei de producere a energiei electrice din 

surse regenerabile.  

12. Cererea solicitantului pentru confirmarea statutului de producător eligibil urmează a fi 

înregistrată de Agenţie cu condiţia anexării actelor prevăzute la punctele 9 sau 10 din prezentul 

Regulament. În cazul în care cererea pentru confirmarea statutului de producător eligibil nu 

corespunde cerinţelor prevăzute la punctele 8-11 din prezentul Regulament, cererea solicitantului 

nu se înregistrează, cu informarea solicitantului privind motivele neînregistrării. Solicitantul este 

în drept să completeze cererea cu actul lipsă, în termen de 3 zile lucrătoare, în caz contrar cererea 

şi documentele anexe nu se consideră depuse urmând a fi restituite, inclusiv şi garanţia de 

participare. 

13. Cererea solicitantului pentru confirmarea statutului de producător eligibil se 

examinează în termen de 30 zile lucrătoare, cu adoptarea hotărârii respective.  

14. Hotărârea Agenţiei privind confirmarea statutului de producător eligibil conţine: 

1) numele sau denumirea producătorului eligibil; 

2) sediul producătorului eligibil; 

3) puterea instalată a centralei electrice/a centralelor electrice care produce sau urmează să 

producă energie electrică din surse regenerabile; 

4) tipul de tehnologie de producere a energiei electrice din surse regenerabile;  

5) locul amplasării centralei electrice/centralelor electrice care produc sau urmează să 

producă energie electrică din surse regenerabile; 

6) termenul de punere în funcţiune a centralei electrice/centralelor electrice care produce 

sau urmează să producă energie electrică din surse regenerabile;  

7) tariful fix de comercializare a energiei electrice de către producătorul eligibil. 

  

Secţiunea 4 

GARANŢIA PENTRU PARTICIPARE ŞI GARANŢIA  

DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI  

15. Garanţia pentru participare şi garanţia de bună execuţie a contractului se stabilesc de 

către Agenţie conform prevederilor art.36, alineat (11) din Legea privind promovarea utilizării 

energiei din surse regenerabile, în funcţie de tehnologia de producere a energiei electrice din 

surse regenerabile.  

16. Cuantumul garanţiei pentru participare şi a garanţiei de bună execuţie a contractului, 

pentru un kW putere electrică a centralei electrice, este unic pentru toţi solicitanţii ale căror 

centrale electrice utilizează acelaşi tip de sursă regenerabilă de energie şi se stabileşte utilizând 

valoarea investiţiei specifice luată în calcul la determinarea tarifelor fixe la energia electrică 

produsă din surse regenerabile.  

17. Cuantumul garanţiei pentru participare şi cuantumul garanţiei de bună execuţie a 

contractului se aprobă anual de Agenţie odată cu aprobarea tarifelor fixe şi preţurilor plafon 

pentru anul în gestiune, conform prevederilor Metodologiei de determinare a tarifelor fixe şi a 

preţurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie, 

aprobate de ANRE. 

18. Cuantumul garanţiei pentru participare pentru 1 kW putere instalată nu poate depăşi 

0,2% din valoarea investiţiei specifice luate în calcul la stabilirea tarifelor fixe. 

19. Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului pentru 1 kW putere instalată nu 

poate depăşi 2% din valoarea investiţiei specifice luate în calcul la stabilirea tarifelor fixe. 

20. Garanţia pentru participare şi garanţia de bună execuţie a contractului se depune pe 

contul bancar comunicat de Agenţie. 

21. În cazul confirmării statutului de producător eligibil garanţia pentru participare se 

rambursează integral solicitantului în termen de 10 zile lucrătoare din momentul depunerii de 
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către solicitant a garanţiei de bună execuţie a contractului. În caz contrar se procedează conform 

prevederilor pct.33 din prezentul Regulament. 

22. În cazul în care cota maximă de capacitate stabilită de Guvern pentru fiecare tip de 

tehnologie de producere, a fost depăşită, dar există cereri depuse pentru confirmarea statutului de 

producător eligibil, Agenţia informează fiecare solicitant despre acest fapt şi despre dreptul 

acestuia de a depune cerere în cazul în care Guvernul majorează cotele maxime de capacitate. 

