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Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul legii
Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru organizarea, funcționarea,
competențele, și desfășurarea activității Autorității de Reglementare și
Concurență.
Articolul 2. Scopul legii şi sfera de aplicare
(1) Prezenta lege are drept scop:
a) instituirea condiţiilor de bază necesare pentru asigurarea independenţei
Autorității de Reglementare și Concurență;
b) crearea condiţiilor necesare pentru funcționarea eficientă a Autorității de
Reglementare și Concurență;;
c) aplicarea principiilor de bază în condiţii echitabile, transparente şi
nediscriminatorii.
Capitolul II
ATRIBUŢIILE ŞI DREPTURILE AUTORITĂȚII DE
REGLEMENTARE ȘI CONCURENȚĂ
Articolul 3. Statutul Autorității de Reglementare și Concurență
(1) Autoritatea de Reglementare și Concurență, denumită în continuare
Autoritatea, este o autoritate publică autonomă, care poartă răspundere față de
Parlament, cu statut de persoană juridică de drept public, investită cu putere de
decizie, de interdicție, de intervenție, de investigație, de inspecție și de
sancționare, în limitele stabilite de legislație și cu competenţe de reglementare şi
de monitorizare a activităţilor din sectoarele energeticii, a serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare, ce asigură aplicarea şi respectarea legislaţiei
din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii în limitele competenţei
sale.
(2) Autoritatea este autonomă și independentă decizional, organizaţional,
funcţional, operaţional şi financiar în raport cu alte autorităţi şi organe publice ori
în raport cu alte entităţi publice sau private, are cont bancar şi/sau cont de plăţi
propriu şi ştampilă cu denumirea sa.

(3) În exercitarea atribuţiilor şi împuternicirilor sale, Autoritatea nu poate
fi direcţionată sau controlată de nicio persoană fizică sau juridică. Nicio decizie
sau măsură luată de Guvern, de organele centrale de specialitate, alte autorităţi
ale administraţiei publice centrale, de autorităţile de reglementare, de alte
autorităţi publice sau de autorităţile administraţiei publice locale nu poate
restrînge independenţa funcţională şi financiară a Autorității şi nu poate
împiedica îndeplinirea de către aceasta a atribuţiilor stabilite prin prezenta lege şi
prin legile sectoriale.
(4) Autoritatea este instituită, administrată şi îşi desfăşoară activitatea în
conformitate cu prevederile Constituţiei, prezentei legi și legilor sectoriale.
(5) Autoritatea îşi exercită atribuţiile în mod independent, cu respectarea
principiilor de obiectivitate, imparţialitate, transparenţă şi nediscriminare.
(6) Conducerea Autorității şi personalul acesteia, la îndeplinirea atribuţiilor
ce le revin, acţionează în mod independent de orice interes de pe pieţele
reglementate și supravegheate, nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni din partea
Guvernului, a organelor centrale de specialitate, a altor autorităţi ale
administraţiei publice centrale, din partea autorităţilor de reglementare, a
Parlamentului, a altor autorităţi publice sau din partea autorităţilor administraţiei
publice locale
(7) Nicio prevedere menită să asigure independenţa Autorității nu poate fi
interpretată în sensul excluderii acesteia de sub controlul parlamentar exercitat în
modul şi în limitele stabilite de prezenta lege, precum şi de sub controlul judiciar.
(8) Activitatea Autorității se exercită pe întreg teritoriul Republicii
Moldova
(9) În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este
parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele
tratatelor internaţionale
(10) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorității (în continuare
– Regulamentul Autorității) se aprobă de Parlament.
(11) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorității, Codul de etică
şi conduită profesională al Autorității, precum şi alte regulamente interne se
publică pe pagina web oficială a Autorității
(12) Regulamentul de organizare internă a Autorității se aprobă de
directorul general.
Articolul 4. Misiunea şi principiile de activitate ale Autorității
(1) Misiunea Autorității este:
a) reglementarea sectoarelor din domeniul energetic și domeniul
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare,

b) aplicarea măsurilor eficiente pentru protecția, stimularea concurenței, în
vederea menţinerii și asigurării funcționării eficiente a mediului concurenţial,
asigurării activităţii libere de întreprinzător şi promovării intereselor legitime ale
consumatorilor;
c) promovarea unei politici tarifare echitabile şi adecvate, care corespunde
principiilor economiei de piaţă, astfel încît să fie asigurată în egală măsură
protecţia drepturilor consumatorilor şi ale întreprinderilor din sectoarele
reglementate de Autoritate;
d) supravegherea şi monitorizarea activității participanţilor la pieţele de
energie electrică, de gaze naturale şi de produse petroliere, inclusiv prin prisma
respectării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute de actele normative de
reglementare în sectoarele energeticii și domeniul concurențial;
e) supravegherea şi monitorizarea activității titularilor de licențe din
domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare prin prisma
respectării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute de actele normative în
domeniu.
(2) Activitatea Autorității se bazează pe următoarele principii:
a) independenţă – desfăşurarea activităţii independent de Guvern, de alte
organizaţii publice, de alte persoane juridice de drept public sau privat şi de
persoane fizice;
b) legalitate – respectarea Constituţiei Republicii Moldova, a legislaţiei
naţionale şi a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
c) obiectivitate – desfăşurarea activităţii cu imparţialitate, în baza unui
raţionament profesional adecvat;
d) profesionalism – desfăşurarea activităţii cu integritate, cu competență şi
în interesul public;
e) responsabilitate – asumarea responsabilităţii pentru hotărârile și deciziile
adoptate;
f) transparenţă – desfăşurarea activităţii în mod transparent şi deschis.
(3) La îndeplinirea misiunii sale, Autoritatea contribuie la realizarea de
către Republica Moldova a angajamentelor asumate în baza acordurilor
internaţionale, inclusiv în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice.
Articolul 5. Relaţiile Autorității cu Parlamentul, cu autorităţile publice şi
cooperarea internațională.
(1) Anual, pînă la 1 iunie, Autoritatea elaborează și prezintă
Parlamentului şi publică pe pagina sa web oficială raportul privind activitatea
desfăşurată în anul precedent, care cuprinde informaţii cu privire la realizarea
programului de activitate al Autorității aprobat pentru anul precedent, gradul de
îndeplinire a indicatorilor de performanţă, măsurile întreprinse şi rezultatele
obţinute în sectoarele reglementate în urma îndeplinirii atribuţiilor sale stabilite
prin prezenta lege şi prin legile sectoriale, rezultatele monitorizării activităţii
participanţilor la pieţele energeticii, și operatorilor serviciului public de

alimentare cu apă și de canalizare, informații despre realizarea atribuțiilor din
domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității, precum şi informaţii cu
privire la formarea şi executarea bugetului Autorității.
(2) Autoritatea remite câte o copie a raportului Preşedintelui Republicii
Moldova şi Guvernului Republicii Moldova pentru informare. Raportul de
activitate al Autorității se audiază în comisia parlamentară de profil.
(3) Fără a se aduce atingere principiului de independenţă stabilit prin
prezenta lege, Autoritatea colaborează cu Guvernul, organele centrale de
specialitate, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile de
reglementare, cu alte autorităţi publice, cu autorităţile administraţiei publice
locale și cu societatea civilă.
(4) În scopul exercitării atribuţiilor sale, Autoritatea este în drept să
solicite informaţii conexe domeniului de activitate şi să utilizeze materialele
întocmite de către alte autorităţi/instituţii publice, iar acestea sînt obligate să le
prezinte la prima solicitare, cu excepţia informațiilor cu regim special stabilit
prin lege.
(5) Autorităţile administraţiei publice transmit Autorității spre avizare
proiectele de acte legislative şi normative care au sau pot avea impact
anticoncurenţial.
(6) Dacă, în exercitarea atribuţiilor, autorităţile de reglementare şi alte
autorităţi ale administraţiei publice constată, din oficiu sau la cerere, semne ale
încălcării Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică, a Legii concurenței nr.
183/2012 și a Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, acestea vor sesiza
Autoritatea cu privire la cazul respectiv şi îi vor pune la dispoziţie toate
informaţiile relevante deţinute. (7) În legătură cu îndeplinirea atribuţiilor
stabilite prin prezenta lege şi prin legile sectoriale, Autoritatea cooperează, pe
plan regional şi internaţional, cu autorităţile de reglementare și de concurență
ale altor ţări, inclusiv cu autorităţile de reglementare din ţările membre ale
Comunităţii Energetice, precum şi cu organizaţiile şi organismele internaţionale
şi instituţiile acestora, inclusiv cu Comitetul de reglementare al Comunităţii
Energetice şi cu Secretariatul Comunităţii Energetice. Pentru a facilita
cooperarea în domeniul reglementării și al concurenței, Autoritatea este în drept
să încheie acorduri de colaborare cu orice autoritate de reglementare și
concurență din alte ţări.
Articolul 6. Atribuțiile Autorității
(1) Atribuțiile Autorității sunt asignate în cadrul acesteia Organului de
Reglementare și Organului de Concurență
(2) Atribuțiile Organului de Reglementare sunt după cum urmează în
articolul 18,19 a prezentei legi
(3) Atribuțiile Organului de Concurență sunt după cum urmează în articolul
25 a prezentei legi

Articolul 7. Drepturile Autorității
(1) Pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor sale, Autoritatea are
următoarele drepturi:
a) de a controla, în modul stabilit de prezenta lege şi în limitele prevăzute de
legile sectoriale, respectarea de către titularii de licenţe/autorizaţii a condiţiilor
stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licenţiate/autorizate şi a prevederilor
cadrului legal, inclusiv a celor privind drepturile consumatorilor şi calitatea
serviciilor prestate;
b) de a controla aplicarea corectă a preţurilor şi tarifelor reglementate de
către întreprinderile din sectorul energetic şi al serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare şi de a avea acces la registrele şi documentele aflate în
raport cu obiectul şi scopul controlului, indiferent de suportul fizic sau electronic
pe care sînt păstrate;
c) de a solicita şi a avea acces (inclusiv electronic) la contabilitatea titularilor
de licenţe/autorizaţii la informaţia şi la documentele contabile, la informaţia şi la
documentele care conţin informaţii ce constituie secret de stat, secret comercial
sau alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv de la organele
centrale de specialitate ale administraţiei publice, de la organele fiscale, vamale
şi de la alte autorităţi publice, în legătură cu activitatea participanţilor la pieţele
energetice;
d) de a obţine de la titularii de licenţe/autorizații copii şi extrase din
documentele menţionate la lit.b) şi c), precum şi orice altă informaţie necesară
pentru exercitarea atribuţiilor Autorității în conformitate cu prezenta lege şi cu
legile sectoriale, inclusiv în scopul examinării petiţiilor consumatorilor;
e) de a cere întreprinderilor din sectorul energetic şi al serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare prezentarea rapoartelor trimestriale/anuale în
forma şi în termenele stabilite de Autoritate, precum şi a altor informaţii solicitate
necesare pentru exercitarea atribuţiilor Autorității;
f) de a solicita şi a avea acces la informaţia (inclusiv electronic) şi la
documentele contabile sau alte informaţii ale titularilor de licenţe/autorizații
aferente relaţiilor juridico-economice cu entităţile-fiice;
g) de a adopta hotărîri şi de a emite decizii în limitele competenţelor
prevăzute de lege sau, după caz, de a le modifica, completa, suspenda sau abroga;
h) de a acorda, suspenda şi de a retrage licenţele/autorizaţiile eliberate în
conformitate cu Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a
activităţii de întreprinzător și legile sectoriale;

