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SINTEZA 

obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul  

Regulamentul de admitere în exploatare a instalațiilor electrice 

 (denumirea proiectului)  

Conținutul articolelor/ punctelor din 

proiectul prezentat spre avizare și 

coordonare 

Participan

tul la 

avizare 

(expertizar

e)/ 

consultare 

publică 

Nr. 

obiecție

i/ 

propun

erii/ 

recoma

ndării 

Conținutul obiecției/ propunerii/ recomandării 

  
Argumentarea autorului proiectului 

SA „CET-Nord” (Aviz nr. 200-08/1051 din 09.06.2021 

Comentariu general 
SA „CET-

Nord” 
 

În contextul scrisorii Dumneavoastră nr. 08-01/1743 din 

26.05.2021 și urmare a examinării proiectului Regulamentului 

privind admiterea în exploatare a instalațiilor electrice, Vă 

comunicăm că, propuneri și recomandări nu avem. 

 

Comentariu general 
SA „CET-

Nord” 
 

Totodată solicităm clarificări referitor la consumatorii existenți cu 

puterea de până la 10 kW, care sunt racordați la instalațiile 

electrice de distribuție 0,4 kV al „CET-Nord” SA și care au fost 

admiși în exploatare anterior.  

Considerăm că, prevederile proiectului Regulamentului sunt 

necesar de aplicat doar pentru consumatorii noi, care vor fi 

racordați la instalațiile electrice în cadrul sistemul de distribuție 

închis. 

Regulamentului de admitere în 

exploatare a instalațiilor electrice nu 

prevede admiterea în exploatare 

repetată a consumatorilor admiși în 

exploatare anterior. 

Totodată informăm că documentele 

menționate în pct. 44 se referă la 

operatorul sistemului de distribuție 

închis. 

Iurie Tintiuc (scrisoare nr. f/n  din 13.06.2021) 

pct. 5 

Punerea sub tensiune a instalației de 

utilizare sau a centralei electrice este 

efectuată în exclusivitate de către 

operatorul de sistem în prezența 

electricianului autorizat și proprietarului 

instalației. 

Iurie 

Tintiuc 
1 

Nu sunt stabilite obligațiunile pentru operatorul RED cum si in ce 

mod el preîntâmpină Electricianul autorizat privind timpul 

concret al racordării instalației când trebuie sa fie prezent. Cum 

și situația când electricianul nu poate sa fie prezent la timpul 

propus de RED. 

Nu se acceptă. 

Conform art. 48 alin (5) operatorul de 

sistem pune sub tensiune instalația de 

utilizare a solicitantului în termen de 

până la 2 zile lucrătoare. Procedura 

internă de punere sub tensiune a 

instalației de utilizare se stabilește de 

operatorul de sistem și prevede 

anunțarea utilizatorului și 

electricianului autorizat despre data și 
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ora punerii sub tensiune a instalației de 

utilizare. 

pct. 6 

Electricianul autorizat poate îndeplini prin 

cumul și funcția de diriginte de șantier de 

lucrări specializate și aferente 

construcțiilor, atestat în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la 

atestarea tehnico-profesională a 

specialiștilor cu activități în construcții, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

329/2009. 

Iurie 

Tintiuc 
2 

Cum Electricianul autorizat așa si Dirigintele de lucrări 

specializate sunt atestări tehnico-profesionale. Deținătorul 

acestor atestări are obligațiuni si "poate" lucra prin cumul ca 

Inginer lucrări electromontaj. Conform legislației în vigoare 

ambele atestări sunt obligatorii pentru a executa lucrări de 

construcții a instalațiilor electrice, care este o mica parte a 

rețelelor inginerești din obiectul construcției. Nu ai dreptul legal 

sa activezi in construcția rețelelor electrice ca specialist atestat 

(cu dreptul de a emite documente de confirmare) daca deții numai 

una din acestea atestări. Cuvântul "poate" permite luarea deciziei 

la "dorința" privind admiterea sau neadmiterea instalației 

electrice in exploatare si din nou ajungem la situație "trebuie sa te 

înțelegi cu oamenii". Tot odată așa formulare contrazice 

legislației stipulate în punctul 4 și referințelor la alte legi stipulate 

in aceasta legislație. Consider ca cuvântul "poate prin cumul" 

urmează sa fie înlocuit cu "este obligat sa dețină ambele atestări". 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu LP 107/2016 

electricianul autorizat persoană fizică 

autorizată de organul supravegherii 

energetice de stat cu dreptul de a 

executa instalațiile electrice și, 

respectiv, cu dreptul de a întocmi 

documentația aferentă lucrărilor 

efectuate. Conform Hotărârii 

Guvernului nr. 329/2009 atestarea 

tehnico-profesională a diriginților cu 

executarea lucrărilor specializate şi 

instalațiilor aferente construcțiilor se 

face și în domeniul instalațiilor și 

rețelelor electrice. Totodată art. 2 din 

Legea privind calitatea în construcții 

prevede că sînt exceptate de la 

prevederile prezentei legi clădirile de 

locuit cu un nivel, pentru una sau două 

familii, şi anexele gospodărești ale 

acestora situate în localitățile rurale, 

precum și construcțiile provizorii cu 

suprafețe mai mici de 150 mp. 

Respectiv electricianul autorizat care 

execută instalații electrice ale 

construcțiilor susnumite nu este obligat 

să dețină certificat de diriginte de 

șantier. 

Totodată menționăm că pct. 6 a fost 

exclus din textul Regulamentului și 

transferat în Regulamentul cu privire la 

autorizația de electrician autorizat. 

pct. 16 (pct. 15 din redacția actualizată). 

În cazul unor neînțelegeri în procesul 

executării instalației electrice survenite 

Iurie 

Tintiuc 
3 

Nu este stipulat în care cazuri în ce mod și care organ RM va 

deconecta instalația electrica racordata cu încălcări procedurale 

și tehnice. 

Nu se acceptă. 

A se studia Legea nr. 107/2016 cu 

privire la energia electrică, Legea nr. 
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între proprietar/reprezentantul 

proprietarului și executantul instalației 

electrice, inclusiv legate de refuzul 

depunerii Declarației aferente instalației 

electrice executate, acestea pot fi 

soluționate de către părți pe cale amiabilă 

sau prin acțiune înaintată în instanța de 

judecată conform legislației. 

174/2017 cu privire la energetică, 

Regulamentul privind racordarea la 

rețelele electrice și prestarea serviciilor 

de transport și de distribuție a energiei 

electrice, aprobat prin Hotărârea 

ANRE 168/2019 referitor la 

modalitatea de deconectare a 

instalațiilor electrice. 

pct. 18 (pct. 17 din redacția actualizată). 

Instalațiile electrice se dimensionează și se 

amenajează conform puterii aprobate prin 

Avizul de racordare care ulterior se include 

și în contractul de furnizare a energiei 

electrice drept putere electrică contractată. Iurie 

Tintiuc 
4 

Conținutul acestui punct este potrivit doar situației pentru clădiri 

locative cu suprafața până la 150 m2 in suburbii. In rest totul este 

dimensionat si se amenajează conform documentației de proiect 

verificate si coordonate. Unde se ia in considerație de exemplu 

fiabilitatea alimentarii cu energie electrică, care absolut nu 

depinde de cele stipulate in Avizul de racordare in sensul 

cerințelor legale a DNT (de exemplu grădinița de copii gradul II 

de fiabilitate). Cele scrise in avizul de racordare deseori sunt doar 

posibilitățile tehnice operatorului RED care se limitează cu 

categoria III. Faptul care nu eliberează de la răspundere pentru 

neasigurare cerințelor legislației si DNT a executorilor 

proiectelor si construcțiilor în natură. 

Se acceptă. 

Pct. 17 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Instalațiile electrice se dimensionează 

și se amenajează conform proiectului 

de execuție, puterii aprobate prin 

Avizul de racordare care ulterior se 

include și în contractul de furnizare a 

energiei electrice drept putere electrică 

contractată. 

pct. 24 (pct. 23 din redacția actualizată). 