Concomitent Agenţia transferă la contul bancar al solicitantului garanţia pentru participare, în 

termen de 10 zile lucrătoare, din data informării. 

23. Pentru excluderea comportamentului necorespunzător şi pentru asigurarea realizării 

obligaţiilor sale cu privire la construcţia centralei electrice/centralelor electrice care produc 

energie electrică din surse regenerabile, solicitantul este obligat să depună garanţia de bună 

execuţie a contractului, prezentând dovada depunerii, după adoptarea hotărârii privind 

confirmarea statutului de producător eligibil. 

24. Garanţia de bună execuţie a contractului se rambursează integral producătorului dacă 

producătorul eligibil şi-a îndeplinit obligaţiile privind construcţia şi punerea în funcţiune a 

centralei electrice care produce energie electrică din surse regenerabile, în termenele şi condiţiile 

stabilite în Hotărârea Agenţiei privind confirmarea statutului de producător eligibil. 

25. Garanţia de bună execuţie a contractului nu se rambursează producătorului eligibil 

căruia i-a fost retras statutul de producător eligibil conform prevederilor punctelor 38-41 din 

prezentul Regulament. 

26. În cazul retragerii statutului de producător eligibil, garanţia de bună execuţie a 

contractului nu se rambursează producătorului, urmând a fi transferată la bugetul de stat în baza 

Hotărârii Agenţiei cu privire la retragerea statutului de producător eligibil.  

27. În cazul în care un producător eligibil a pus în funcţiune, în termenul stabilit în 

hotărârea de confirmare a statutului de producător eligibil, o centrală electrică de o putere 

electrică mai mică decât cea indicată în hotărârea respectivă, Agenţia modifică hotărârea cu 

privire la confirmarea statutului de producător eligibil respectiv cu indicarea puterii electrice 

reale. Concomitent Agenţia restituie producătorului eligibil garanţia de bună execuţie a 

contractului în sumă determinată proporţional puterii centralei electrice puse în funcţiune. 

Garanţia de bună execuţie a contractului în partea restantă se transferă la bugetul de stat.  

  

Secţiunea 5 

CONFIRMAREA STATUTULUI DE PRODUCĂTOR ELIGIBIL  

ŞI OBLIGAŢIILE PRODUCĂTORULUI ELIGIBIL  

28. Statutul de producător eligibil se consideră confirmat la data adoptării hotărârii 

Agenţiei privind confirmarea statutului de producător eligibil.  

29. Agenţia informează solicitantul privind confirmarea statutului de producător eligibil în 

termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii şi indică contul bancar şi suma ce 

trebuie depusă drept garanţie de bună execuţie a contractului. 

30. Solicitantul este obligat să depună garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 

15 zile lucrătoare şi să prezinte Agenţiei confirmarea respectivă.  

31. După confirmarea depunerii garanţiei de bună execuţie a contractului Agenţia 

eliberează solicitantului hotărârea privind confirmarea statutului de producător eligibil şi 

informează furnizorul central privind confirmarea statutului de producător eligibil. 

32. Hotărârea Agenţiei privind confirmarea statutului de producător eligibil serveşte drept 

temei pentru încheierea contractului de achiziţionare a energiei electrice produse din surse 

regenerabile între furnizorul central de energie electrică şi producătorul eligibil respectiv. 

33. În cazul în care solicitantul nu a prezentat la Agenţie dovada depunerii garanţiei de 

bună execuţie a contractului în termenul indicat la pct.30 din prezentul Regulament, Agenţia 

abrogă hotărârea privind confirmarea statutului de producător eligibil solicitantului şi informează 

solicitantul despre acest fapt, totodată transferând garanţia pentru participare la bugetul de stat. 