i) de a emite decizii privind interzicerea deconectării de la reţeaua electrică,
rețeaua de gaze naturale, rețeaua de alimentare cu apă şi/sau de canalizare unei
instalaţii de utilizare/instalații interne de apă sau de canalizare, precum şi decizii
privind reluarea furnizării energiei electrice, a gazelor naturale, a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare către un consumator, după caz;
j) de a examina şi a soluţiona, în procedură extrajudiciară, neînţelegerile
dintre consumatori şi operatorii sistemului de transport şi de distribuţie sau
furnizorii de energie electrică, de gaze naturale, energie termică sau de servicii
publice de alimentare cu apă şi de canalizare care desfăşoară activitate la tarife
aprobate/avizate de Autoritate, cu emiterea unei decizii, după caz;
k) de a constata contravenţiile în sectoarele energeticii şi în domeniul
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum și în domeniul
concurenței și publicitate, şi a remite procesele-verbale cu privire la contravenţiile
constatate în instanţa de judecată;
l) de a înainta prescripţii privind lichidarea încălcărilor depistate;
m) de a aplica sancţiuni financiare în conformitate cu Legea nr.174/2017 cu
privire la energetică şi cu legile sectoriale;
n) de a aplica amenzi pentru încălcarea legislației concurențiale în
conformitate cu Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012;
o) de areglementa raporturile juridice dintre întreprinderile energetice, dintre
întreprinderile energetice şi consumatori, utilizatorii de sistem, precum şi dintre
întreprinderile energetice şi organele centrale de specialitate, alte autorităţi ale
administraţiei publice centrale, autoritatea de reglementare, alte autorităţi publice,
precum şi autorităţile administraţiei publice locale
p) de a solicita titularilor de licenţe prezentarea calculului necesar ajustării
preţurilor/tarifelor reglementate în cazul în care, în intervalul dintre aprobările
anuale ale preţurilor/tarifelor, se înregistrează devieri tarifare mai mari decît cele
prestabilite în metodologiile tarifare, precum şi de a aplica sancţiuni, în
conformitate cu legea Nr. 174/2017 cu privire la energetică, în cazul în care
titularii de licențe nu se conformează solicitării Autorității de Reglementare și
Concurență;
q) de a ajusta preţurile/tarifele reglementate, în baza informaţiilor pe care le
deţine, în cazul în care titularul de licenţă nu prezintă calculele necesare şi nu se
conformează termenului stabilit de Autoritatea de Reglementare și Concurență în
acest sens;
r) de a stabili şi percepe plăţi regulatorii de la titularii de licenţe în
conformitate cu prezenta Lege

s) de a aplica taxa de examinare a notificării concentrărilor economice în
conformitate cu art. 27 din Legea concurenței nr. 183/2012;
t) de a participa la forumurile şi evenimentele internaţionale în sectoarele
energeticii şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
u) de a efectuea examinarea cazurilor privind presupusele încălcări din
domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității, în limitele competențelor
stabilite de lege;
v) de a cere şi a primi gratuit de la orice persoană informaţii relevante
precum date, documente necesare pentru exercitarea atribuţiilor în limitele legii,
de asemenea de a cere explicaţiile şi informaţiile de rigoare asupra problemelor
identificate în procesul exercitării atribuţiilor;
w) de a înainta acțiuni în instanţele judecătoreşti competente;
x) de a cere şi a verifica înlăturarea încălcării legislaţiei din domeniul
concurenței, ajutorului de stat și publicității, și de a aplica, după caz, măsuri
sacționatoare pertinente.
y) de a cita la sediul Autorității persoane pentru a fi intervievate sau audiate,
în limitele legii;
z) de a constata contravențiile atribuite în competența Organului de
Concurență conform art. 4041 Cod contravențional;
aa) de a folosi mijloace de informare în masă pentru promovarea culturii
concurențiale;
bb) de a efectua filmarea şi înregistrarea audio a persoanelor supuse
interviului, audierilor sau inspecțiilor, în limitele legii;
cc) de a întreprinde alte acţiuni prevăzute de legislaţia din domeniul
concurenței, ajutorului de stat și publicității.
dd) în procesul exercitării atribuțiilor sale, în caz de necesitate, de a contracta
sau antrena specialişti, experţi, interpreţi calificaţi în domeniul solicitat pentru a
acorda asistenţa respectivă şi a contribui la clarificarea unor constatări.
ee) alte drepturi prevăzute de lege.
Articolul 8. Transparenţa decizională
(1) Şedinţele Plenului Comitetelor în cadrul cărora se examinează proiectele
actelor normative, cererile privind costurile/cheltuielile de bază, privind preţurile
reglementate, tarifele reglementate ori hotărîri care pot avea impact asupra
pieţelor concurențiale sau asupra obligaţiilor de serviciu public sînt publice.
Invitaţia de participare la şedinţele publice ale Plenului Comitetului şi agenda

aferentă se publică pe pagina web oficială a Autorității cu cel puţin 5 zile înainte
de ziua preconizată pentru şedinţă.
(2) Prin derogare de la alin. (1), la şedinţele Plenului Comitetelor în cadrul
cărora se discută informaţii oficiale cu accesibilitate limitată participă numai
persoanele vizate. Invitaţia de participare la şedinţele în cadrul cărora se discută
informaţiile oficiale cu accesibilitate limitată, inclusiv informaţiile care constituie
secret comercial, se expediază numai persoanelor vizate, cu cel puţin 3 zile
lucrătoare înainte de ziua preconizată pentru şedinţă.
(3) În cazul în care Plenului Comitetului pertinent se propun spre examinare
proiectele actelor normative, cererile privind costurile/cheltuielile de bază,
privind preţurile reglementate, tarifele reglementate ori hotărîri care pot avea
impact asupra pieţelor energetice și concurențiale sau asupra obligaţiilor de
serviciu public, Autoritatea este obligată să publice pe pagina sa web oficială
proiectul hotărîrii şi/sau proiectul actului ce se supune aprobării prin hotărîre şi
informaţiile relevante în termenele şi în condiţiile stabilite în Legea nr.239/2008
privind transparenţa în procesul decizional.
(4) În conformitate cu Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul
decisional, Autoritatea publică pe pagina sa web oficială proiectele actelor
normative, nota informativă, analiza impactului de reglementare al proiectelor de
acte respective, precum și sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul avizării
şi consultării publice.
(5) Cererile titularilor de licenţe privind costurile/cheltuielile de bază,
privind preţurile reglementate, tarifele reglementate, precum şi materialele ce
justifică nivelul acestora se publică pe pagina web oficială a Autorității în termen
de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererilor respective. Autoritatea
oferă publicului 15 zile lucrătoare de la publicarea cererilor menţionate şi a
materialelor aferente pentru prezentarea recomandărilor cu privire la acestea. În
termenele stabilite în Legea nr.239/2008 cu privire la transparenţa în procesul
decizional, Autoritatea publică pe pagina sa web oficială rezultatele examinării
cererilor titularilor de licenţă şi propunerile sale privind nivelul
costurilor/cheltuielilor de bază, al preţurilor reglementate sau al tarifelor
reglementate.
(6) Plenul Comitetului de Reglementare este obligat să examineze cererile
privind costurile/cheltuielile de bază, privind preţurile reglementate, tarifele
reglementate în termen de cel mult 180 de zile calendaristice de la data
înregistrării solicitării corespunzătoare din partea unui titular de licență şi după
prezentarea tuturor documentelor şi a informaţiei necesare, solicitate de
Autorității, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de prezentare şi
de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele
reglementate, aprobat în conformitate cu legile sectoriale.

(7) În cazul hotărârilor cu privire la aprobarea costurilor/cheltuielilor de
bază, tarifelor și prețurile reglementate, investițiile în sectoarele reglementate,
textul hotărârii va cuprinde normele legale în baza cărora au fost adoptate și
cuantumul valorilor aprobate.
(8) Actele normative ale Autorității, precum și hotărârile privitoare la,
costurile/cheltuielile de bază, la preţurile de reglementate, la tarifele
reglementate, precum şi alte hotărîri care pot avea impact asupra îndeplinirii
obligaţiilor de serviciu public se publică pe pagina web oficială a acesteia şi în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Autoritatea publică pe pagina sa web
oficială informaţii cu privire la licenţele şi autorizaţiile eliberate pentru
activităţile reglementate.
(9) În conformitate cu Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie,
Autoritatea prezintă, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice,
informaţiile solicitate, cu excepţia informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată,
inclusiv a informaţiilor care constituie secret comercial. Informaţia din registrele
de licenţiere se publică pe pagina web oficială a Autorității și este accesibilă
oricărei persoane intersate.
Articolul 9. Adoptarea și contestarea hotărîrilor şi deciziilor Autorității
(1) Hotărîrile Comitetelor Autorității se adoptă cu votul a cel puţin 2
directori din cadrul Comitetului respectiv. Fiecare director deţine un singur vot.
(2) La adoptarea hotărârilor directorii deliberează în camera de deliberare
sau pot consimți să delibereze fără a se retrage din sala de ședință. Directorii
Comitetetelor nu au dreptul de a se abţine de la vot, cu excepţia cazului în care
aceștia sunt în conflict de interese. Directorii care au votat împotrivă îşi
consemnează, în mod justificat și elaborat, opinia separată ce se anexează la
procesul-verbal al şedinţei respective. Pentru fiecare ședință a organelor colegiale
ale Autorității se întocmește proces-verbal, semnat de directorul general sau de
directorul care îl substituie la prezidarea ședinței și de către secretarul ședinței.
(3) Pentru soluţionarea neînţelegerilor în doemniul energetic și domeniul
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare unul dintre directorii
Comitetului de Reglementare emite, în numele Autorității, decizii
(4) Hotărîrile şi deciziile Autorității trebuie să fie întemeiate, motivate şi să
conțină normele legale în baza cărora au fost adoptate, emise. Hotărîrile şi
deciziile Autorității pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ în
conformitate cu Codul administrativ nr. 116/2018. Hotărîrile şi deciziile
Autorității produc efecte obligatorii pînă la o eventuală hotărîre judecătorească
contrarie, emisă ca urmare a exercitării unei căi de atac. Instanţa de judecată este
în drept să dispună suspendarea hotărîrilor şi deciziilor Autorității în conformitate
cu prevederile Codului administrativ nr. 116/2018. Hotărîrile pot fi suspendate