Actul de corespundere se emite în cazul 

când este prezentat setul complet de 

documente și instalația/centrala electrică 

corespunde documentației de proiect, 

cerințelor de securitate și, după caz, 

Avizului de racordare. 

Iurie 

Tintiuc 
5 

Cum de înțeles cuvintele "după caz"? Înseamnă aceasta ca ANRE 

"permite" ignorarea cerințelor operatorului RED ? Daca sunt 

care va cazuri urmează de a fi apreciate clar si descrise. 

Se acceptă. 

Pct. 23 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Actul de corespundere se emite în 

cazul când este prezentat setul complet 

de documente și instalația/centrala 

electrică corespunde proiectului de 

execuție, cerințelor de securitate și 

Avizului de racordare. 

pct. 28 (pct. 27 din redacția actualizată). 

Admiterea în exploatare a instalațiilor 

electrice poate fi efectuată pe etape numai 

în cazurile prevăzute în avizul de 

racordare, proiectul de execuție și în 

ordinea prevăzută de prezentul 

Regulament pentru o instalație finalizată. 

Iurie 

Tintiuc 
6 

Aparatul de protecție sub sigiliu urmează sa reziste nu numai 

curenților nominali  a puterii contractate dar si celor de pornire a 

utilajului energofag cu curenții de pornire esențiali. Cazul care 

influențează  la alegerea protecției cu siguranțe fuzibile utilizate 

in instalațiile electrice cu parametri prosti. Majorarea puterii 

solicitate pentru ca sa fie exclusa aceasta problema va aduce la 

rezervarea puterilor de operatorul RED neutilizate  si 

Se acceptă. 

Cerința cu aparatul de protecție sub 

sigiliu a fost exclusă din pct. 27 din 

redacția actualizată.  
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Aparatul de protecție sub sigiliu va 

corespunde puterii electrice admise la 

etapa respectivă. 

supradimensionarea instalației electrice beneficiarului. Faptul ce 

va aduce la cheltuieli nemotivate cum a operatorului RED așa si 

a beneficiarelor. Consider ca urmează de a fi inclus si noțiunea de 

curent de pornire la alegerea aparatului de protecție sub sigiliu si 

sa fie apreciata responsabilitatea pentru așa situații. 

pct.37 (pct. 36 din redacția actualizată). 

Se consideră că instalația/centrala electrică 

nu corespunde, în cazul în care pe 

parcursul controlului tehnic a fost depistat 

cel puțin unul din următoarele neajunsuri: 

1) proiectul de execuție a fost elaborat cu 

abateri de la cerințele avizului de 

racordare, iar instalația electrică a fost 

executată după proiectul dat; 

2) instalația electrică executată nu 

corespunde documentelor prezentate; 

3) lucrări nefinalizate; 

4) lucrările executate nu corespund 

avizului de racordare; 

5) lucrările executate nu corespund 

proiectului; 

6) lucrările executate nu corespund 

cerințelor actelor normative, documentelor 

normativ-tehnice; 

7) proiectul de execuție nu corespunde 

actelor normative, documentelor 

normativ-tehnice. 

Iurie 

Tintiuc 
7 

In subpunctul 1) nu se admite abateri de la avizul de racordare, 

abateri care se permit "după caz" in punctul 24 a regulamentului. 
Se acceptă. 

Pct. 23 din redacția actualizată a fost 

modificat în corespundere cu pct. 36 

sbpct. 4 

pct. 40 (pct. 39 din redacția actualizată). 

Pentru obținerea autorizației pentru 

sistemul de distribuție închis, potențialul 

operator al sistemului de distribuție închis 

este obligat să solicite în scris eliberarea 

Actul de corespundere. 

Iurie 

Tintiuc 
8 

Absolut nu sunt stipulate cerințele către putere, tensiunea, genul 

de proprietate a acestor instalații. O baterie solara ce alimentează 

prin acumulator ghermituc sursa de lumina LED 12V (fără 

transformări la tensiuni mai înalte) la un cioban in câmp tot îi o 

instalație închisa in final. Necesita concretizări. 

Nu se acceptă. 

A se studia Legea nr. 107/2016 cu 

privire la energia electrică referitor la 

sistemele de distribuție închise. 

pct. 52 (pct. 51 din redacția actualizată). 

Dacă instalația electrică a fost deconectată 

de la rețeaua electrică mai mult de un an 

Iurie 

Tintiuc 
9 

Reiese ca daca instalația electrica cu puterea 149,9(9) kW a fost 

deconectata de la rețeaua RED urmează sa treacă procedura de 
Nu se acceptă. 

A se studia Regulamentul privind 

racordarea la rețelele electrice și 
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calendaristic, înainte de a solicita 

furnizorului reconectarea instalației, 

solicitantul este obligat să obțină de la 

Agenție Actul de corespundere sau 

Declarația, care confirmă corespunderea 

instalației electrice cerințelor de securitate. 

admitere in exploatare prin ANRE? Seamănă a fi o contradicție cu 

legislația in vigoare. Urmează de a fi concretizate condițiile. 

prestarea serviciilor de transport și de 

distribuție a energiei electrice, aprobat 

prin Hotărârea ANRE 168/2019. 

pct. 63 (pct. 62 din redacția actualizată). 

Pentru admiterea în exploatare a instalației 

electrice reconstruite este necesară 

elaborarea proiectului de execuție, precum 

și a documentației prevăzute la pct. 8-10. 
Iurie 

Tintiuc 
10 

Nu este clar despre ce "proiect de execuție" este vorba, cine îl 

îndeplinește (electricianul autorizat sau proiectant atestat ) si 

căror cerințe a legislației si DNT urmează sa corespunda 

(urmează sa fie verificat, etc). 

Nu se acceptă. 

A se studia actele normative și 

documentele normative menționate în 

pct. 4 din proiectul Regulamentul de 

admitere în exploatare (Legea nr. 

721/1996 privind calitate în 

construcții, NCM A.07.02-2012 

„Procedura de elaborare, avizare, 

aprobare și conținutul cadru al 

documentației de proiect pentru 

construcții”) 

Consiliul Concurenței (Aviz nr. DJ-06/226-994 din 10.06.2021) 

Lipsă de propuneri și obiecții 

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (Aviz nr. 19/5-1029 din 14.06.2021) 

Lipsă de obiecții și propuneri 

SA Termoelectrica (Aviz nr. 79/221 vdg din 15.06.2021) 

Lipsă de obiecții 

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA (Aviz nr. 0503/55928 din 16.06.2021) 

Lipsă recomandări și propuneri 

SA „Rețele Electrice de Distribuție Nord” (Aviz nr. SPP-06/813 din 17.06.2021 

Pct. 5 

Punerea sub tensiune a instalației de 

utilizare sau a centralei electrice este 

efectuată în exclusivitate de către 

operatorul de sistem în prezența 

electricianului autorizat și proprietarului 

instalației.  

SA RED 

Nord 
11 

Punerea sub tensiune a instalației de utilizare ( de înlocuit cu 

racordare) sau a centralei electrice este efectuata in exclusivitate 

de către operatorul de sistem in prezenta electricianului autorizat  

și proprietarului instalației. 

Parțial se acceptă. 

Pct. 5 a fost modificat după cum 

urmează: 

Punerea sub tensiune a instalației de 

utilizare sau a centralei electrice este 

efectuată în prezența electricianului 

autorizat și proprietarului instalației. 

Pct. 6 SA RED 

Nord 
12 

Punctele 6 și 7 de le transferat in Regulamentul de autorizare a 

electricienilor autorizați. 
Se acceptă. 
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Electricianul autorizat poate îndeplini prin 

cumul și funcția de diriginte de șantier de 

lucrări specializate și aferente 

construcțiilor, atestat în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la 

atestarea tehnico-profesională a 

specialiștilor cu activități în construcții, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

329/2009.  