34. După confirmarea statutului de producător eligibil, acesta trebuie să îndeplinească 

următoarele obligaţii: 

1) să construiască şi să pună în funcţiune centrala electrică care produce energie electrică 

din surse regenerabile, care este indicată în hotărârea Agenţiei, în termen de cel mult 24 luni de 

la confirmarea statutului de producător eligibil sau în termenul prelungit de Agenţie în 

conformitate cu pct.35 din prezentul Regulament. Modernizarea centralei electrice care produce 

energie electrică din surse regenerabile, înlocuirea echipamentului sau a altor componente ale 

acesteia nu implică prelungirea sau reluarea perioadei de timp în care producătorul eligibil este 

obligat să construiască şi să pună în funcţiune centrala electrică respectivă; 

2) să construiască centrala electrică care produce energie electrică din surse regenerabile cu 

stricta respectare a puterii instalate, indicată în hotărârea Agenţiei privind confirmarea statutului 

de producător eligibil; 

3) să nu utilizeze la dezvoltarea şi punerea în funcţiune a centralei electrice care produce 

energie electrică din surse regenerabile echipament folosit sau echipament fabricat cu mai mult 

de 36 de luni până la punerea în funcţiune a acesteia; 

4) după finalizarea construcţiei şi punerea în funcţiune a centralei electrice care produce 

energie electrică din surse regenerabile, să notifice despre acest fapt Agenţiei şi să-i prezinte 

actele care confirmă îndeplinirea obligaţiilor asumate în calitate de producător eligibil; 

5) să exploateze şi să asigure, începând cu al doilea an, activitatea instalaţiilor de 

cogenerare cu randamentul de cel puţin 80%, în cazul instalaţiilor de cogenerare, bazate pe 

utilizarea biomasei în calitate de combustibil. 

35. Termenul de punere în funcţiune a centralei electrice care produce energie electrică din 

surse regenerabile, stabilit la pct.34 subpunct 1) din prezentul Regulament poate fi prelungit de 

către Agenţie cu cel mult 12 luni în cazul în care centrala electrică respectivă nu poate fi pusă în 

funcţiune din motive întemeiate, inclusiv din motive neimputabile producătorului eligibil 

(condiţii de forţă majoră sau lipsa posibilităţii de racordare la reţeaua electrică din cauza 

nerespectării de către operatorul de sistem a termenelor privind dezvoltarea reţelelor electrice, 

întîrzierea de către operatorul de sistem în executarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei de 

racordare conform contractului de racordare). 

36. Se considera ziua punerii în funcţiune a centralei electrice care produce energie 

electrică din surse regenerabile ziua în care centrala electrică respectivă a fost admisă în 

exploatare, fapt care se atestă prin intermediul actului de corespundere, emis de către organul 

supravegherii energetice de stat. 

37. În cazul schimbării proprietarului centralei electrice care produce energie electrică din 

surse regenerabile, noul proprietar este obligat să prezinte Agenţiei actele prevăzute la pct.9-10 

din prezentul Regulament, necesare pentru adoptarea hotărârii privind confirmarea statutului de 

producător eligibil noului proprietar. În vederea confirmării statutului de producător eligibil, noul 

proprietar trebuie să întrunească cerinţele stabilite în prezentul Regulament şi să-şi asume 

obligaţiile prevăzute de Legea privind promovarea utilizării energiei regenerabile nr.10 din 26 

februarie 2016 şi de prezentul Regulament. 

  

Secţiunea 6 

RETRAGEREA STATUTULUI DE PRODUCĂTOR ELIGIBIL 

38. Statutul de producător eligibil se retrage în cazul în care: 

1) după confirmarea statutului de producător eligibil, se constată faptul că întreprinzătorul 

individual sau persoana juridică căreia i s-a confirmat statutul de producător eligibil a prezentat 

informaţii neveridice la momentul depunerii cererii pentru confirmarea statutului de producător 

eligibil; 

2) după adoptarea hotărârii de confirmare a statutului de producător eligibil, producătorul 

eligibil respectiv renunţă la statutul de producător eligibil; 

3) solicitantul nu a prezentat la Agenţie dovada depunerii garanţiei pentru buna execuţie a 

contractului în termenul indicat la pct.30 din prezentul Regulament; 
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4) după confirmarea statutului de producător eligibil producătorul eligibil respectiv nu a 

construit şi nu a pus în funcţiune centrala electrică în termen de 24 luni de la confirmarea 

statutului de producător eligibil sau în termenul prelungit de Agenţie în conformitate cu art.37 

din Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

5) centrala electrică construită de producătorul eligibil nu corespunde cerinţelor prevăzute 

de Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile; 

6) dacă există decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a producătorului eligibil în 

cauză. 