doar în raport cu participantul la proces în favoarea căruia a fost dispusă măsura
de suspendare.
(5) Deciziile, prescripţiile şi hotărârile Autorității, precum şi ordinele
prevăzute la art. 56 alin. (1) și art. 57 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183/2012
pot fi atacate, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora de
către părţi, nemijlocit în instanța competentă pentru examinarea acțiunilor în
contencios administrativ, fără a fi necesară depunerea unei cereri prealabile.
6) Dispoziţiile prevăzute la art. 46 alin. (4) din Legea concurenței nr.
183/20012 se atacă numai odată cu decizia prin care se finalizează investigația,
sau prescripţia adoptată în cazul respectiv, cu excepţia prescripţiilor prin care se
impun măsuri interimare.
(7) Intentarea acţiunii în justiţie nu suspendă executarea deciziei sau
prescripţiei Autorității pînă la soluţionarea cauzei în fond de instanţa de judecată,
dacă instanţa nu dispune altfel.
Articolul 10. Personalul Autorității
(1) Directorul general al Autorității angajează şi concediază personalul
Autorității în modul stabilit de legislaţia muncii și în baza regulamentului privind
angajarea prin concurs a personalului în baza unor cerinţe şi criterii de calificare,
aplicate în mod clar, rezonabil, transparent şi nediscriminatoriu.
(2) Remunerarea personalului scriptic al Autorității are loc în conformitate
cu regulamentul privind retribuirea muncii personalului Autorității.
(3) Autoritatea stabileşte şi menţine sistemul de remunerare a angajaţilor săi
într-un mod care asigură echitatea internă şi competitivitatea externă,
consolidarea capacităţilor instituţionale, continuitatea eficientă a activităţii şi
resurselor umane, precum și independența în procesul de investigație.
(4) La îndeplinirea sarcinilor de serviciu, personalul Autorității este obligat
să respecte Codul de etică și conduită profesională al Autorității, ţinînd cont de
interesele publice şi excluzînd orice interes personal care ar putea influenţa
îndeplinirea sarcinilor proprii.
(5) La exercitarea atibuțiilor de investigație, angajații autorității sunt
independenți şi se supun numai legii. Orice imixtiune, inclusiv politică și alte
influențe din exterior în activitatea de investigașie este interzisă. Angajații
împuterniciți cu atribuții de investigație, nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din
partea Guvernului sau a oricărei alte entități publice sau private în îndeplinirea
sarcinilor care le revin, fără a aduce atingere dreptului Guvernului de a emite
norme de politică generală care nu sunt legate de investigațiile utile de cunoaștere
a pieaței sau proceduri specifice de aplicare a legii. Angajații împuterniciți cu
atribuții de investigație se abțin de la orice acțiune incompatibilă cu îndeplinirea

obligațiilor lor și/sau cu exercitarea competențelor lor de aplicare Legii
concurenței 183/2012 și Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012
(6) Drepturile şi responsabilităţile
reglementate de legislaţia muncii.

personalului

Autorității

sunt

Articolul 11. Bugetul Autorității
(1) Bugetul Organului de Reglementare se formează din plăţi regulatorii,
aplicate anual de către Organul de Reglementare în limitele stabilite de lege.
Plățile regulatorii vor fi folosite pentru finanțarea activității de reglementare.
(2) Bugetul Organului de Concurență se formează din alocații de la bugetul
de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
(3) Proiectul bugetului Organului de Concurență se aprobă, cu avizul
consultativ al Ministerului Finanţelor, de Autoritate şi se înaintează Guvernului,
în termenul prevăzut de calendarul bugetar, pentru a fi inclus în proiectul
bugetului de stat care va fi prezentat Parlamentului spre adoptare.
(4) Autoritatea prezintă Parlamentului, după caz, obiecţiile la proiectul de
buget aprobat de către Guvern pentru soluţionarea divergenţelor.
(5) În vederea aplicării eficace a prezentei legi, Guvernul va aloca, în urma
verificării calculilor prezentate de Autoritate și aprobarea lor, fondurile bugetare
adecvate solicitate de Autoritate pentru Organul de Concurenţă pentru exercitarea
în mod corespunzător, în condiţii de independenţă, a competențelor sale.
(6) Organul de Concurenţă dispune de independența financiară în cheltuirea
bugetului alocat în scopul îndeplinirii sarcinilor încredinţate.
(7) Amenzile sau alte sancțiuni pecuniare aplicate de Organul de Concurență
se revarsă în bugetul de stat, în condițiile legii.
(8) Comitetul de Concurență este în drept a se adresa Parlamentului în
vederea solicitării mijloacelor financiare adiționale dacă resursele oferite sunt
insuficiente pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege.
(9) Comitetul de Reglementare stabileşte mărimea plăţilor regulatorii pentru
anul următor la un nivel suficient, încît să acopere cheltuielile necesare pentru
asigurarea activităţii sale în conformitate cu legea, în baza estimărilor cantităţilor
de energie electrică, de energie termică, ale volumelor de gaze naturale, necesare
pentru aprovizionarea consumatorilor, ale volumului serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi în baza estimărilor volumelor de
produse petroliere principale şi de gaze lichefiate importate pentru anul următor,
prezentate de către titularii de licenţe pînă la data de 1 noiembrie a anului curent.
Autoritatea publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova hotărîrea Plenului

Comitetului de Reglementare privind cuantumul plăţilor regulatorii stabilite
pentru anul următor.
(10) Mărimea plăţilor regulatorii se determină după cum urmează:
a) pentru energia electrică – din venitul de vînzări al titularului de licenţă
pentru producerea energiei electrice, al titularului de licenţă pentru operarea pieţei
energiei electrice, al titularului de licenţă pentru transportul energiei electrice, al
titularului de licenţă pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic,
al titularului de licenţă pentru distribuţia energiei electrice, precum şi al titularului
de licenţă pentru furnizarea energiei electrice;
b) pentru gazele naturale – din venitul de vînzări al titularului de licenţă
pentru producerea gazelor naturale, al titularului de licenţă pentru transportul
gazelor naturale, al titularului de licenţă pentru distribuţia gazelor naturale, al
titularului de licenţă pentru stocarea gazelor naturale, al titularului de licenţă
pentru furnizarea gazelor naturale, precum şi al titularului de licenţă pentru
furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la staţiile de alimentare;
c) pentru energia termică – din venitul de vînzări al titularului de licenţă
pentru producerea energiei termice, al titularului de licenţă pentru distribuţia
energiei termice, precum şi al titularului de licenţă pentru furnizarea energiei
termice;
d) pentru produsele petroliere – pornind de la volumul produselor petroliere
principale şi al gazelor lichefiate importate;
e) pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare – în
conformitate cu legea de profil.
(11) Autoritatea este în drept să aplice titularilor de licenţe, titularilor de
autorizaţii şi altor persoane juridice sancţiuni financiare în mărimea şi în cazurile
stabilite în legile sectoriale, cu respectarea procedurii stabilite la art.20 din Legea
nr. 174/2017 cu privire la energetică. Mijloacele băneşti obţinute din aplicarea
sancţiunilor financiare se fac venit în bugetul de stat.
(12) Plăţile regulatorii se transferă de către titularii de licenţă la contul curent
al Autorității, trimestrial, în termenul stabilit de Autoritate. Autoritatea are dreptul
unic de a utiliza mijloacele de pe contul său. Mijloacele neutilizate în exerciţiul
financiar curent se transferă în bugetul anului următor. Dacă pe parcursul
exerciţiului financiar curent se formează un deficit de fonduri, Autoritatea este în
drept să-l recupereze din bugetul anului următor, corectînd corespunzător plăţile
regulatorii. Autoritatea este în drept să contracteze împrumuturi bancare, la
dobînzi rezonabile, pentru a acoperi cheltuielile curente ce nu pot fi acoperite din
plăţile regulatorii colectate. Autoritatea rambursează împrumuturile din
mijloacele obţinute de la plăţile regulatorii colectate ulterior.

(13) Patrimoniul şi veniturile Autorității sînt scutite de impozite şi taxe.
(14) Bugetul Organului de Reglementare se aprobă anual, pînă la 25
noiembrie, de către Comitetul de Reglementare în limita necesităţii asigurării unei
activităţi conforme, precum şi a independenţei sale financiare. Mărimea plăţilor
regulatorii nu va depăşi 0,3 la sută din veniturile indicate la alin. (10).
(15) Autoritatea informează Parlamentul despre aprobarea bugetului din
plățile regulatorii în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobare. Bugetul
consolidat al Autorității se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi
pe pagina web oficială a Autorității, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea
în vigoare a Legii cu privire la bugetul de stat
(16) Bugetul Autorității format din alocațiile din bugetul de stat se
elaborează și se aprobă de către Comitetul Concurenței conform principiilor,
regulilor şi procedurilor prevăzute de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii
bugetar-fiscale nr.181/2014, luând în considerare necesitatea asigurării unei
activităţi conforme, precum şi a independenţei sale financiare.
(17) Dacă legea bugetară anuală nu este adoptată cu cel puţin trei zile înainte
de expirarea anului bugetar, Autoritatea emite dispoziţia privind aplicarea
bugetului provizoriu. Bugetul provizoriu se formează şi se execută în
corespundere cu prevederile legii bugetare din anul precedent, luînd în
considerare modificările operate pe parcursul anului.
Articolul 12. Evidența contabilă, activitatea financiară și auditul Autorității.
(1). Autoritatea ţine contabilitatea în conformitate cu standardele naţionale
de contabilitate, asigurând înregistrarea contabilă a tuturor mijloacelor financiare
încasate şi alocate, autorizarea corespunzătoare a plăţilor din contul acestor
mijloace financiare şi controlul adecvat asupra patrimoniului Autorității
(2) Evidența contabilă a Organului de Reglementare este distinctă și separată
de evidența contabilă a Organului de Concurență.
(3) Anual, pînă la 30 martie, Autoritatea întocmeşte un raport financiar
pentru anul precedent, care conţine informaţii cu privire la executarea bugetului
aprobat, plăţile regulatorii transferate pe contul său curent, cheltuielile pe care lea efectuat de pe acest cont, împrumuturile bancare contractate şi alte mijloace pe
care le-a utilizat, precum şi alte informaţii relevante.
(4). Nivelul de performanță (legalitatea, regularitatea şi eficienţa formării şi
utilizării bugetului) ale Organului de Concurență se auditează, de Curtea de
Conturi. Raportul de audit al Curţii de Conturi se prezintă pentru informare
Parlamentului.