Pct. 7 

Electricianul autorizat care este angajat la 

un operator de sistem nu poate executa și 

depune Declarația pentru instalația de 

utilizare sau centrala electrică, ce va fi 

conectată la rețeaua electrică a acestui 

operator de sistem.  

Pct. 6 și 7 au fost excluse din varianta 

inițială a Regulamentului de admitere 

în exploatare a instalațiilor electrice și 

au fost introduse în Regulamentul cu 

privire la autorizația de electrician 

autorizat. 

Pct. 10 (pct. 8 din redacția actualizată). 

Adițional actului de recepție, în funcție de 

complexitatea instalației electrice, se 

elaborează următoarea documentație de 

predare-primire:  

Subpct. 3) 

actul de montare și recepție al 

transformatorului de putere – Anexa nr. 4; 

SA RED 

Nord 
13 

De adăugat mai departe ..) pașaportul PT 10/0,4 – Anexa nr... a 

formularului de pașaport. 

 

Parțial se acceptă. 

Ținând cont de faptul că conținutul 

pașapoartelor liniilor electrice în cablu, 

instalațiilor de legare la pământ, 

instalațiilor protecției prin relee este 

stipulat în NE1-01:2019 „Norme de 

exploatare a instalațiilor electrice ale 

consumatorilor noncasnici”, 

pașaportul PT va fi introdus în NE1-

01:2019, la modificarea acestora. 

Totodată, pentru a nu crea confuzii, 

Anexa nr. 12 (pașaportul LEA) a fost 

exclusă din proiectul Regulamentului 

și va fi inclusă în  NE1-01:2019, la 

modificarea acestora.  

Totodată această cerință se va lua în 

considerare la elaborarea Normelor 

minime de exploatare a centralelor și 

rețelelor electrice.  

Pct. 10 (pct. 8 din redacția actualizată). SA RED 

Nord 
14 

De adăugat mai departe ...) pașaportul LC – Anexa nr. ... a 

formularului de pașaport 
Parțial se acceptă. 
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Adițional actului de recepție, în funcție de 

complexitatea instalației electrice, se 

elaborează următoarea documentație de 

predare-primire:  

Subpct. 8) 

actul inspectării vizuale a cablurilor pozate 

în tranșee și canale înainte de acoperire – 

Anexa nr. 9;  

 

 În conformitate cu pct. 357 din NE1-

01:2019 „Norme de exploatare a 

instalațiilor electrice ale 

consumatorilor noncasnici” este 

stabilită lista documentelor ce trebuie 

să conțină pașaportul LEC. Adițional 

informăm că, în acest caz, pașaportul 

trebuie să elaboreze întreprinderea care 

exploatează LEC în cauză.   

Totodată această cerință se va lua în 

considerare la elaborarea Normelor 

minime de exploatare a centralelor și 

rețelelor electrice. 

Pct. 10 (pct. 8 din redacția actualizată). 

Adițional actului de recepție, în funcție de 

complexitatea instalației electrice, se 

elaborează următoarea documentație de 

predare-primire:  

Subpct. 13) 

actul inspectării vizuale a instalației de 

legare la pământ înainte de acoperire – 

Anexa nr. 14;  

SA RED 

Nord 
15 

De adăugat mai departe ... ) pașaportul prizei de pământ – Anexa 

nr... a formularului de pașaport. 
Parțial se acceptă. 

În conformitate cu pct. 502 din NE1-

01:2019 „Norme de exploatare a 

instalațiilor electrice ale 

consumatorilor noncasnici” este 

stabilită lista documentelor ce trebuie 

să conțină pașaportul instalației de 

legare la pământ. Adițional informăm 

că, în acest caz, pașaportul trebuie să 

elaboreze întreprinderea care 

exploatează instalația de legare la 

pământ în cauză. 

Totodată această cerință se va lua în 

considerare la elaborarea Normelor 

minime de exploatare a centralelor și 

rețelelor electrice. 

Pct. 17 (pct. 16 din redacția actualizată). 

În cazul locurilor de consum cu puterea 

contractată de cel mult 150 kW, admiterea 

în exploatare a instalației electrice se 

confirmă prin Declarație, cu anexarea 

documentelor prevăzute de pct. 8-10.  

SA RED 

Nord 
16 

Cui confirmă electricianul autorizat prin Delegație, se întocmește 

vre-un act de corespundere a instalației electrice, dacă da în ce 

formă, se întocmește vre-un act de predare-primire a instalațiilor 

electrice???? Ar fi de dorit mai detaliat de expus. 

Nu se acceptă.  

În conformitate cu art. 48 alin. (7) din 

Legea nr. 107/2016 cu privire la 

energia electrică, în cazul racordării 

locului de consum cu o putere 

contractată de cel mult 150 kW la 

rețeaua electrică de distribuție de 

tensiune joasă și medie, admiterea în 
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exploatare a instalației electrice se 

confirmă prin declarația electricianului 

autorizat, cu excepția grădinițelor, 

școlilor, spitalelor, azilurilor de bătrâni 

și a orfelinatelor, cazuri în care 

admiterea în exploatare se face de către 

organul supravegherii energetice de 

stat. Respectiv, în cazul 

consumatorilor casnici (cu excepția 

centralelor) nu este necesar de elaborat 

act de corespundere. Totodată nu este 

interzisă elaborarea de către operatorul 

de sistem a unui document/act ce 

confirmă corespunderea instalației 

electrice cerințelor  avizului de 

racordare, documentației de proiect, 

cerințelor de securitate. 

Pct. 27 (pct. 26 din redacția actualizată). 

Pentru admiterea în exploatare a 

instalației/centralei electrice, solicitantul – 

consumator casnic anexează la cererea 

depusă documentele prevăzute de pct. 26, 

cu excepția sbp. 5)-7).  

SA RED 

Nord 
17 

Consumatorul casnic tot depune cerere pentru admitere sau poate 

în cazul admiterii în exploatare a centralei electrice. 
Nu se acceptă. 

Documentele menționate sunt necesare 

în cazul confirmării admiterii în 

exploatare a instalațiilor electrice prin 

declarația electricianului autorizat. 

Pct. 44 (pct. 43 din redacția actualizată). 

Pentru eliberarea Actului de 

corespundere în cazul sistemelor de 

distribuție închise, la cererea depusă 

conform Anexei nr. 18, solicitantul 

anexează următoarele documente: … 
 

SA RED 

Nord 
18 

Anexa nr. 18 nu este formular de cerere. Se acceptă. 

Pct. 43 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Pentru eliberarea Actului de 

corespundere în cazul sistemelor de 

distribuție închise, la cererea depusă 

conform Anexei nr. 17, solicitantul 

anexează următoarele documente: 

Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova (Aviz nr. 07-2965 din 17.06.2021) 

Pct.1 

“Regulamentul de admitere în exploatare a 

instalațiilor electrice” (în continuare – 

Regulament) stabilește modul de 

MEI 19 

Sugerăm modificarea expresiei „în scopul și pentru”, dat fiind 

faptul că aceasta constituie un pleonasm lexical.  

 

Se acceptă. 

Pct. 1 a fost modificat după cum 

urmează: 



9 
 

examinare a cererilor și criteriile de 

evaluare a documentației tehnice și a 

instalațiilor electrice noi sau reconstruite în 

scopul și pentru admiterea în exploatare a 

instalațiilor electrice, precum și eliberării 

Actului de corespundere. 

Regulamentul de admitere în 

exploatare a instalațiilor electrice (în 

continuare – Regulament) stabilește 

modul de examinare a cererilor și 

criteriile de evaluare a documentației 

tehnice și a instalațiilor electrice noi 

sau reconstruite în scopul admiterii în 

exploatare a instalațiilor electrice, 

precum și eliberării Actului de 

corespundere. 