39. Retragerea statutului de producător eligibil se efectuează în baza hotărârii motivate a 

Agenţiei. Odată cu retragerea statului de producător eligibil, Agenţia transferă la bugetul de stat 

garanţia de bună execuţie a contractului, depusă de către producătorul eligibil respectiv. 

40. Hotărârea Agenţiei cu privire la retragerea statutului de producător eligibil se comunică 

producătorului eligibil respectiv, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea acesteia, 

cu indicarea motivelor retragerii. Persoană juridică sau întreprinzătorul individual căruia i s-a 

retras statutul de producător eligibil este în drept să conteste decizia respectivă în instanţa de 

contencios administrativ în conformitate cu Legea.  

41. Agenţia expediază furnizorului central de energie electrică, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării hotărârii cu privire la retragerea statutului de producător eligibil 

unui anumit producător, o notificare cu privire la hotărârea adoptată, ceea ce serveşte drept temei 

pentru rezilierea contractului de achiziţionare a energiei electrice produse din surse regenerabile, 

contractului pentru diferenţe cu producătorul eligibil respectiv. 

42. Agenţia confirmă statutul de producător eligibil pentru capacitatea de producere a 

energiei electrice din surse regenerabile eliberată altor solicitanţi, în modul şi condiţiile stabilite 

în prezentul Regulament. 

  

Secţiunea 7 

VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII OBLIGAŢIILOR DE PRODUCĂTOR ELIGIBIL  

ŞI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIONARE A ENERGIEI  

ELECTRICE PRODUSE DIN SURSE REGENERABILE 

43. După finalizarea construcţiei şi punerea în funcţiune a centralei electrice care produce 

energie electrică din surse regenerabile, producătorul eligibil este obligat să notifice despre acest 

fapt Agenţia, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, şi să prezinte actele care atestă îndeplinirea 

obligaţiilor asumate în calitate de producător eligibil. 

44. La primirea notificării din partea producătorului eligibil cu privire la finalizarea 

construcţiei şi punerea în funcţiune a centralei electrice care produce energie electrică din surse 

regenerabile, Agenţia verifică, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare, dacă producătorul 

eligibil respectiv şi-a îndeplinit obligaţiile asumate. În cazul în care Agenţia stabileşte că 

producătorul eligibil a îndeplinit obligaţiile asumate şi a pus în funcţiune centrala electrică care 

produce energie electrică din surse regenerabile Agenţia rambursează producătorului eligibil, în 

termen de 5 zile lucrătoare, garanţia de bună execuţie a contractului.  

45. Dacă producătorul eligibil nu notifică Agenţia despre punerea în funcţiune a centralei 

electrice în termenul indicat în hotărârea Agenţiei privind confirmarea statutului de producător 

eligibil şi Agenţia stabileşte că nu este construită şi admisă în exploatare centrala electrică a 

solicitantului, Agenţia iniţiază procedura de retragere a statutului de producător eligibil în 

conformitate cu secţiunea 6 din prezentul Regulament. 

  

Secţiunea 8 

MAJORAREA CAPACITĂŢII CENTRALEI ELECTRICE CARE PRODUCE 

 ENERGIE ELECTRICĂ DIN SURSE REGENERABILE 

46. Dacă producătorul eligibil intenţionează să majoreze capacitatea centralei electrice 

existente care produce energie electrică din surse regenerabile, iar capacitatea instalată cumulată 

a centralei electrice respective, care rezultă după majorare, este egală sau mai mică decât limita 
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de capacitate, stabilită de Guvern, producătorul eligibil respectiv urmează să se adreseze la 

Agenţie pentru a solicita confirmarea statutului de producător eligibil pentru capacitatea ce 

urmează a fi instalată, în conformitate cu procedura stabilită în prezentul Regulament.  