(5) Situația financiară și utilizarea mijloacelor financiare a Organului de
Reglementare nu se supun auditului extern, cu excepția cazului în care sunt
acțiuni, justificate prin material probatoriu sau suspiciuni întemeiate și justificate,
care indică utilizarea mijloacelor financiare împotriva interesului național și a
bunei-funcționări a Autorității însăși. În acest caz, Parlamentul este în drept să
solicite de la Autoritate rapoartele financiare și justificarea utilizării mijloacelor
financiare, iar Comisia economie, buget și finanțe, este responsabilă de evaluarea
acestora
(6) Organul de Reglementare publică, reieșind din activitatea sa în contextul
local al piețelor reglementate, precum și din practicile internaționale, indicatorii
de performanță cantitativi obiectivi care îi va permite evaluarea nivelului său de
performanță. Evaluarea nivelului de performanță vi fi inclus în raportul anual de
activitate a Autorității.
Articolul 13. Structura și Organele de conducere ale Autorității
(1) Autoritatea este constituită din conducere, două Comitete (Comitetul de
Reglementare și Comitetul de Concurență) aparat executiv, format din
subdiviziuni specializate şi operaţionale , precum și filiale teritoriale, după caz.
(2) Conducerea Autorității este condusă de directorul general,
(3) Directorul general conduce Autoritatea împreună cu 4 directori: doi
directori pe reglementarea și doi directori pe concurență, care organizează
activitatea în cadrul Autorității în limita competenţelor ce le sunt atribuite,
conform Regulamentului.
(4) Plenul Comitetului de Reglementare este compus din Directorul general
și doi directori din domeniu, iar Plenul Comitetul Concurenței este compus din
Directorul general și doi directori din domeniu.
(5) Organul de Reglementare este independent operațional, funcțional, și
financiar de Organul de Concurență, și viceversa.
(6) Competenţele, modul de remunerare a personalului Autorității, precum
şi condiţiile de muncă ale acestuia se aprobă de către Directorul general, numai
în urma consultării cu Comitetele vizate.
(7) Directorul general și membrii Comitetelor exercită funcţii de demnitate
publică beneficiind de toate drepturile, privilegiile şi garanţiile conferite prin
prezenta lege și Legea nr.199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de
demnitate publică şi au următoarele obligaţii:
a) să ia decizii şi să acţioneze în limitele legii, să fie imparţiali şi să acţioneze
în mod independent, în interes public, fără a solicita sau accepta instrucţiuni de la
persoane terţe, inclusiv de natură politică;

b) să nu divulge informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, obţinute în
cadrul sau în legătură cu exercitarea mandatului;
c) să nu desfăşoare alte activităţi remunerate, cu excepţia celor din domeniul
didactic şi ştiinţific. Se interzice să desfăşoare activităţi didactice sau ştiinţifice
dacă acestea sînt finanţate, direct sau indirect, de întreprinderile reglementate de
Autoritate în conformitate cu prezenta lege şi legile sectoriale;
d) să depună declaraţia de avere şi interese personale în conformitate cu
Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
e) să respecte legislaţia muncii, Regulamentul de organizare şi funcţionare
a Autorității, Codul de etică şi conduită profesională al Autorității, precum şi alte
acte normative interne ale Autorității.
(8) La întreprinderile a căror activitate este reglementată sau supravegheată
de Autoritate în conformitate cu prezenta lege şi legile sectoriale, directorul
general, directorii și angajații Autorității, nu sînt în drept:
a) să desfăşoare activităţi remunerate ori să obţină alte avantaje, cu excepţia
celor din domeniul didactic şi ştiinţific. Se interzice să desfăşoare activităţi
didactice sau ştiinţifice dacă acestea sînt finanţate, direct sau indirect, de
întreprinderile reglementate de Autoritate în conformitate cu prezenta lege şi
legile sectoriale;
b) să deţină acţiuni ale acestei întreprinderi;
c) să obţină cîştiguri materiale, inclusiv financiare;
d) să faciliteze angajarea proprie sau angajarea altor persoane.
(81) Pentru a evita conflictele de interese, directorul general, directorii și
angajații Autorității nu sunt în drept să activeze în cadrul Autorității dacă rudele
de gradul I și II ale acestora desfășoară activitățile descrise la alin. 8, lit. a-d, în
cadrul întreprinderilor a căror activitate este reglementată sau supravegheată de
Autoritate. Se exclud cazurile în care rudele de gradul I și II desfășoară, în cadrul
întreprinderilor reglementate de Autoritate, activități ce nu afectează direct
profitabilitatea acestor întreprinderi și nu dețin funcții ale căror atribuții țin de
implementarea, în cadrul acestor întreprinderi, a actelor normative emise de
Autoritate.
(9) Personalul Autorității este compus din personal de specialitate şi
personal tehnic, care nu cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public și Legii nr. 270/2018
privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Articolul 14. Numirea directorilor

(1) Directorul general și membrii Comitetelor sunt numiți în funcţie de către
Parlament, pe bază de concurs.
(2) Concursul de selectare a directorilor se organizează de către comisia
parlamentară de profil şi se desfăşoară în mod public. Iniţierea procedurii de
desfăşurare a concursului are loc prin publicarea pe pagina web oficială a
Parlamentului și a Autorității a unui anunţ privind organizarea concursului.
Anunţul respectiv se va publica cu cel puţin o lună înainte de termenul-limită
stabilit pentru primirea cererilor de participare la concurs şi va conţine în mod
obligatoriu cerinţele faţă de candidaţi, criteriile de selectare, lista documentelor
confirmative pe care candidaţii trebuie să le prezinte, termenul-limită de
prezentare a cererilor, alte cerinţe relevante, inclusiv cu privire la procedura de
desfăşurare a concursului. În cazul în care pentru fiecare loc vacant anunţat pentru
concurs nu există cel puţin doi candidaţi, se organizează un concurs repetat.
(3) Membrii Comitetului de Reglementare trebuie să aibă studii superioare
în domeniul tehnic, economic, financiar sau juridic şi experienţă de lucru de cel
puţin 10 ani în unul dintre domeniile menţionate, dintre care cel puţin 3 ani în
funcții de conducere în instituții publice sau întreprinderi din sectorul energetic.
Membrii Comitetului sunt obligați să acționeze respectînd principiul egalității și
nediscriminării și să își exercite atribuțiile legale în mod imparțial, indiferent de
propriile convingeri sau interesele persoanelor care le reprezintă.
(4) Membrii Comitetului de Concurență trebuie să dețină studii superioare
în domeniul juridic sau economic, şi experienţă de lucru de cel puţin 10 ani în
unul dintre domeniile menţionate, dintre care cel puţin 3 ani în funcții de
conducere în instituții publice sau întreprinderi private din domeniul juridic sau
economic. Membrii Comitetului sunt obligați să acționeze respectînd principiul
egalității și nediscriminării și să își exercite atribuțiile legale în mod imparțial,
indiferent de propriile convingeri sau interesele persoanelor care le reprezintă.
(5) Directorul general trebuie să corespundă criteriilor de eligibilitate pentru
funcția oricărui membru al comitetelor Autorității, și să activeze cel puțin 5 ani
în funcții de conducere în instituții publice sau întreprinderi din sectorul energetic
sau întreprinderi private din domeiul juridic sau economic
(6) Evaluarea candidaţilor înscrişi la concurs se efectuează de comisia
parlamentară de profil, conform unui regulament aprobat de către comisie și
publicat pe pagina web oficială a Parlamentului. Pentru participare la şedinţele
comisiei, în calitate de membri observatori fără drept de vot, pot fi invitaţi
reprezentanţi ai Guvernului, mediului academic de profil, Secretariatului
Comunităţii Energetice și Delegaţiei Uniunii Europene.
(7) După evaluare, comisia parlamentară de profil propune Parlamentului
candidaţii desemnaţi.

(8) Candidatul la funcţia de director general sau membru al oricărui Comitet
al Autorității,poate fi persoana care corespunde cumulativ următoarelor cerinţe:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) are vechimea în muncă și experiența specificatela aliniatul (3) sau (4);
c) să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;
d) să cunoască limba română şi limba engleză;
e) să nu fie membru al vreunui partid politic;
f) să posede capacități depline de exercițiu
g) să nu depășească limita de vârstă de pensionare înainte de începerea
mandatului și curgerea a 2/3 din durata mandatului.
(9) Se consideră că nu are o reputaţie ireproşabilă şi nu poate candida la
funcţia de director al Autorității:
a) care are antecedente penalesau cea care a fost absolvită de răspundere ori
pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;
b) care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii, ca pedeapsă
principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
c) în privinţa căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului
juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;
d) în privinţa căreia există o hotărîre irevocabilă a instanţei de judecată prin
care s-a dispus confiscarea averii;
e) în privinţa căreia există interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de
demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de
Integritate.
(10) După numirea în funcţie, în termen de 30 de zile, directorul general și
directorii sunt obligați să semneze o declaraţie pe propria răspundere, indicînd
întrunirea cerinţelor stabilite de prezenta lege, precum şi lipsa oricăror interese ce
ar putea fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independenţa în luarea
deciziilor. Declaraţiile pe propria răspundere se publică pe pagina web oficială a
Autorității.
(11) Parlamentul, la propunerea Președintelui Parlamentului, învesteşte în
funcţia de director general unul dintre membrii Comitetelor aflaţi în exerciţiu sau
selectaţi prin concursul respectiv, ținînd cont de experienţa în funcţia de
conducere și competențele profesionale. Învestirea directorului în exerciţiu în
funcţia de director general nu prelungeşte durata mandatului acestuia, iar după

învestire, el exercită atribuţiile de director general pînă la încetarea mandatului
de director.
(12) Mandatul directorului general și al membrilor Comitetelor este de 6
ani. Niciunul dintre directorii nu este în drept să deţină funcţia de director mai
mult de 2 mandate consecutive.
(13) Ca măsură excepțională, în cazul absenței sau indisponiilității
directorului general, reprezentarea legală a Autorității revine unuia dintre
directori, desemnat de către directorul general în decursul a 5 zile lucrătoare.
Articolul 15. Încetarea mandatului de director
(1) Mandatul directorului general și al membrii Comitetelor încetează în
cazul demisiei, revocării, expirării mandatului, atingerii vârstei de pensionare sau
al decesului. Directorul general sau membrii Comitetelor se revocă de Parlament
în caz de:
a) condamnare pentru comiterea infracţiunilor cu intenţie şi/sau
condamnare la privaţiune de libertate, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a
instanţei de judecată;
b) încălcare vădită a obligațiilor prevăzute de lege și de
Regulamentul Autorității;
c) aflare în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile mai mult de 4
luni consecutive din motive de sănătate, constatate prin examen medical;
d) declarare a dispariției fără urmă, conform legii;
e) pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
f) rămînere definitivă a actului de constatare al Autorităţii Naţionale
de Integritate, prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către directorul
respectiv a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea
dispoziţiilor legale privind conflictul de interese şi/sau prin care s-a stabilit faptul
că se află în stare de incompatibilitate, în conformitate cu Legea nr.133/2016
privind declararea averii şi a intereselor personale, Legea nr.199/2010 cu privire
la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi în conformitate cu
prezenta lege;
(11) La litera c) a alin. (1) Directorul general și membrii Comitetelor nu pot
fi revocați dacă se se află în concediul de maternitate mai puțin de 182 de zile
calendaristice.
(2) Dacă termenul regulamentar de exercitare a mandatului de director a
expirat, iar succesorul său nu a fost numit de Parlament, directorul continuă să-şi
exercite mandatul pînă la numirea de către Parlament a succesorului său.