Pct. 2 

putere declarată – puterea de calcul a 

receptoarelor electrice, ce fac parte din 

instalația de utilizare executată și care se 

specifică în declarația electricianului 

autorizat (în continuare – Declarație); 

MEI 20 

Recomandăm completarea definiției puterii declarate cu 

următorul text - „și care nu depășește puterea aprobată”.  

 

Parțial se acceptă. 

Noțiunea a fost modificată după cum 

urmează: 

putere declarată – puterea sumară a 

receptoarelor electrice, ce fac parte din 

instalația de utilizare executată și care 

se specifică în declarația 

electricianului autorizat (în continuare 

– Declarație) 

Pct. 2 

putere declarată – puterea de calcul a 

receptoarelor electrice, ce fac parte din 

instalația de utilizare executată și care se 

specifică în declarația electricianului 

autorizat (în continuare – Declarație); 

MEI 21 

În contextul în care în textul Regulamentului se operează cu 

noțiunea de „declarație” și în anexă este prezentată forma 

acesteia, propunem includerea definiției „declarația 

executantului”. 

Nu se acceptă. 
Noțiunea este definită în Regulamentul 

privind racordarea la rețelele electrice 

și prestarea serviciilor de transport și 

de distribuție a energiei electrice. 
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Pct. 3 

Instalațiile electrice se execută în 

conformitate cu cerințele stabilite în 

Avizul de racordare, Normele de 

amenajare a instalațiilor electrice, Codul 

rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea 

Agenției nr. 423/2019, NE1-01:2019 

„Norme de exploatare a instalațiilor 

electrice ale consumatorilor noncasnici”, 

NE1-02:2019 „Norme de securitate la 

exploatarea instalațiilor electrice”, NCM 

G.01.03:2016 „Dispozitive 

electrotehnice”, NCM G.01.01:2016 

„Alimentarea cu energie electrică a 

întreprinderilor industriale. Norme de 

proiectare tehnologică”, NCM 

G.01.02:2015 „Proiectarea și montarea 

instalațiilor electrice în clădirile locative și 

sociale”, NCM C.04.02:2017 „Exigențe 

funcționale. Iluminatul natural și 

artificial”, NCM G.02.03:2017 „Instalații 

electrice de automatizare, semnalizare și 

telecomunicații. Proiectarea rețelelor 

electrice orășenești”, NCM E.03.02-2014 

„Protecția împotriva incendiilor a 

clădirilor și instalațiilor”, documentelor 

normativ-tehnice. NCM A.07.02-2012 

„Procedura de elaborare, avizare, aprobare 

și conținutul-cadru al documentației de 

proiect pentru construcții. Cerințe și 

prevederi principale” 

Pct. 4 

La executarea instalațiilor electrice se 

respectă cerințele stabilite în Legea nr. 

107/2016 cu privire la energia electrică, 

Legea nr. 721/1996 privind calitatea în 

construcții, Legea nr. 163/2010 privind 

MEI 22 

La final, recomandăm să fie completat cu sintagma „precum și în 

alte documente normative în vigoare” pentru a nu limita 

documentele,  în cazul în care vor mai apărea și alte documente din 

domeniu relevante subiectului dat. 

Totodată, propunem examinarea posibilității de a indica 

denumirile documentelor normative în construcții fără datare, 

deoarece o parte din acestea urmează a fi revizuite și actualizate, 

ca rezultat vor avea alți ani de ediție, în același timp utilizatorii 

documentelor normative trebuie să se asigure că sunt în posesia 

ultimei ediții a acestora, precum și a tuturor modificărilor. 

Se acceptă. 

Pct. 3 a fost modificat după cum 

urmează: 

Instalațiile/centralele electrice se 

execută în conformitate cu cerințele 

stabilite în Avizul de racordare, 

Normele de amenajare a instalațiilor 

electrice (în continuare – NAIE), 

Codul rețelelor electrice, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de administrație 

al Agenției nr. 423/2019, NE1-01:2019 

„Norme de exploatare a instalațiilor 

electrice ale consumatorilor 

noncasnici”, aprobate prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al 

Agenției nr. 393/2019, NE1-02:2019 

„Norme de securitate la exploatarea 

instalațiilor electrice”, aprobate prin 

Hotărârea Consiliului de administrație 

al Agenției nr. 394/2019, NCM 

G.01.03 „Dispozitive electrotehnice”, 

NCM G.01.01 „Alimentarea cu 

energie electrică a întreprinderilor 

industriale. Norme de proiectare 

tehnologică”, NCM G.01.02 

„Proiectarea și montarea instalațiilor 

electrice în clădirile locative și 

sociale”, NCM C.04.02 „Exigențe 

funcționale. Iluminatul natural și 

artificial”, NCM G.02.03 „Instalații 

electrice de automatizare, semnalizare 

și telecomunicații. Proiectarea rețelelor 

electrice orășenești”, NCM E.03.02 

„Protecția împotriva incendiilor a 

clădirilor și instalațiilor”, NCM 

A.07.02 „Procedura de elaborare, 

avizare, aprobare și conținutul-cadru al 
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autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, Legea nr. 267/1994 privind 

apărarea împotriva incendiilor, 

Regulamentul de recepție a construcțiilor 

și instalațiilor aferente, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 285/1996, NCM 

A.07.02-2012 „Procedura de elaborare, 

avizare, aprobare și conținutul cadru al 

documentației de proiect pentru 

construcții”, Reglementarea tehnică 

“Reguli generale de apărare împotriva 

incendiilor în Republica Moldova” RT 

DSE 1.01-2005, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1159/2007. 

documentației de proiect pentru 

construcții. Cerințe și prevederi 

principale”, uzinei producătoare a 

echipamentelor electrice, precum și 

documentelor normativ-tehnice 

relevante. 

Pct. 4 a fost modificat după cum 

urmează: 

La executarea instalațiilor/centralelor 

electrice se respectă cerințele stabilite 

în Legea nr. 107/2016 cu privire la 

energia electrică, Legea nr. 721/1996 

privind calitatea în construcții, Legea 

nr. 163/2010 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții, 

Legea nr. 267/1994 privind apărarea 

împotriva incendiilor, Regulamentul 

de recepție a construcțiilor și 

instalațiilor aferente, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 285/1996, 

NCM A.07.02 „Procedura de 

elaborare, avizare, aprobare și 

conținutul cadru al documentației de 

proiect pentru construcții”, 

Reglementarea tehnică “Reguli 

generale de apărare împotriva 

incendiilor în Republica Moldova” RT 

DSE 1.01-2005, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1159/2007. 
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Pct. 8 (pct. 6 din redacția actualizată). 

În funcție de tipul echipamentului electric, 

corespunderea instalației electrice se 

confirmă, inclusiv, prin Raportul tehnic de 

măsurări și încercări efectuate în 

conformitate cu cerințele Normelor de 

amenajare a instalațiilor electrice (în 

continuare – NAIE), Anexa nr. 1 la NE1-

01:2019 „Norme de exploatare a 

instalațiilor electrice ale consumatorilor 

noncasnici”, aprobate prin Hotărârea 

Agenției nr. 393/2019, precum și cerințele 

uzinei producătoare de echipament. 
MEI 23 

Recomandăm excluderea cuvântului „inclusiv”, acesta induce un 

caracter ambiguu prevederii.   
Nu se acceptă. 

Conform noțiunii din LP107/2016 

Actul de corespundere este 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, 

documentației de proiect, cerințelor de 

securitate. Totodată efectuarea 

măsurărilor și încercărilor este strict 

necesară la admiterea în exploatare 

a instalațiilor electrice noi și 

reconstruite, pentru aprecierea stării 

tehnice a acestor instalații, iar 

Rapoartele tehnice elaborate de 

laboratoarele electrotehnice 

reprezintă un act care garantează 

calitatea lucrărilor efectuate. 