47. În cazul majorării capacităţii centralei electrice existente care produce energie electrică 

din surse regenerabile, prin instalarea unei capacităţi adiţionale de producere a energiei electrice 

care utilizează acelaşi tip de tehnologie de producere, producătorul eligibil livrează: 

1) cantitatea de energie electrică din surse regenerabile, produsă de centrala electrică 

existentă până la realizarea majorării capacităţii la tariful fix indicat în hotărârea Agenţiei privind 

confirmarea statutului de producător eligibil în raport cu centrala electrică existentă, până la 

majorare; 

2) cantitatea de energie electrică produsă de instalaţia montată în contextul majorării 

capacităţii centralei electrice care produce energie electrică din surse regenerabile, la tariful fix 

obţinut în conformitate cu prezentul Regulament, pentru tipul respectiv de tehnologie de 

producere şi pentru categoria de capacitate în care se încadrează capacitatea cumulată a centralei 

electrice extinse. 

48. Cantităţile de energie electrică din surse regenerabile, rezultate în urma majorării 

capacităţii centralei electrice existente care produce energie electrică din surse regenerabile în 

cazul descris în pct.47 subp.2) din prezentul Regulament se consideră ca fiind produse de o 

centrală electrică separată, care a fost pusă în funcţiune la data la care a avut loc majorarea 

capacităţii centralei electrice existente care produce energie electrică din surse regenerabile. 

49. Dacă producătorul eligibil intenţionează să majoreze capacitatea centralei electrice 

existente care produce energie electrică din surse regenerabile, iar capacitatea instalată cumulată 

a centralei electrice respective, care rezultă după majorare, este mai mare decât limita de 

capacitate stabilită de Guvern, producătorul eligibil respectiv urmează să obţină pentru noua 

capacitate ce urmează a fi instalată statutul de producător eligibil prin intermediul licitaţiei de 

oferire a statutului de producător eligibil. 

50. În cazul în care evidenţa energiei electrice produse de centrala electrică care produce 

energie electrică din surse regenerabile şi a cărei putere instalată a fost majorată, nu poate fi 

realizată,prin intermediul echipamentelor separate de măsurare a energiei electrice şi se 

efectuează, prin intermediul unui singur echipament de măsurare, cantităţile menţionate la pct.47 

din prezentul Regulament se determină proporţional cu capacitatea centralei electrice, instalată 

pînă la efectuarea majorării şi, respectiv, după majorare. 

51. În cazul în care două centrale electrice care produc energie din surse regenerabile şi 

care folosesc diferite tipuri de tehnologii de producere şi livrează energia electrică în reţelele 

electrice printr-un singur echipament de măsurare, atunci pentru toată energia electrică produsă 

de centralele electrice respective se aplică cel mai mic tarif fix stabilit, conform hotărârii 

Agenţiei privind confirmarea statutului de producător eligibil, pentru centralele electrice în 

cauză. 

  

Secţiunea 9 

FORME DE COMUNICARE ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

52. În conformitate cu prezentul Regulament, comunicările şi schimburile de informaţii 

dintre Agenţie, solicitanţi, producători eligibili, pot fi realizate prin poştă, fax, poşta electronică 

sau prin combinarea acestor mijloace de comunicare. 

53. Orice comunicare, solicitare, notificare sau altă formă similară de comunicare dintre 

Agenţie şi solicitanţi, producători eligibili în legătură cu implementarea procedurii privind 

confirmarea statutului de producător eligibil, se efectuează în scris.  

54. Comunicările, schimburile de informaţii şi stocarea acestora se efectuează astfel încât 

să fie asigurată păstrarea integrităţii datelor şi confidenţialitatea informaţiilor prezentate de 

solicitanţi. 