(3) Directorul general al Autorității este obligat să trimită la Parlament
propunerea privind încetarea sau, după caz, revocarea mandatului său, inclusiv
ale directorilor subordonați direct acestuia, imediat după ce a aflat de existența
uneia din condițiile prevăzute la alin. 1.
(4) Propunerea privind revocarea mandatului directorului general poate fi
trimisă la Parlament de către cel puțin 3 directori din directorii Autorității, în cazul
în care se află despre existența uneia din condițiile prevăzute la alin. 1.
(5) Încetarea mandatului de director general și membrului unui Comitet se
aprobă de către Parlament la propunerea comisiei parlamentare de profil
(6) Comisia parlamentară de profil audiază directorul a cărui revocare se
propune şi, în cazul constatării unuia dintre temeiurile indicate la alin. 1, propune
Parlamentului revocarea directorului respectiv. În cazul în care se propune
revocarea directorului respectiv, comisia parlamentară de profil propune
concomitent candidatura persoanei care urmează să asigure interimatul funcţiei
pînă la învestirea noului director.
(7) În cazul funcţiei vacante de director general sau membrii comitetelor
Autorității, Parlamentul numeşte, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(9) și
(11) din art. 14. în termen de cel mult 3 luni, un nou director al Autorității, cu
împuternicirea unui mandat deplin.
Articolul 16. Obligațiile și atribuțiile directorului general
(1) Directorul general conduce și organizează activitatea Autorității în
conformitate cu prezenta lege și Regulamentul intern de organizare şi
funcţionare a Autorității.
(2) Directorul general exercită următoarele atribuții:
a) organizează activitatea Autorității și convoacă şedinţele Plenului
Comitetului de Concurență sau ale Comitetului de Reglementare, din oficiu sau
la solicitarea a cel puţin unuia din directori ai Comitetului aferent solicitării.
b) organizează şi prezidează şedinţele Plenului Comitetelor şi propune
ordinea de zi a acestora precum şi monitorizează îndeplinirea deciziilor adoptate;
c) aprobă regulamentul de ordine internă al Autorității;
d) modifică, suspendă şi desface contractele individuale de muncă, aplică
sancţiuni disciplinare personalului Autorității şi îndeplineşte alte funcţii ale
angajatorului stabilite în legislaţia muncii;
e) asigură pregătirea şi perfecţionarea cadrelor, organizează dotarea tehnicomaterială a Autorității;

f) semnează actele normative, , ordinele, delegaţiile, acţiunile în judecată,
corespondenţa, documentele financiare şi bancare ale Autorității, contractează
terţii pentru prestarea serviciilor Autorității şi poartă răspundere pentru activitatea
economico-financiară a Autorității;
g) reprezintă Autoritatea în raporturile cu Guvernul, Parlamentul şi alte
autorităţi publice, persoanele fizice şi juridice, , precum şi cu organismele
internaţionale de specialitate respective;
h) poartă răspundere în faţa Parlamentului pentru îndeplinirea de către
Autoritate a atribuţiilor acesteia prevăzute de actele normative din domeniile
corespunzătoare;
i) aprobă Codul de etică și conduita profesional în cardul Autoritățiij)
organizează activitatea Autorității şi stabileşte modul de coordonare a activităţii
subdiviziunilor structurale ale acesteia
k) organizează și implementează sistemul de management financiar și de
control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea eficientă a
alocațiilor bugetare și a patrimoniului public aflat în gestiunea Autorității;
l) exercită alte atribuţii stabilite în prezenta lege şi în legile sectoriale.
Articolul 17. Consiliul de experţi
(1) Pe lîngă directorul general și comitetele Autorității poate fi constituit
temporar, ca organism consultativ, Consiliul de experţi. Modul de constituire,
componenţa şi atribuţiile acestui organ se stabilesc de către directorul general.
(2) Autoritatea poate antrena specialişti şi experţi pentru consultaţii, pentru
efectuarea expertizelor şi analizelor. Aceştia vor putea emite opinii, care nu sînt
obligatorii, cu privire la principalele aspecte ale politicii de concurenţă.
Capitolul IV Organul de Reglementare

Articolul 18. Activitatea Organului de Reglementare
(1) Reglementarea sectorului energetic și a domeniului serviciului public
de alimentare cu apă și de canalizare se asigură de Organul de Reglementare
(2) Organul de Reglementare este învestit cu competenţe de reglementare
şi de monitorizare a activităţilor din sectoarele energeticii.
(3) Organul de Reglementare asigură supravegherea energetică de stat şi
îndeplineşte în acest scop atribuţiile stabilite în acest sens de Legea nr. 174/2017
cu privire la energetică, Legea107/2016 cu privire la energía electrică și Legea
nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale.

Articolul 19. Atribuţiile Organului de Reglementare
(1) În legătură cu reglementarea activităţilor în sectoarele energeticii,
Autoritatea:
a) implementează politicile statului privind reglementarea în sectoarele
energeticii şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
b) reglementează şi monitorizează sectoarele energeticii, domeniul
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
c) elaborează, aprobă, modifică, completează, suspendă sau abrogă actele
administrative de reglementare pentru organizarea activităţilor în sectoarele
energeticii şi în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,
în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate,
competitivitate, inclusiv pentru asigurarea protecţiei drepturilor şi a intereselor
legitime ale consumatorilor;
d) eliberează, prelungește, reperfectează, suspendă, reia valabilitatea sau
retrage licențele, autorizațiile pentru desfăşurarea activităților în sectoarele
energeticii, eliberează copii și duplicate ale acestora în conformitate cu Legea nr.
160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și
legile sectoriale;
e) monitorizează și controlează, în modul și în limitele prevăzute de
prezenta lege și de legile sectoriale, respectarea de către titularii de licenţe, de
autorizații a condiţiilor stabilite pentru desfăşurarea activităţilor licențiate,
autorizate, a prevederilor prezentei legi, ale legilor sectoriale, inclusiv ale celor
menite să asigure protecţia drepturilor consumatorilor şi calitatea serviciilor
prestate;
f) promovează dezvoltarea pieţelor energeticii
competitivitate, securitate şi sustenabilitate a mediului;

în

condiţii

de

g) promovează şi facilitează, în conformitate cu legile sectoriale, accesul
la reţelele electrice și de gaze naturale, la pieţele energetiei electrice şi gazelor
naturale, în special prin eliminarea barierelor ce împiedică acest acces;
h) promovează dezvoltarea concurenței pe piețele energeticii, cu
respectarea cerințelor stabilite în legile sectoriale;
i) creează premisele necesare pentru deschiderea efectivă a pieţei
energeticăi electrice şi a pieţei gazelor naturale, precum şi pentru exploatarea
fiabilă şi sigură a reţelelor electrice şi a reţelelor de gaze naturale, ţinînd cont și
de obiectivele pe termen lung;
j) elimină restricţiile care împiedică realizarea schimburilor comerciale de
energetică electrică, de gaze naturale pe piaţa regională, inclusiv prin promovarea
dezvoltării capacităţilor de interconexiune pentru a satisface cererea şi pentru a

contribui la integrarea pieţei Republicii Moldova în piaţa regională, ceea ce ar
putea duce la facilitarea efectuării fluxurilor în cadrul Comunităţii Energetice;
k) monitorizează activitatea participanților la piețele energeticii, inclusiv
prin prisma respectării de către aceștia a actelor legislative şi a actelor normative
de reglementare în domeniul energeticii;
l) monitorizează şi asigură respectarea de către întreprinderile energetice
a transparenţei în activitatea desfăşurată, inclusiv a transparenţei preţurilor pe
pieţele angro;
m) promovează o politică tarifară echitabilă şi argumentată economic,
prin elaborarea și aprobarea metodologiilor de calculare, de aprobare și de
aplicare a tarifelor şi prețurilor reglementate, în baza unor criterii transparente,
obiective și nediscriminatorii, în conformitate cu legile sectoriale;
n) aprobă tarife şi prețuri reglementate în conformitate cu metodologiile
aprobate și monitorizează corectitudinea aplicării de către întreprinderile
energetice a metodologiilor respective, precum și a tarifelor şi prețurilor
reglementate, aprobate în baza acestora;
o) pune în aplicare principiul eficienței maxime la cheltuieli minime şi
supraveghează respectarea acestuia de către întreprinderile energetice ale căror
preţuri şi tarife sînt reglementate de Organul de Reglementare, asigurînd lipsa
subvenţiilor încrucișate;
p) promovează şi asigură protecţia consumatorilor, colaborează cu
organizaţiile necomerciale care apără interesele consumatorilor;
q) exercită controlul asupra modului de respectare a drepturilor
consumatorilor de către întreprinderile energetice, examinează reclamațiile
consumatorilor şi adoptă hotărîri, emite decizii în cazurile stabilite în legile
sectoriale;
r) aplică sancţiuni financiare titularilor de licențe în modul şi în condiţiile
stabilite de legile sectoriale.
s) exercită alte atribuții stabilite în prezenta lege și în legile sectoriale.
(2) În scopul exercitării atribuţiilor sale, Autoritatea elaborează şi aprobă
regulamente, metodologii şi alte acte normative de reglementare prevăzute de
prezenta lege și de legile sectoriale.
Articolul 20. Atribuţiile Organului de Reglementare în funcție de sectorul
reglementat

(3) Organul de Reglementare îndeplinește următoarele atribuţii specifice
sectoarelor reglementate:
1) în sectorul electroenergetic şi al gazelor naturale:
a) aprobă costurile/cheltuielile de bază, preţurile şi tarifele reglementate,
calculate conform metodologiilor aprobate, şi monitorizează corectitudinea
aplicării de către titularii de licenţă a metodologiilor respective, precum şi a
tarifelor şi preţurilor reglementate aprobate;
b) aprobă planurile de dezvoltare a reţelelor de transport şi de distribuţie a
energiei electrice şi a gazelor naturale, planurile anuale de investiţii ale titularilor
de licenţă, precum şi rapoartele privind realizarea investiţiilor pentru anul
precedent în strictă conformitate cu planurile aprobate;
c) desemnează titularul de licenţă care, în contextul obligaţiilor de serviciu
public, va desfăşura activitatea licenţiată în locul titularului a cărui licenţă a fost
suspendată, căruia i s-a retras licenţa sau a cărui licenţă a expirat;
d) certifică operatorul sistemului de transport şi monitorizează respectarea
continuă de către acesta a cerinţelor privind separarea şi independenţa, a
indicatorilor de calitate, a termenelor şi condiţiilor de racordare, de deconectare
şi de reconectare la reţelele electrice şi de gaze naturale, precum şi a altor exigenţe
prevăzute de actele normative de reglementare;
e) monitorizează respectarea continuă de către operatorul sistemului de
distribuţie a cerinţelor privind separarea şi independenţa, a indicatorilor de
calitate, a termenelor şi condiţiilor de racordare, de deconectare şi de reconectare
la reţelele electrice şi de gaze naturale, precum şi a altor exigenţe prevăzute de
lege;
f) monitorizează respectarea de către operatorii sistemelor de transport şi
operatorii sistemelor de distribuţie a Regulamentului privind accesul la reţelele
electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea
congestiilor, după caz, a Regulamentului privind accesul la reţelele de transport
al gazelor naturale şi gestionarea congestiilor;
g) monitorizează activitatea titularilor de autorizaţii pentru linii electrice
directe şi pentru conducte directe de gaze naturale, în baza unor criterii obiective
şi nediscriminatorii;
h) monitorizează respectarea de către furnizori a clauzelor obligatorii ale
contractelor de furnizare a energiei electrice şi a gazelor naturale consumatorilor
finali, a termenelor şi condiţiilor de furnizare, inclusiv a termenelor şi condiţiilor
de prestare a serviciului universal, de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu public
şi de realizare a furnizării de ultimă opţiune;

i) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a termenelor şi
condiţiilor de schimbare a furnizorului de către consumatori;
j) verifică respectarea de către titularii de licenţe a procedurilor legale de
achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor
de licenţe, care sînt obligaţi să respecte principiul desfăşurării activităţilor
licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă maximă;
k) stabileşte cerinţe privind separarea contabilităţii pe tipuri de activităţi
desfăşurate de întreprinderile electroenergetice şi de gaze naturale, precum şi
monitorizează respectarea acestor cerinţe;
l) stabileşte cerinţele în baza cărora titularii de licenţe îşi prezintă rapoartele
la Autoritate, pentru a monitoriza separarea efectivă a conturilor titularilor de
licenţe pe piaţa de energie electrică şi pe cea a gazelor naturale şi pentru a garanta
lipsa de subvenţii încrucişate între activităţile de producere, transport, distribuţie
şi furnizare a energiei electrice, de producere, stocare, transport, distribuţie şi
furnizare a gazelor naturale;
m) stabileşte informaţia de ordin economic şi tehnic privind funcţionarea
sistemului electroenergetic şi al gazelor naturale, ce urmează a fi dată publicităţii
de către titularii de licenţe, cu respectarea confidenţialităţii, precum şi
monitorizează disponibilitatea şi calitatea datelor tehnice şi comerciale cu privire
la interconexiuni, solicitate de utilizatorii de sistem pentru participarea în condiţii
nediscriminatorii la piaţa de energie electrică şi de gaze naturale;
n) monitorizează fluxurile de gaze naturale intrate în ţară şi stabileşte
condiţiile de export al gazelor naturale în cazul în care este necesar să se asigure
securitatea livrărilor;
o) aplică principiul priorităţii la procurarea şi dispecerizarea energiei
electrice produse de centralele electrice care utilizează surse regenerabile de
energie şi de centralele electrice de termoficare;
p) elaborează, aprobă şi monitorizează, după consultarea autorităţilor de
reglementare ale statelor vecine, normele de gestionare şi de atribuire a capacităţii
de transport a interconexiunilor cu sistemele electroenergetice şi de gaze naturale
ale acestor state;
q) aprobă şi monitorizează aplicarea mecanismelor de soluţionare a
congestiilor din sistemul electroenergetic şi cel al gazelor naturale, precum şi
monitorizează perioadele de timp necesare operatorului sistemului de transport şi
de distribuţie pentru efectuarea racordărilor şi reconectărilor;
r) stabileşte condiţiile obligatorii pentru participanţii la piaţa de energie
electrică privind producerea, transportul, distribuţia și furnizarea energiei
electrice şi condiţiile obligatorii pentru participanţii la piaţa gazelor naturale

privind producerea, stocarea, transportul, distribuţia și furnizarea gazelor
naturale;
s) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a regulilor şi
condiţiilor stabilite pentru accesul la reţelele de gaze naturale, inclusiv la reţelele
de gaze naturale în amonte, la depozitele de stocare, la stocarea în conductă şi la
serviciile de sistem;
t) stabileşte termenele, condiţiile şi plăţile pentru racordarea centralelor
electrice la reţeaua electrică, pentru a garanta că acestea sînt obiective,
transparente şi nediscriminatorii, în special avînd în vedere costurile şi beneficiile
diverselor tehnologii ce ţin de sursele regenerabile de energie şi producerea
distribuită;
u) elaborează şi aprobă procedura de schimbare a furnizorului energiei
electrice şi a furnizorului de gaze naturale de către consumatorii finali;
v) confirmă statutul de producător eligibil producătorilor de energie electrică
din surse regenerabile în conformitate cu regulamentul aprobat în acest sens;
w) aprobă tarifele fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile;
x) aprobă şi prezintă Guvernului preţurile plafon la energia electrică produsă
din surse regenerabile;
y) exercită alte atribuţii stabilite de lege;
2) pe piaţa produselor petroliere:
a) supraveghează respectarea de către importatorii şi vînzătorii produselor
petroliere principale şi ai gazului lichefiat a Metodologiei formării şi aplicării
preţurilor la produsele petroliere;
b) monitorizează respectarea de către titularul de licenţă/autorizaţie de
import al motorinei a condiţiilor licenţei şi autorizaţiei de import al motorinei,
inclusiv a condiţiilor speciale pentru importatorii de produse petroliere principale;
c) promovează concurența pe piaţa produselor petroliere;
d) ţine registrul persoanelor juridice cărora li s-au acordat licenţe şi registrul
importatorilor de motorină pentru consum propriu;
e) efectuează, în limitele legii, controale asupra activităţii participanţilor la
piaţa produselor petroliere;
f) autorizează exportul de produse petroliere;
g) întocmeşte balanţele de produse petroliere;
h) examinează şi soluţionează, în limitele competenţei sale, diferendele
dintre participanţii la piaţa produselor petroliere;

i) exercită alte atribuţii stabilite de lege;
3) în sectorul termoenergetic:
a) supraveghează activităţile reglementate ale titularilor de licenţe, precum
şi calitatea serviciilor prestate de către aceştia;
b) stabileşte termenele, condiţiile şi tarifele de racordare a centralelor
termice, a centralelor electrice de termoficare, a centralelor de producere a
energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de înaltă eficienţă şi a
centralelor termice de producere a energiei termice din surse regenerabile la
reţeaua termică pentru a garanta obiectivitatea, transparenţa şi caracterul
nediscriminatoriu al acestora;
c) verifică respectarea de către titularii de licenţe a procedurilor legale de
achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor
de licenţe, care sînt obligaţi să respecte principiul desfăşurării activităţilor
licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă maximă;
d) elaborează şi aprobă metodologiile de calcul, aprobare şi aplicare a
tarifelor reglementate pentru producerea energiei termice, pentru serviciul de
distribuţie a acesteia, pentru furnizarea energiei termice, precum şi pentru energia
termică livrată consumatorilor, inclusiv pentru apa caldă menajeră;
e) aprobă tarifele reglementate pentru producerea, distribuţia energiei
termice, precum şi tarifele pentru furnizarea energiei termice, calculate în
conformitate cu metodologiile aprobate;
f) monitorizează separarea efectivă, între activităţi, a conturilor titularilor de
licenţe pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate între activităţile de
producere, de distribuţie şi de furnizare a energiei termice;
g) stabileşte sistemul de informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă
rapoarte la Autoritate;
h) aplică principiul procurării prioritare a energiei termice produse de
centralele electrice de termoficare, de centralele de producere a energiei electrice
şi termice în regim de cogenerare de înaltă eficienţă şi de centralele termice de
producere a energiei termice din surse regenerabile, în condiţiile legii;
i) exercită alte atribuţii stabilite de lege;
4) în domeniul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare:
a) emite avize privind cuantumul cheltuielilor de bază și tarifelor pentru
serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare şi cuantumul
tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor, furnizate de operatori
la nivel de raion, municipiu şi oraş, determinate şi justificate de operator în

conformitate cu metodologiile aprobate de Autoritate şi le prezintă spre aprobare
consiliilor locale;
b) aprobă cheltuielile de bază și tarifele pentru serviciul public de alimentare
cu apă tehnologică, furnizat de operatori la nivel de raion, municipiu şi oraş,
stabilite conform metodologiilor respective de calcul al tarifelor;
c) aprobă cheltuielile de bază și tarifele pentru serviciul public de alimentare
cu apă potabilă şi de canalizare, precum şi pentru serviciile auxiliare, furnizate de
operatori la nivel de raion, municipiu şi oraş, în cazul în care consiliile locale
respective au delegat Autorității de Reglementareși Concurență dreptul deplin de
aprobare a tarifelor;
d) aprobă cheltuielile de bază și tarifele pentru serviciul public de alimentare
cu apă şi de canalizare, furnizat la nivel de regiune, raion, municipiu şi oraş, în
cazul neaprobării acestora de către consiliile locale în baza cererii operatorului şi
a avizului prezentat de Autoritate, în termenul stabilit de lege;
e) aprobă cheltuielile de bază și tarifele pentru serviciul public de alimentare
cu apă potabilă, pentru serviciul public de canalizare şi de epurare a apelor uzate,
prestate de operatori la nivel de raion, municipiu şi oraş şi care activează în
condiţiile unor acorduri sau contracte încheiate cu organismele financiare
internaţionale, ratificate sau aprobate de Parlament, de Guvern sau de consiliile
locale;
f) avizează/aprobă planurile de investiții anuale efctuate de titularii de
licență în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare, precum și rapoartele
privind realizarea investițiilor pentru anul precedent, în strictă conformitate cu
planurile aprobate;
g) monitorizează corectitudinea aplicării de către titularii de licenţă a
tarifelor aprobate/avizate de Autoritate
h) supraveghează şi controlează respectarea de către operatori a principiului
costurilor minime strict necesare şi justificate la calcularea tarifelor pentru
serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizat la nivel de raion,
municipiu şi oraş;
i) verifică respectarea de către titularii de licenţe a procedurilor legale de
achiziţie a bunurilor, a lucrărilor şi a serviciilor utilizate în activitatea titularilor
de licenţe, care sunt obligaţi să respecte principiul desfăşurării activităţilor
licenţiate cu cheltuieli minime şi la eficienţă maximă
j) monitorizează modul în care titularii de licenţe respectă actele normative
de reglementare şi indicatorii de performanță a serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare stabiliţi de Autoritate.

k) stabileşte, pentru determinarea tarifelor şi pentru garantarea lipsei de
subvenţii încrucişate între activităţile reglementate şi nereglementate, principii şi
reguli de separare a costurilor de către operatori, cerinţe privind reevaluarea
mijloacelor fixe, precum şi un sistem de informaţii în baza cărora operatorii
urmează să prezinte rapoarte Autorității de Reglementareși Concurență;
l) supraveghează respectarea de către operatorii serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare, care activează la tarife aprobate de Autoritate,
a prevederilor Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de examinare
a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate;
m) desemnează, în comun cu autoritatea administraţiei publice locale,
titularul de licenţă care va desfăşura activitatea de alimentare cu apă, de
canalizare şi de epurare a apelor uzate în locul titularului de licenţă a cărui licenţă
a fost suspendată, retrasă sau a expirat;
n) exercită alte atribuţii stabilite de lege.
Articolul 21. Obligațiile membrilor Comitetului de Reglementare
(1) Membrii Comitetului de Reglementareau următoarele obligaţii:
a) să ia decizii şi să acţioneze în limitele legii, să fie imparţiali şi să
acţioneze în mod independent, în interes public, fără a solicita sau accepta
instrucţiuni de la persoane terţe, inclusiv de natură politică;
b) să nu divulge informaţii oficiale cu accesibilitate limitată, obţinute în
cadrul sau în legătură cu exercitarea mandatului;
c) să nu desfăşoare alte activităţi remunerate, cu excepţia celor din
domeniul didactic şi științific. Se interzice directorilor ai Comitetului de
Reglementare să desfăşoare activităţi didactice sau științifice dacă acestea sînt
finanţate, direct sau indirect, de întreprinderile energetice reglementate de
Autoritate în conformitate cu prezenta lege şi legile sectoriale;
d) să depună declaraţia de avere şi interese personale în conformitate cu
Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
e) să respecte legislația muncii, Regulamentul Organul de Reglementare,
Codul de etică și conduită profesională al Autorității, precum şi alte regulamente
interne ale Autorității.
(2) La întreprinderile energetice a căror activitate este reglementată de
Autoritate în conformitate cu prezenta lege şi legile sectoriale, directorii
Comitetului de Reglementare nu sînt în drept:
a) să desfăşoare activităţi remunerate ori să obţină alte avantaje;
b) să deţină acţiuni ale acestei întreprinderi;