Pct. 10, sbp. 14) (pct. 8 din redacția 

actualizată). 

actele necesare conform pct. 308, 353, 

442, 511 al NE1-01:2019 „Norme de 

exploatare a instalațiilor electrice ale 

consumatorilor noncasnici”, aprobate prin 

Hotărârea Agenției nr. 393/2019; MEI 24 

Sugerăm introducerea unei noi anexe cu enumerarea expresă a 

actelor necesare conform „Normelor de exploatare a instalațiilor 

electrice a consumatorilor noncasnici”. 

Nu se acceptă. 

Normele menționate nu stabilesc 

formulare speciale. 

Art. 55 alin. (5) din Legea 100/2017 cu 

privire la actele normative prevede că 

în cazul în care se face trimitere la o 

normă juridică care este stabilită în alt 

act normativ, pentru evitarea 

reproducerii normelor complementare, 

se face trimitere la elementul structural 

sau constitutiv respectiv, indicând-se 

denumirea, numărul şi anul adoptării, 

aprobării sau emiterii actului citat. 
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Pct. 12, sbp. 6) 

Declarația se emite pe un formular, 

conform modelului stabilit în Anexa nr. 

15, ce conține, fără a se limita: 

… 

datele și concluziile Raportului tehnic; 

MEI 25 

Propunem modificarea sintagmei „Raport tehnic” cu denumirea 

completă indicată mai departe în text „Raportul tehnic de măsurări 

și încercări”, simultan sugerăm excluderea cuvântului 

„concluziile”, deoarece acesta nu se regăsește în partea finală a 

Anexei 15. 

Parțial se acceptă. 

În Regulamentul cu privire la 

autorizarea laboratoarelor 

electrotehnice este definită noțiunea 

„raport tehnic”, în acest context, în 

textul Regulamentului de admitere în 

exploatare se va utiliza sintagma 

„raport tehnic”.   

Pct. 14 (pct. 12 din redacția actualizată). 

Data depunerii cererii pentru eliberarea 

Actului de corespundere nu trebuie să 

depășească data expirării valabilității 

autorizației de electrician autorizat. 
MEI 26 

Propunem substituirea textului cu următoarea redacție: „La 

momentul depunerii declarației de execuție sau a cererii pentru 

eliberarea actului de corespundere, electricianul autorizat trebuie 

să dispună de autorizație valabilă la zi”. 

Se acceptă. 

Pct. 12 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

La momentul depunerii declarației de 

execuție sau a cererii pentru eliberarea 

actului de corespundere, electricianul 

autorizat trebuie să dispună de 

autorizație valabilă la zi. 

Pct. 15 (pct. 13, 14 din redacția 

actualizată). 

Dacă instalația de utilizare nu este 

racordată la rețeaua electrică, în Declarație 

se indică valorile curenților de scurtcircuit 

prescrise în avizul de racordare și valoarea 

curentului de scurtcircuit determinată, de 

către electricianul autorizat prin metoda de 

calcul, cu prezentarea calcului anexat la 

Declarație. În cel mult 30 de zile 

calendaristice după racordarea instalației 

de utilizare, de către un laborator 

electrotehnic, se efectuează măsurarea 

rezistenței buclei faza-zero/curenților de 

scurtcircuit și aprecierea acționării 

protecției în instalațiile electrice cu neutrul 

legat la pământ. Dacă la instalația de 

utilizare este conectată o centrală electrică 

(generator diesel, generator eolian, panouri 

fotovoltaice, etc.) este necesară efectuarea 

măsurărilor cu privire la aprecierea 

MEI 27 

Propunem suplinirea primului alineat cu expresia „minim 3 

măsurări” după textul „de către un laborator electrotehnic, se 

efectuează…”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parțial se acceptă. 

Pct. 13 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Dacă instalația de utilizare nu este 

racordată la rețeaua electrică, în 

Declarație se indică valorile curenților 

de scurtcircuit prescrise în avizul de 

racordare și valoarea curentului de 

scurtcircuit determinată, de către 

electricianul autorizat prin metoda de 

calcul, cu prezentarea calcului anexat 

la Declarație. În cel mult 30 de zile 

calendaristice după racordarea 

instalației de utilizare, de către un 

laborator electrotehnic, se efectuează 

măsurarea rezistenței buclei faza-

zero/curenților de scurtcircuit și 

aprecierea acționării aparatelor de 

protecție în instalațiile electrice cu 

neutrul legat la pământ. 
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acționării protecției în instalațiile electrice 

cu neutrul legat la pământ pentru cazul 

când instalația de utilizare este alimentată 

de la centrala electrică. 
MEI 28 

Totodată, recomandăm divizarea textului în două părți, ultima 

frază care se referă la instalațiile electrice de utilizare conectate la 

centrale electrice să constituie un punct aparte. 

Se acceptă. 

Pct. 15 din redacția inițială a fost 

divizat în 2 părți, ultima frază care se 

referă la instalațiile electrice de 

utilizare conectate la centrale electrice 

constituind un punct aparte. 

Pct. 24 (pct. 23 din redacția actualizată). 

Actul de corespundere se emite în cazul 

când este prezentat setul complet de 

documente și instalația/centrala electrică 

corespunde documentației de proiect, 

cerințelor de securitate și, după caz, 

Avizului de racordare. 

MEI 29 

Având în vedere că art. 2 din Legea nr. 107/2016 cu privire energia 

electrică, prevede  noțiunii de “act de corespundere”, care prevede 

expres că prin acesta se „confirmă, fără a se limita, corespunderea 

instalației electrice executate sau a centralei electrice construite 

avizului de racordare…”, prin urmare sugerăm excluderea  

sintagmei „după caz”.   

Se acceptă. 

Pct. 23 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Actul de corespundere se emite în 

cazul când este prezentat setul complet 

de documente și instalația/centrala 

electrică corespunde proiectului de 

execuție, cerințelor de securitate și 

Avizului de racordare. 

Pct. 26 (pct. 25 din redacția actualizată). 

La cererea depusă conform Anexei nr. 18, 

solicitantul anexează următoarele 

documente:... 
MEI 30 

Sugerăm corectarea numărului Anexei 18 cu nr. 17 

 
Se acceptă. 

Pct. 25 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

La cererea depusă conform Anexei nr. 

17, solicitantul anexează următoarele 

documente:... 

Pct. 26 (pct. 25 din redacția actualizată). 

sbp. 5) 

lista mijloacelor de protecție din dotare și 

rapoartele tehnice de testare a acestora, 

indicatoarelor de securitate. În cazul în 

care instalațiile electrice sunt deservite de 

către agenți economici ce prestează 

servicii de deservire a instalațiilor 

electrice, se vor utiliza mijloacele de 

protecție din dotarea acestora, cu indicarea 

respectivului fapt în contractul de prestare 

a serviciilor, fiind prezentată lista 

mijloacelor de protecție și a rapoartelor 

tehnice de încercări 

MEI 31 

Recomandăm utilizarea unei singure denumiri pentru „Rapoartele 

tehnice” deoarece în același subpunct, se utilizează diferite noțiuni: 

rapoarte tehnice de testări / încercări.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acceptă. 

Sbp. 5) a fost modificat după cum 

urmează: 

lista mijloacelor de protecție din dotare 

și rapoartele tehnice ale acestora, 

indicatoarelor de securitate. În cazul în 

care instalațiile electrice sunt deservite 

de către agenți economici ce prestează 

servicii de deservire a instalațiilor 

electrice, se vor utiliza mijloacele de 

protecție din dotarea acestora, cu 

indicarea respectivului fapt în 

contractul de prestare a serviciilor, 

fiind prezentată lista mijloacelor de 

protecție și a rapoartelor tehnice; 



15 
 

Pct. 35 (pct. 34 din redacția actualizată). 

În termen de 7 zile lucrătoare de la 

înregistrarea cererii, inspectorul din cadrul 

Agenției, se va deplasa la fața locului și în 

prezența electricianului autorizat și a 

solicitantului, va efectua controlul tehnic 

al instalației/centralei electrice. 