55. În legătură cu confirmarea statutului de producător eligibil se consideră publice 

următoarele informaţii: 



1) numărul total de cereri pentru confirmarea statutului de producător eligibil, depuse de 

solicitanţi; 

2) numărul total de proiecte de investiţii propuse de solicitanţi, pe fiecare tip de tehnologie 

de producere; 

3) dimensiunea proiectelor de investiţii (capacitatea totală de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile), pe fiecare tip de tehnologie de producere; 

4) tipurile de tehnologii de producere, eficienţa, factorul de putere mediu a centralei 

electrice care produce energie electrică din surse regenerabile, indicate în cererea pentru 

confirmarea statutului de producător eligibil depusă de solicitanţi, conform Anexei la prezentul 

Regulament. 

5) locul de amplasare a fiecărei centrale electrice care produce energie electrică din surse 

regenerabile. 

56. Litigiile apărute în legătură cu confirmarea statului de producător eligibil se 

soluţionează de către părţi pe cale amiabilă sau în instanţa de judecată.  

  

Secţiunea 10 

DISPOZIŢII SPECIALE 

57. Cererile pentru confirmarea statutului de producător eligibil vor fi depuse de către 

solicitanţi începând cu data publicării tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse 

regenerabile de energie. 

  

  

Anexă  

la Regulamentul privind confirmarea statutului  

de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea  

Consiliului de administraţie al Agenţiei  

nr.251 din 5 iulie 2019  

  

CERERE  

pentru confirmarea statutului de producător eligibil 

Datele solicitantului  

Numele/Denumirea solicitantului:  

Adresa poştală:  

Codul fiscal:  

Număr certificatului de înregistrare:  

Cont de decontare:  

Banca:  

Adresa poştală a băncii:  

Cod:  

Date de contact:  

Nume, prenume persoană de contact: 

Telefon: 

Fax:  

E-mail:  

1. Subsemnatul, [numele, prenumele şi calitatea solicitantului sau a reprezentantului 

acestuia], solicit să confirmaţi statutul de producător eligibil pentru centrala electrică/centralele 

electrice care produc energie electrică din surse regenerabile: 

1) capacitatea centralei electrice; 

2) tipul tehnologiei de producere a energiei electrice; 

3) locul amplasării centralei electrice; 

4) data planificată pentru punerea în funcţiune a centralei electrice
1
. 

__________________ 



1
 În cazul în care sunt mai multe centrale electrice, datele respective se indică separat pentru fiecare centrală 

electrică care produce energie electrică din surse regenerabile. 

  

2. Declar pe propria răspundere că: 

1) solicitantul nu este în proces de insolvabilitate sau de lichidare, confirm că nu sunt în 

proces de lichidare, de insolvabilitate şi atest că patrimoniul întreprinderii nu este sechestrat şi 

activitatea întreprinderii nu este suspendată; 

2) centrala electrică/centralele electrice care produce energie electrică din surse 

regenerabile, pentru care se solicită confirmarea statutului de producător eligibil este construită 

cu respectarea următoarelor condiţii:  

a) centrala electrică va fi construită şi pusă în funcţiune în termen de cel mult 24 luni din 

data confirmării statutului de producător eligibil; 

b) centrala electrică este/va fi construită cu respectarea strictă a capacităţii de producere a 

energiei electrice (a puterii electrice instalate), indicată în prezenta Cerere; 

c) la construcţia centralei electrice/centralelor electrice nu este/nu va fi folosit echipament 

utilizat anterior sau echipament nou, fabricat cu mai mult de 36 de luni până la data punerii în 

funcţiune; 

d) echipamentul utilizat asigură/va asigura un randament global al centralei electrice de 

termoficare de cel puţin 80%; 

3) informaţiile prezentate şi actele anexate la prezenta Cerere sunt autentice şi că actele 

anexate sunt conforme cu originalul.  

4) îmi asum obligaţia de a respecta condiţiile de desfăşurare a procedurii privind 

confirmarea statutului de producător eligibil, precum şi celelalte obligaţii care îmi revin în 

conformitate cu Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile şi 

Regulamentul privind confirmarea statutului de producător eligibil. 

La Cerere se anexează: 

(se enumeră actele ce se anexează de solicitant necesare pentru confirmarea statutului de 

producător eligibil) 

Data completării: _________________ 

Semnătura, LŞ _________________ 
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