c) să obţină cîştiguri materiale, inclusiv financiare;
d) să faciliteze angajarea proprie sau angajarea altor persoane.
Articolul 22. Atribuţiile membrilor Comitetului de Reglementare
(1) Membrii Comitetului de Reglementareau următoarele atribuții:
a) poartă răspundere în faţa Parlamentului pentru îndeplinirea de către
Organul de Reglementare a atribuţiilor acestuia prevăzute de actele normative din
domeniul energetic;
b) reprezintă Organul de Reglementare în relaţiile cu autorităţile publice,
persoanele fizice şi juridice, instanţele de judecată, precum şi cu organismele
internaţionale in domeniu, energetic;
c) organizează activitatea Organul de Reglementare;e) organizează şi
desfăşoară concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante;
f) delimitează obligaţiile şi stabileşte responsabilităţile şefilor de
subdiviziuni ale Organul de Reglementare
f) asigură pregătirea şi instruirea profesională a angajaţilor Organul de
Reglementare
g) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.
(2) În caz de absenţă ori de indisponibilitatea unuia din directori, atribuţiile
acestuia sînt exercitate de un director desemnat de Comitetul de Reglementare.
(3) Directorul general este în drept să acorde împuterniciri oricărui membru
al Plenului Comitetului de Reglementare, să exercite atribuțiile sale pe perioada
absenței, urmînd să specifice expres împuternicirile delegate şi durata exercitării
acestora.
Articolul 23. Atribuţiile Plenului Comitetului de Reglementare
(1) Plenul Comitetului de Reglementare are următoarele atribuții:
a) aprobă planul anual de activitate al Comitetului de Reglementare
b) organizează activitatea Comitetului de Reglementare şi stabileşte modul
de coordonare a activităţii subdiviziunilor structurale ale acesteia;
c) adoptă hotărîri şi emite decizii conform competenţelor funcţionale
d) aprobă actele normative de reglementare în domeniul energeticii,
preţurile reglementate, tarifele reglementate, planurile de dezvoltare, planurile de
investiţii și adoptă alte hotărîri în conformitate cu prezenta lege şi legile
sectoriale;

e) aprobă planurile de dezvoltare a rețelelor de transport și de distribuție,
planurile anuale de investiții ale titularilor de licență, precum și rapoartele de
realizare a investițiilor pentru anul precedent în strictă conformitate cu planurile
aprobate.
f) adoptă hotărîri cu privire la eliberarea, prelungirea, reperfectarea,
suspendarea, reluarea valabilităţii sau retragerea licenţelor, a autorizaţiilor;
g) examinează rezultatele privind monitorizarea activităţii întreprinderilor
energetice;
h) elaborează actele normative necesare pentru implementarea legislaţiei
din domeniul energetic, în limitele competenţei sale;
i) avizează proiectele de acte legislative şi normative ce pot avea impact
asupra sectorului energetic;
j) stabileşte direcţiile de colaborare ale Comitetului de Reglementare pe
plan naţional şi internaţional;
k) aprobă rapoartele de activitate ale Comitetului de Reglementare;
l) aprobă regulamentul privind criteriile de angajare ale personalului
Organului de Reglementare, precum și alte regulamente interne
m) aprobă statele de personal, funcţiile, competenţele, modul de
remunerare a personalului Organului de Reglementare, precum şi condiţiile de
muncă ale acestuia;
n) organizează activitatea Organului de Reglementare şi stabileşte modul
de coordonare a activităţii subdiviziunilor structurale ale acesteia
o) exercită alte atribuţii stabilite în prezenta lege şi în legile sectoriale.
Capitolul VI Organul de Concurență
Articolul 24. Activitatea Organul de Concurenţă
(1) Organul de Concurență activează potrivit prevederilor prezentei legi, altor
acte normative, regulamentului de organizare, Regulamentului de procedură şi
este independent în exercitarea atribuţiilor sale.
(2) Organizarea şi activitatea Organului de Concurență se bazează pe principiile
autonomiei, independenţei şi colegialităţii.
(3) În scopul garantării independenței Organului de Concurență în aplicarea
prevederilor prezentei legi, acesta își duce la îndeplinire sarcinile și își exercită

competențele în mod imparțial și în interesul asigurării eficace și uniforme a
aplicării dispozițiilor legii, sub rezerva cerințelor de proporționalitate în materie
de răspundere.
(4) În exercitarea competențelor prevăzute de lege, Organul de Concurență:
a) este în măsură să își îndeplinească atribuțiile și să își exercite competențele de
aplicare a legii fără intervenții politice și alte influențe din exterior;
b) nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunei entități publice sau
private în îndeplinirea sarcinilor care le revin și în exercitarea competențelor lor
de aplicare a legii, fără a aduce atingere dreptului guvernului, dacă este cazul, de
a emite norme de politică generală care nu sunt legate de investigații sectoriale
sau proceduri specifice de aplicare a legii.
Articolul 25. Atribuţiile Organului de Concurenţă
Organul de Concurenţă are următoarele atribuţii principale:
a) promovează cultura concurenţială;
b) investighează practicile anticoncurenţiale, concurenţa neloială şi alte
încălcări ale legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii,
în limitele competenţei sale;
c) constată încălcări ale legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de
stat şi publicităţii, impune măsuri interimare în vederea încetării încălcărilor
denunţate, impune măsuri corective şi aplică sancţiuni pentru comiterea
încălcărilor, în limitele competenţei sale;
d) autorizează, monitorizează şi raportează ajutorul de stat;
e) înaintează în instanţa de judecată acţiuni privind cazurile ce ţin de
competenţa sa;
f) realizează alte atribuţii în conformitate cu legislaţia din domeniul
concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii, în limitele competenţei sale.
g) emite avize pentru proiectele de acte legislative şi normative care pot
avea impact anticoncurenţial şi propune modificarea celor care au sau pot avea
un impact anticoncurenţial;
h) sesizează organele competente privind incompatibilitatea actelor
legislative şi normative cu legislaţia din domeniul concurenţei, ajutorului de stat
şi publicităţii, în limitele competenţei sale;
i) dispune iniţierea investigaţiilor ce ţin de competenţa Comitetului de
Concurenţă;

j) examinează rapoartele de investigaţie, formulează observaţii cu privire
la acestea şi dispune asupra măsurilor ce se impun, în limitele competenţei sale;
k) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor acte normative din
domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii, în limitele competenţei
sale, conform legislaţiei în vigoare;
l) face recomandări Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale, în diverse sectoare economice, pentru adoptarea de măsuri care
să faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurenţei, precum şi îndrumări privind
aspecte generale ale aplicării legislaţiei în domeniul concurenţei, luînd în
considerare practica instanţelor de judecată naţionale şi europene;
m) dispune efectuarea studiilor şi aprobă rapoarte privind domeniul său de
activitate şi furnizează Parlamentului, Guvernului, publicului şi organizaţiilor
internaţionale specializate informaţii de rigoare;
Articolul 26. Atribuţiile membrilor Comitetului de Concurență
(1) Membrilor Comitetului de Concurență au următoarele atribuții:
a) poartă răspundere în faţa Parlamentului pentru îndeplinirea de către
Comitetului de Concurenţă a atribuţiilor acestuia prevăzute de actele legislative
şi normative din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii;
b) reprezintă Organul de Concurenţă în relaţiile cu autorităţile publice,
persoanele fizice şi juridice, instanţele de judecată, precum şi cu organismele
internaţionale de specialitate respective;
c) organizează activitatea Organul de Concurenţă;
d) organizează şi desfăşoară concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante;
e) delimitează obligaţiile şi stabileşte responsabilităţile şefilor de
subdiviziunilor de profil din subordinea Comitetului Concurenței
f) asigură pregătirea şi instruirea profesională a angajaţilor Organului de
Concurenţă
g) să propună spre examinare în şedinţa Plenului probleme ce ţin de
competenţa Consiliului Concurenţei;
h) să propună iniţierea investigaţiilor privind posibila încălcare a
dispoziţiilor Legii concurenţei;
i) să propună iniţierea investigaţiilor privind posibila încălcare a dispoziţiilor
Legii privind ajutorul de stat;
j) să propună iniţierea investigaţiilor utile de cunoaştere a pieţei;
k) să delibereze în conformitate cu atribuţiile legale;

l) să-şi expună opinia separată în formă scrisă în termen de trei zile
lucrătoare, în cazul în care au votat „împotrivă”;
m) să solicite opinia unei persoane (expert sau specialist) neimplicate în
investigaţie pentru elucidarea unor aspecte ce au apărut în procesul de examinare
a cazului care cer cunoştinţe speciale din sferele adiacente domeniului
concurenţei
n) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.
(2) În caz de absenţă ori de indisponibilitatea unuia din directori, atribuţiile
acestuia sînt exercitate de un director desemnat deComitetului de Concurenţă.
(3) Directorul general este în drept să acorde împuterniciri oricărui membru
al Comitetului Concurenţei, ca să execute atribuțiile sale urmînd să specifice
expres împuternicirile delegate şi durata exercitării acestora.
Articolul 27. Obligațiile membrilor Comitetului de Concurență Membrii
Comitetului de Concurență au următoarele obligațiuni:
a) să asigure, prin activitatea sa, respectarea legislației în vigoare, precum
și independența Autorității;
b) să aducă la cunoștința directorului general și a instituțiilor abilitate orice
ingerință în activitatea sa din partea unor persoane fizice ori juridice sau a unui
grup de interese, care ar putea sa le afecteze independența sau imparțialitatea ori
ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;
c) să-i comunice în scris directorului general orice situaţie ce ar putea
atrage incompatibilitatea cu funcția pe care o exercită;
d) să își perfecționeze continuu pregătirea profesională conform cerințelor
de specializare;
e) să dea dovadă de competență profesională și de imparțialitate în raport
cu persoanele cu care intră în contact în calitate oficială;
f) să asigure securitatea și confidențialitatea tuturor informațiilor obținute
în virtutea funcției deținute;
g) să îndeplinească, în limita funcției indicate în fișa postului, alte atribuții
decât cele privind activitatea de director pe protecția concurenței și/sau director
pe reglementare, stabilite de directorul general;
h) să respecte normele stabilite în Codul de etică și conduită profesională,
și în regulamentele interne

i) să-și depună, în conformitate cu legislaţia, declaraţia de avere și interese
personale;
Articolul 28. Atribuţiile Plenului Comitetului Concurenţei
(1) Plenul Comitetului Concurenţei are următoarele atribuţii:
a) exercită conducerea Comitetului de Concurenţă în conformitate cu
legislaţia;
b) aprobă limita numărului de unităţi de personal şi schema de încadrare a
Organului de Concurenţă;
c) adoptă acte normative necesare executării legislaţiei din domeniul
concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii, în limitele competenţei sale, precum
şi acte interne;
d) elaborează actele normative necesare pentru implementarea legislaţiei
din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii, în limitele competenţei
sale;
e) avizează proiectele de acte legislative şi normative ce pot avea impact
anticoncurenţial;
f) sesizează organele competente privind incompatibilitatea actelor legislative şi
normative cu legislaţia din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii,
în limitele competenţei sale;g) adoptă decizii prevăzute de lege pentru cazurile de
concentrări economice; h) aprobă regulamentul privind criteriile de angajare ale
personalului Organului de Concurență, precum și alte regulamente interne
i) aprobă statele de personal, funcţiile, competenţele, modul de remunerare
a personalului Organului de Concurență, precum şi condiţiile de muncă ale
acestuia;
j) organizează activitatea Organului de Concurență şi stabileşte modul de
coordonare a activităţii subdiviziunilor structurale ale acesteia
k) ia decizii de constatare a încălcării legii, de impunere a măsurilor
corective, de aplicare a sancţiunilor, de aplicare a politicii de clemenţă şi alte
decizii prevăzute de prezenta lege, în limitele competenţei sale, în urma
investigaţiilor efectuate;
l) ia decizii de retragere a beneficiului exceptării de la prevederile art. 5,
stabilit prin regulamentul adoptat de Consiliul Concurenţei pentru unele categorii
de acorduri, dacă constată că acestea nu mai îndeplinesc prevederile art. 6 alin. (1)
din Legea Nr. 183/2012.