MEI 32 

Recomandăm ajustarea procedurii menționate în corespundere cu 

prevederile pct. 21, și anume sub aspectul numărului de inspectori 

care realizează controlul tehnic. 

Se acceptă. 

Pct. 34 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

În termen de 7 zile lucrătoare de la 

înregistrarea cererii, inspectorii din 

cadrul Agenției, se vor deplasa la fața 

locului și în prezența electricianului 

autorizat și a solicitantului vor efectua 

controlul tehnic al instalației/centralei 

electrice. 

Pct. 36 (pct. 35 din redacția actualizată). 

În cadrul controlului tehnic la locul 

amplasării instalației/centralei electrice, se 

evaluează starea tehnică a acesteia în 

conformitate cu cerințele stabilite în Anexa 

nr. 18. 

MEI 33 

Sugerăm includerea unei prevederi privind durata maximă a 

controlului tehnic realizat în scopul emiterii unui act de 

corespundere. 

Parțial se acceptă. 

Durata Controlului tehnic depinde de 

complexitatea instalației electrice. În 

orice caz durata de timp de la 

depunerea cerii pentru eliberarea 

actului de corespundere până la 

eliberarea actului sau notificarea cu 

privire la refuzul eliberării actului nu 

depășește 10 zile lucrătoare. 

Pct. 38 (pct. 37 din redacția actualizată). 

Dacă în procesul controlului tehnic la fața 

locului a instalației/centralei electrice, se 

constată neajunsuri, Agenția notifică în 

scris solicitantul în termen de 3 zile 

lucrătoare de la finalizarea controlului 

despre neajunsurile depistate. În acest caz, 

procedura de admitere se va relua după 

înlăturarea neajunsurilor prin depunerea 

unei cereri noi privind eliberarea Actului 

de corespundere. 

MEI 34 

Se recomandă revizuirea pct. 38 sub aspectul neclarității procedurii 

de confirmare a înlăturării neajunsurilor de către solicitant (și 

precizarea faptului dacă este necesară realizarea controlului tehnic 

repetat).  

 

 

 

 

 

 

Nu se acceptă. 

În cazul dat Agenția notifică 

solicitantul despre neajunsurile 

depistate. În acest caz solicitantul nu 

este limitat în timp pentru înlăturarea 

neajunsurilor, deoarece fără actul de 

corespundere instalația electrică nu 

poate fi pusă sub tensiune. Procesul  de 

înlăturare a neajunsurilor poate dura 

mai mult timp. După înlăturarea 

neajunsurilor procedura se va 

desfășura în conformitate cu pct. 25. 

Pct. 43 (pct. 42 din redacția actualizată). 

Pentru eliberarea Actului de corespundere 

în cazul transmiterii instalațiilor electrice, 

liniilor electrice și posturilor de 

transformare cu titlu gratuit în proprietatea 

MEI 35 

Propunem reexaminarea necesității introducerii unei astfel de 

prevederi referitor la prezentarea proiectelor de execuție în scopul 

eliberării actelor de corespundere, în particular, pentru instalațiile 

electrice/ rețelele electrice/ posturile de transformare, admise o 

perioadă îndelungată de timp în urmă. Considerând faptul că, în 

Nu se acceptă. 

Exploatarea instalațiilor electrice în 

condiții de securitate poate fi efectuată 

numai în cazul existenței 

documentației tehnice. Lipsa 
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operatorului de sistem, la cererea depusă 

conform Anexei nr. 18, solicitantul 

anexează următoarele documente: ... 

sbp. 3) proiectul de execuție, avizul de 

racordare, ridicarea topografica a LEC, 

după caz;  

scopul transmiterii la balanța operatorului a unei instalații 

electrice, Legea nr. 107/2016 prevede corespunderea acesteia cu 

cerințele de securitate, care pot fi confirmate prin măsurări și 

încercări de laborator, la procesele verbale ale căror se anexează 

schema electrică a instalației. 

proiectului de execuție va crea 

impedimente în exploatarea inofensivă 

a instalațiilor electrice. 

Pct. 46 (pct. 45 din redacția actualizată). 

În termen de 7 zile lucrătoare de la 

înregistrarea cererii și actelor ce urmează a 

fi anexate, inspectorul din cadrul Agenției, 

se va deplasa la fața locului în prezența 

solicitantului și, după caz, a electricianului 

autorizat și/sau a persoanei responsabile de 

gospodăria electrică pentru efectuarea 

controlul tehnic al instalației electrice.  

MEI 36 

Se propune substituirea cuvântului „inspectorul” cu 

„inspectorii”, totodată excluderea expresiei „ce urmează”. 
Se acceptă. 

Pct. 45 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

În termen de 7 zile lucrătoare de la 

înregistrarea cererii și actelor ce 

urmează a fi anexate, inspectorii din 

cadrul Agenției, se vor deplasa la fața 

locului în prezența solicitantului și, 

după caz, a electricianului autorizat 

și/sau a persoanei responsabile de 

gospodăria electrică vor efectua 

controlul tehnic al instalației electrice. 

Pct. 49 (pct. 48 din redacția actualizată). 

În cazul transmiterii în proprietatea 

operatorului de sistem a instalațiilor 

electrice, liniilor electrice, posturilor de 

transformare, precum și în cazul sistemelor 

de distribuție închise, în termen de 3 zile 

lucrătoare de la data efectuării controlului 

tehnic al instalațiilor electrice la fața 

locului, în cazul în care au fost constatate 

abateri de la cerințele documentelor 

normativ-tehnice, Agenția va emite 

Raportul privind rezultatele controlului 

tehnic al instalației electrice cu scrisoare 

de însoțire, care se înmânează 

proprietarului instalației electrice 

examinate.  

MEI 37 

Ținând cont că procedurile sunt analogice, propunem ajustare 

textului pct. 49 la structura punctului 38, totodată sugerăm 

revizuirea procedurii de înlăturare a neajunsurilor și de reluare a 

procesului de emiterii actului de corespundere, conform 

recomandărilor din poziția nr. 13 a prezentei anexe. 

Nu se acceptă. 

Pct. 49 prevede emiterea Raportului 

privind rezultatele controlului tehnic, 

fapt care nu este prevăzut în pct. 38. 

Emiterea Raportului este condiționată 

de faptul că instalațiile electrice, liniile 

electrice, posturile de transformare 

sunt sub tensiune, iar neajunsurile pot 

pune în pericol viața oamenilor, pot 

provoca incendii, avarii etc. În acest 

context este necesar de elaborat 

Raportul privind rezultatele controlului 

tehnic cu indicarea termenului de 

înlăturare a neajunsurilor depistate. 

Pct. 55 (pct. 54 din redacția actualizată). 
MEI 38 

În textul prevederii recomandăm enumerarea actelor ce urmează a 

fi prezentate de către consumatorii casnici or modificarea referirii 
Se acceptă. 
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Pentru eliberarea Actului de corespundere, 

solicitantul – consumator casnic anexează 

la cererea depusă documentele prevăzute 

de pct. 54, cu excepția sbp. 1), 4)-6).  

cu indicarea pozițiilor remanente și nu a excepțiilor deoarece 

ultimele prevalează. 

Pct. 54 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Pentru eliberarea Actului de 

corespundere, solicitantul – 

consumator casnic anexează la cererea 

depusă documentele prevăzute în sbp. 

2), 3), 7) din pct. 53. 

Pct. 56 (pct. 55 din redacția actualizată). 

În continuare procedura de eliberare a 

Actului de corespundere se desfășoară în 

conformitate cu pct. 32-34.  
MEI 39 

Sugerăm modificarea sintagmei „în continuare” cu sintagma “în 

acest caz”. 
Parțial se acceptă. 

Pct. 55 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

Procedura de eliberare a Actului de 

corespundere se desfășoară în 

conformitate cu pct. 31-33. 

Pct. 57 (pct. 56 din redacția actualizată). 

În termen de 7 zile lucrătoare de la 

înregistrarea cererii și actelor ce urmează a 

fi anexate, inspectorul din cadrul Agenției, 

se va deplasa la fața locului în prezența 

solicitantului și, după caz, a electricianului 

autorizat și/sau a persoanei responsabile de 

gospodăria electrică pentru efectuarea 

controlul tehnic al instalației electrice. 

MEI 40 

Propunem excluderea textului or completarea cu referință la pct. 

46 din Regulament, deoarece textul acestui punct dublează 

prevederile pct. 46. 

Nu  se acceptă. 

Trimiterea la secțiuni diferite din 

regulament va îngreuna perceperea 

pentru utilizatori. 

Pct. 62 (pct. 61 din redacția actualizată). 

În cazul reconstrucției unei instalații 

electrice existente, când nu este necesară 

eliberarea avizului de racordare și Actului 

de corespundere, partea reconstruită se 

admite în exploatare în baza Declarației, cu 

anexarea documentelor necesare, având în 

vedere corelarea instalației existente cu cea 

reconstruită.  

MEI 41 

Recomandăm revizuirea textului prevederii, pe motivul că nu este 

definit clar modul de stabilire a cotei părți reconstruite a instalației 

electrice. 

Nu se acceptă. 

În proiectul de execuție se stabilește 

corelarea instalației reconstruite cu ce 

existentă.  

Pct. 63 (pct. 62 din redacția actualizată). 

Pentru admiterea în exploatare a instalației 

electrice reconstruite este necesară 

elaborarea proiectului de execuție, precum 

și a documentației prevăzute la pct. 8-10.  

MEI 42 

Propunem completarea prevederii cu o specificare pentru 

consumatorii casnici care ar prevede unele excepții pentru ultimii 

(or un consumator casnic prezintă aceeași documentație ca și un 

consumator noncasnic). 

Nu se acceptă. 

În conformitate cu pct. 3 din Hotărârea 

Guvernului nr. 361/1996 cu privire la 

asigurarea calității construcțiilor, 

Responsabilitatea integrală pentru 
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numitele construcții (clădirile de locuit 

cu un nivel, pentru una sau două 

familii, anexele gospodărești ale 

acestora, situate în localitățile rurale, 

precum și construcțiile provizorii cu 

suprafețe mai mici de 150 m.p.) 

îi  revine proiectantului acestora. 

Pct. 64 (pct. 63 din redacția actualizată). 

În cazul dacă este reconstruită doar 

instalația de racordare sau se schimbă 

punctul de racordare, Raportul tehnic 

trebuie să conțină procesul verbal de 

verificare a acționării protecțiilor a 

instalației de utilizare existente. Dacă 

pentru instalația de utilizare existentă este 

expirat termenul executării măsurărilor și 

încercărilor conform anexei nr. 1 NE1-

01:2019 „Norme de exploatare a 

instalațiilor electrice ale consumatorilor 

noncasnici”, aprobate prin Hotărârea 

Agenției nr. 393/2019, sau termenul expiră 

în mai puțin de un an, măsurările și 

încercările se vor executa în volum 

complet.  

MEI 43 

Propunem excluderea sintagmei „sau termenul expiră în mai puțin 

de un an”, deoarece la zi actele prezentate sunt valabile prin 

urmare introducerea acestei prevederi necesită o justificare 

suplimentară. 

Se acceptă. 

Pct. 63 din redacția actualizată a fost 

modificat după cum urmează: 

În cazul dacă este reconstruită doar 

instalația de racordare sau se schimbă 

punctul de racordare, Raportul tehnic 

trebuie să conțină procesul verbal de 

verificare a acționării protecțiilor a 

instalației de utilizare existente. Dacă 

pentru instalația de utilizare existentă 

este expirat termenul executării 

măsurărilor și încercărilor conform 

anexei nr. 1 NE1-01:2019 „Norme de 

exploatare a instalațiilor electrice ale 

consumatorilor noncasnici”, aprobate 

prin Hotărârea Agenției nr. 393/2019, 

măsurările și încercările se vor executa 

în volum complet. 

Anexa 15 

MEI 44 

Propunem substituirea sintagmei „deținătorul autorizației” cu 

sintagma „titularul autorizației”,  conform terminologiei 

prevăzute în Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, și Legea 

nr.107/2016 cu privire la energia electrică. 

Se acceptă. 

În anexa nr. 15 sintagma  „deținătorul 

autorizației” a fost substituită cu 

sintagma „titularul autorizației” 

Anexa 16 

MEI 45 

Recomandă, suplinirea pct. 10, după expresia „Serviciul 

Teritorial”, cu „ANRE”. Totodată, în paragraful „Concluzii”,  

recomandăm indicarea instituției la care se înregistrează actul de 

corespundere și nu o subdiviziune a acesteia. 

Se acceptă. 

În anexa nr. 16, la pct. 10, expresia 

„Serviciul Teritorial” a fost suplinit cu 

sintagma „ANRE”. La paragraful 

„Concluzii” a fost indicată instituția la 

care se înregistrează actul de 

corespundere (ANRE).   
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La general 

MEI 46 

- De indicat, cine desemnează comisia de recepție a lucrărilor și în 

ce componență (președinte, membri) pentru fiecare caz, indicate în 

anexe. 

- De indicat perioada de comunicare membrilor comisiei, în zile 

calendaristice, până la data recepției de la notificarea terminării 

lucrărilor. 

- De prevăzut cazurile când nu vin toți membrii comisiei de 

recepție la data fixată și modalitatea de fixare a unui alt termen 

pentru recepție (perioada în zile calendaristice). 

- De indicat ce verifică comisia de recepție, pentru a evita abuzuri 

din partea unor membri ai comisiei. 

- De prevăzut cazurile când comisia de recepție recomandă 

respingerea recepției, dacă constată vicii care nu pot fi înlăturate 

imediat (termen de remediere). 

- Cine va suporta cheltuielile privind activitatea comisiei de 

recepție? 

NOTĂ – Ceea ce ține de modul de formare și activitate a comisiei 

de recepție recomandăm consultarea Hotărîrii de Guvern nr. 

285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a 

construcțiilor şi instalațiilor aferente. 

Parțial se acceptă. 

Pct. 7 din redacția actualizată a fost 

suplinit cu următorul text: 

Comisia menționată în Anexa nr. 1 

activează conform cerințelor stabilite 

în Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 

cu privire la aprobarea Regulamentului 

de recepție a construcțiilor și 

instalațiilor aferente. 

Pct.1, alin. 1) din Analiza Impactului 

 

MEI 47 

Sugerăm excluderea expresiei „Se va soluționa prin publicarea 

Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice 

în Monitorul Oficial și plasarea pe pagina oficială a Agenției 

(www.anre.md)”, considerând că prevederea reflectă problemele 

ce urmează a fi soluționate și nu potențialele soluții. 

Se acceptă. 

Expresia „Se va soluționa prin 

publicarea Regulamentului de 

admitere în exploatare a instalațiilor 

electrice în Monitorul Oficial și 

plasarea pe pagina oficială a Agenției 

(www.anre.md)” a fost exclusă din pct. 

1 alin. 1) a Analizei Impactului. 

Agenția pentru Supraveghere Tehnică (Aviz nr. 04/2-1630/21 din 11.06.2021) 

Pct. 3 și 4 

AST 48 

Se propune comasarea pct. 3 și 4 deoarece cerințele din ele au 

același sens/conținut referitor la executarea instalațiilor electrice. 
Nu se acceptă. 

Comasarea pct. 3 și 4 ar îngreuna 

perceperea de către utilizatori a 

cerințelor menționate. 

Pct. 5. 