m) ia decizii de refuz, de autorizare şi de autorizare condiţionată a
concentrărilor economice, de revocare a unei decizii adoptate în conformitate cu
art. 25 alin. (1) lit. b) sau alin. (2) lit. b) ori c) din Legea Nr. 183/2012;
n) ia decizii de constatare a faptului că măsura notificată nu constituie
ajutor de stat, decizii de autorizare a ajutorului de stat, de autorizare condiţionată,
de interzicere a ajutorului de stat şi de recuperare a ajutorului utilizat abuziv sau
ilegal;
o) dispune măsuri interimare, în condiţiile prevăzute de lege;
p) asigură aplicarea şi executarea eficientă a deciziilor proprii;
q) dispune efectuarea din oficiu a investigaţiilor utile pentru cunoaşterea
pieţei;
r) ia decizii cu privire la înaintarea în instanţa de judecată a acţiunilor
privind cazurile ce ţin de competenţa sa;
s) ia decizii cu privire la sesizarea organelor de urmărire penală sau altor
organe competente asupra posibilelor fapte de încălcare a legislaţiei în vigoare;
t) ia decizii de modificare, completare sau anulare a propriilor acte
administrative, avize şi rapoarte emise în îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din
prezenta lege sau din alte acte legislative
u) ia decizii privind acceptarea angajamentelor propuse de întreprinderi
conform prezentei legi;
v) exercită alte atribuţii prevăzute de lege.
(2) Dacă Plenul Comitetului Concurenţei, acţionînd ca urmare a unei plîngeri
sau din oficiu, constată o încălcare a art. 5, 7, 9 sau 11 din Legea Nr. 183/2012,
acesta solicită printr-o decizie întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi în
cauză să înceteze respectiva încălcare. În acest scop, Plenul Comitetului
Concurenţei le poate impune orice măsuri corective comportamentale sau
structurale care sînt proporţionale cu încălcarea comisă şi sînt necesare pentru
încetarea efectivă a încălcării. Măsurile corective structurale nu ar trebui impuse
decît atunci cînd nu există o măsură corectivă comportamentală la fel de eficientă
sau atunci cînd o măsură corectivă comportamentală la fel de eficientă ar fi mai
oneroasă pentru întreprinderea în cauză decît o măsură corectivă structurală.
Plenul Comitetului Concurenţei poate, de asemenea, constata că o încălcare s-a
comis în trecut, dacă are un interes legitim de a acţiona în acest mod.
(3) Dacă, după examinarea preliminară a plîngerii, consideră că există
motive suficiente pentru a iniţia o investigaţie asupra presupusului caz de
încălcare a legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii,
Plenul Comitetului Concurenţei, acţionînd din oficiu, poate să dispună, în caz de

urgenţă determinată de riscul unui prejudiciu grav şi ireparabil adus concurenţei,
printr-o prescripţie, măsuri interimare. Măsurile interimare pot fi dispuse numai
dacă presupusa încălcare reprezintă o practică interzisă expres de lege şi trebuie
eliminată fără întîrziere pentru a preveni sau a opri producerea unui prejudiciu
grav şi cert. Măsurile interimare trebuie să fie strict limitate, atît în durată, cît şi
în obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a corija afectarea liberei concurenţe.
O astfel de prescripţie poate fi reînnoită în măsura în care este necesar şi adecvat.
(4) Atunci cînd Plenul Comitetului Concurenţei intenţionează să adopte o
decizie care impune încetarea încălcării, iar întreprinderea propune angajamente
pentru a răspunde preocupărilor exprimate de Plenul Comitetului Concurenţei în
evaluarea sa preliminară, Plenul Comitetului Concurenţei poate, printr-o decizie,
să facă respectivele angajamente obligatorii pentru întreprindere. O astfel de
decizie poate fi adoptată pe o durată determinată şi poate concluziona că nu mai
există motive pentru acţiunea Plenului Comitetului Concurenţei.
(5) Plenul Comitetului Concurenţei poate, la cerere sau din oficiu, să
redeschidă procedura
a) în cazul în care intervine o schimbare esenţială privind oricare dintre
faptele pe care s-a fundamentat decizia;
b) în cazul în care întreprinderile în cauză acţionează contrar angajamentelor
luate;
c) în cazul în care decizia a fost fundamentată pe informaţii incomplete,
inexacte sau care induc în eroare, furnizate de părţi.
(6) Deciziile sau prescripţiile emise de Plenul Comitetului Concurenţei în
aplicarea prevederilor alin. (2) şi (3) vor fi expediate autorului plîngerii şi
întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi care face obiectul plîngerii sau a
investigaţiei în termen de 10 zile calendaristice de la emitere şi vor cuprinde
motivarea deciziei sau prescripţiei, după caz. Aceste decizii sau prescripţii pot fi
atacate nemijlocit în instanţa de contencios administrativ competentă în termen
de 30 de zile de la primirea lor.
(7) Plenul Comitetului Concurenţei, după caz, poate pune în discuţie în
şedinţă şi rezolva unele chestiuni conform regulamentului de organizare şi
funcţionare, consemnîndu-le în procesul-verbal al şedinţei. Înscrierile protocolare
se aplică doar în limitele în care nu este necesară adoptarea unei decizii, hotărîri,
dispoziţii sau prescripţii.
Articolul 29. Responsabilităţile Plenului Comitetului Concurenței
(1) În exerciţiul funcţiei, membrii Plenului Comitetului Concurenţei asigură
excluderea oricărui interes personal care ar putea influenţa îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu.

(2) Membrii Plenului Comitetului Concurenţei nu pot desfăşura alte activităţi
remunerate, cu excepţia activităţilor didactice, ştiinţifice, de creaţie sau activităţii
remunerate în cadrul organizaţiilor internaţionale în legătură cu activitatea
Comitetului Concurenţei.
(3) Membrii Plenului Comitetului Concurenţei respectă strict regimul juridic
al conflictului de interese prevăzut de legislaţia cu privire la conflictul de interese,
precum şi prevederile art.7 alin. (2) din Legea nr. 325 2013 privind evaluarea
integrităţii instituţionale.
(4) Membrii Plenului Comitetului Concurenţei sînt obligaţi să păstreze
confidenţialitatea informaţiei ce constituie secret ocrotit de stat şi a altei
informaţii confidenţiale la care au acces în legătură cu exercitarea atribuţiilor
prevăzute de prezenta lege.
(5) Informaţiile confidenţiale colectate în procesul aplicării prezentei legi se
utilizează de organul de concurență doar în scopul pentru care au fost obţinute şi
nu pot fi divulgate decît cu consimţămîntul, exprimat într-o formă explicită, al
persoanei de la care au fost obţinute sau la cererea instanţei de judecată ori a altor
organe competente, dacă acest fapt este prevăzut de lege.
(6) Pentru divulgarea informaţiei ce constituie secret ocrotit de stat, membrii
Plenului Comitetului Concurenţei poartă răspundere civilă, contravenţională sau
penală, după caz.
(7) Opinia oficială a Plenului Comitetului Concurenţei este exprimată de
directorul general. Un angajat al Comitetului Concurenţei poate exprima opinia
oficială a Comitetului Concurenţei numai dacă este împuternicit în acest sens de
către directorul general.

Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 30. Dispoziţii finale și tranzitorii.
(1) Autoritatea de Reglementare și Concurență se constituie prin fuziunea
(contopirea) Autoritatei Naționale pentru Reglementare și Consiliul Concurenței.
(2) După intrarea în vigoare a prezentei legi, se va stabili o perioadă de
tranziție aprobată de Parlament la recomandarea Comisiei economie, buget și
finanțe, în care se vor numi în funcție persoanele și se va aduce în concordanță
cadrul normativ. În această perioadă, Consiliul Concurenței și Agenția Națională
pentru Reglementare vor coexista.

(3) În momentul transferării angajaților din cadrul autorității contopite în
Autoritatea de Reglementare și Concurență, salariile oferite la postul similar nu
pot fi inferioare salariilor medii lunare aplícate anterior transferării.
(4) Drepturile şi obligaţiile Autoritatei Naționale pentru Reglementare și ale
Consiliul Concurenței, în calitate de persoane juridice contopite, trec integral la
Autoritatea de Reglementare și Concurență, în calitate de autoritate absorbantă.
(5) Transmiterea integrală a patrimoniului de la Agenţia Naţională pentru
Reglementare și de la Consiliul Concurenței către Autoritatea de Reglementare și
Concurență se va efectua conform prevederilor Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 901/2015.
(6). Agenția Servicii Publice va opera modificările necesare în documentele
cadastrale și cele de constituire, la cererea titularului de drept.
(7) Începând cu data publicării prezentei legi, conducătorii Autoritatei
Naționale pentru Reglementare și Consiliului Concurenței vor iniţia procedura de
preavizare a personalului persoanelor juridice fuzionate cu privire la
reorganizarea acestora.
(8) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi Agenţia
Națională pentru Reglementare și Consiliul Concurenței în cadrul noii Autorități
de Reglementare și Concurență vor întreprinde toate măsurile necesare procesului
de reorganizare conform alin.(2)-(4) al acestui articol.
(9) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi Guvernul:
(a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în
concordanţă cu prezenta lege;
(b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
(10) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi Autoritatea
de Reglementareși Concurență va aduce actele sale normative în concordanţă cu
prezenta lege.
(11) Până la aducerea în concordanță a cadrului normativ cu prezenta lege,
prevederile Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea concurenţei
183/11.07.2012 se vor aplica în partea în care nu contravin prezentei legi.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