Punerea sub tensiune a instalației de 

utilizare sau a centralei electrice este 

AST 49 

Stipularea din pct. 5 „Punerea sub tensiune ... a centralei electrice 

este efectuată în exclusivitate de către operatorul de sistem...” 

contrazice prevederilor art. 12 al Legii 107/2016 prin care sunt 

Parțial se acceptă. 

Pct. 5 a fost modificat după cum 

urmează: 

http://www.anre.md/
http://www.anre.md/
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efectuată în exclusivitate de către 

operatorul de sistem în prezența 

electricianului autorizat și proprietarului 

instalației.  

 

divizate genurile de activitate în domeniu. Probabil că stipularea ar 

trebuia să fie formulată în felul următor „Punerea sub tensiune a 

instalației de utilizare și racordarea la sistem de transport sau 

distribuție a centralei electrice este efectuată în exclusivitate de 

către operatorul de sistem...” 

Punerea sub tensiune a instalației de 

utilizare sau a centralei electrice este 

efectuată în prezența electricianului 

autorizat și proprietarului instalației. 

Totodată menționăm că Legea nr. 

107/2016 cu privire la energia electrică 

stabilește că racordare  – realizare de 

către operatorul sistemului de transport 

sau de către operatorul sistemului de 

distribuție a instalației de racordare a 

unui solicitant potențial consumator 

final și/sau punere sub tensiune a 

instalației de utilizare sau a centralei 

electrice în condițiile în care a fost 

emis actul de corespundere a instalației 

electrice sau a centralei electrice. 

Pct. 77 din Regulamentul privind 

racordarea la rețelele electrice și 

prestarea serviciilor de transport și de 

distribuție a energiei electrice  prevede 

că punerea sub tensiune și reconectarea 

la rețeaua electrică a instalației de 

utilizare sau a centralei electrice este 

efectuată în exclusivitate de către 

operatorul de sistem în prezența 

utilizatorului de sistem. 

Pct. 8.  

În funcție de tipul echipamentului electric, 

corespunderea instalației electrice se 

confirmă, inclusiv, prin Raportul tehnic de 

măsurări și încercări efectuate în 

conformitate cu cerințele Normelor de 

amenajare a instalațiilor electrice (în 

continuare – NAIE), Anexa nr. 1 la NE1-

01:2019 „Norme de exploatare a 

instalațiilor electrice ale consumatorilor 

noncasnici”, aprobate prin Hotărârea 

AST 50 

Se propune excluderea conținutului pct. 8 deoarece prevederile în 

cauză se regăsesc în pct. 10 sbpct. 14) 
Nu se acceptă. 

Raportul tehnic menționat în pct. 8 nu 

se regăsește în pct. 10 sbpct. 14) 
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Agenției nr. 393/2019, precum și cerințele 

uzinei producătoare de echipament.  

Centrul Național Anticorupție (Aviz nr. 06/2-4610 din 13.07.2021) 

La general. 

CNA 51 

Se recomandă completarea proiectului propus cu un termen 

concret potrivit căruia Agenția va emite și va elibera Actul de 

corespundere. 

Se acceptă. 

Punctul 23 a fost modificat după cum 

urmează: 

“23.  Actul de corespundere se emite în 

termen de 10 zile lucrătoare de la 

înregistrarea cererii, în cazul când este 

prezentat setul complet de documente 

prevăzut de pct. 26, 27, 43, 44, 54, 55 

și instalația/centrala electrică 

corespunde proiectului de execuție, 

cerințelor de securitate și Avizului de  

racordare.” 

Pct. 26 sbp. 11), pct. 43 sbp. 8) și pct. 54 

sbp. 7)  

CNA 52 

Se propune completarea normei cu prevederi care să stabilească 

obligativitatea solicitanților de a anexa copia procurii de 

reprezentare a solicitantului cu prezentarea originalelor sau a 

copiei autentificate pentru stabilirea autenticității acesteia. 

Se acceptă.  

Punctele respective au fost modificate 

după cum urmează: 

“26. .... 

11) după caz, copia procurii, întocmită 

în modul corespunzător, pe numele 

mandatarului împuternicit să 

reprezinte interesele solicitantului, cu 

prezentarea originalului sau a copiei  

autentificate. 

43. .... 

8)  după caz, copia procurii, întocmită 

în modul corespunzător, pe numele 

mandatarului împuternicit să 

reprezinte interesele solicitantului, cu 

prezentarea originalului sau a copiei  

autentificate. 

54. .... 

7)  după caz, copia procurii, întocmită 

în modul corespunzător, pe numele 

mandatarului împuternicit să 
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reprezinte interesele solicitantului, cu 

prezentarea originalului sau a copiei  

autentificate.” 

Ministerul Justiției (Aviz nr. 04/7668 din 08.10.2021) 

Proiectul Hotărârii MJ 53 Se va revedea și actualiza cuprinsul parafei de înregistrare. Se acceptă. 

Proiectul Regulamentului,  

parafa de aprobare 
MJ 54 

În parafa de aprobare cuvintele “Anexă la” se vor substitui cu 

cuvintele “Aprobat prin”. 
Se acceptă. 

Pct. 2 

MJ 55 

La pct. 2 cu referire la noțiuni, relevăm că, definiția ca o parte a 

actului normativ 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. 

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 reglementate. 

De asemenea, trebuie să se țină cont de faptul că norma de drept  

trebuie să fie formulată astfel încât aceasta să fie aplicabilă nu doar 

relațiilor sociale existente la momentul adoptării actului normativ 

dar și relațiilor sociale viitoare. Definirea noțiunilor însă atrage în 

mod inevitabil rigiditatea actelor normative și face imposibilă 

aplicarea acestora pentru reglementarea raporturilor juridice noi. 

În situația în care autorii unui proiect intenționează să definească 

o noțiune, în nota informativă este necesar să se arate că se 

întrunesc condițiile care impun definirea termenului în actul 

normativ și să se indice circumstanțele care justifică definirea 

Se acceptă. 

Noțiunile au fost excluse din textul 

Regulamentului. În același timp, 

acestea au fost explicate în nota 

informativă. 
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termenului în sensul propus de autori (a se vedea art. 54 alin. (5) 

din Legea nr. 100/2017).  

Totuși, aceasta trebuie să se facă doar în situații excepționale, 

deoarece, în condițiile în care art. 71 alin. (4) al Legii 100/2017 

prevede că la interpretarea actului normativ trebuie să se țină cont 

de nota informativă care a însoțit proiectul, alte scopuri avute în 

vedere de autori pot fi soluționate prin includerea în nota 

informativă a unor texte de care cei care vor interpreta sau aplica 

actul normativ vor fi obligați să țină cont. Astfel, în nota 

informativă poate fi indicat sensul în care urmează să fie interpretat 

un termen, iar aceasta ar permite să se atingă atât scopul limitării 

discreției celor care vor interpreta actul, dar și scopul de a permite 

ca actul normativ să fie aplicat și relațiilor sociale care se vor naște 

pe viitor și de care, evident, nu putea să țină cont autorul actului 

normativ. 

Pct. 14 

MJ 56 

La pct. 14 abrevierea „etc.” se va exclude, fiind în dezacord cu 

regula previzibilității normei de drept (observația este valabilă și 

pentru pct. 26 sbp. 4), pct. 43 sbp. 4), Anexele nr. 12, 17). 

Se acceptă. 

Secțiunile 4 – 7  

MJ 57 

La secțiunile 4-7, se recomandă, completarea proiectului cu un 

termen concret pentru emiterea de către Agenție a Actului de 

corespundere. 

Se acceptă. 

Punctul 23 a fost modificat după cum 

urmează: 

“23.  Actul de corespundere se emite în 

termen de 10 zile lucrătoare de la 

înregistrarea cererii, în cazul când este 

prezentat setul complet de documente 

prevăzut de pct. 26, 27, 43, 44, 54, 55 

și instalația/centrala electrică 

corespunde proiectului de execuție, 

cerințelor de securitate și Avizului de  

racordare.” 


