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La nr.Ș-1168/23 

din 13.06.2018 
 

 

Stimate Victor Șerstiuc! 

 

Adresarea Dumneavoastră către Președintele Parlamentului R.M. dnul A. Candu 

cu privire la distribuirea inecitabilă între consumatori a energiei termice consumate 

de blocul locativ nr.28 din str. Ștefan cel Mare și Sfînt, înregistrată în cadrul 

Secretariatului Parlamentului cu nr.DPA-Ș-1312/18 din 06.06.2018, a fost remisă de 

Direcția petiții și audiență al Parlamentului spre examinare către Agenția Națională 

pentru Reglementare în Energetică și Consiliul municipal Bălți. 

Petiția remisă Consiliului,  înregistrată cu nr. Ș-1168/23 din 13.06.2018 a fost 

examinată la şedinţa _____ al Consiliului municipal Bălţi din ,,__” _______ 2018. 

În urma examinării chestiunei abordate, Vă informăm că Dumneavoastră 

anterior (februarie 2017) ați depus o petiție către conducerea Primăriei vizând 

problema distribuirei defectuoase a energiei termice consumate de blocul locativ.    

Ținînd cont de faptul, că la momentul respectiv în Republica Moldova era în 

vigoare legea cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19.02.98, în care conform 

art.6, alin.(2), lit. c) era stipulat, că autorităţile administraţiei publice centrale şi 

locale, organizaţiile obşteşti nu au dreptul să se implice în relaţiile contractuale dintre 

furnizori şi consumatori, precum și înștiințarea Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE) despre efectuarea la 

02.09.2016 unui control statal inopinat la „Cet-Nord” S.A. ce ține de verificarea 

corectitudinei calculelor plăților pentru energia termică furnizată unui șir de 



consumatori al muicipiului Bălți, Primăria a solicitat de la furnizor prezentarea 

informației ce ține de faptul, dacă în acst control au fost incluse și blocurile locative 

nr. 26 și nr. 28 din str. Ștefan cel Mare. Din informația prezentată sa determinat, că 

ANRE nu a efectuat controlul calculării plăților pentru energia termică consumată de 

blocurile menționate. 

Din 20.10.2017 Legea cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19.02.98 a fost 

abrogată și înlocuită cu altă Lege cu privire la energetică nr. 174  din  21.09.2017,  în 

care prin art. 6 sunt stabilite competenţele autorităţilor administraţiei publice locale, 

și anume: 

a) construirea obiectelor energetice cu destinaţie locală, inclusiv a sistemului de 

iluminat public; 

b) soluţionarea problemelor privind atribuirea terenurilor pentru construcţia şi 

exploatarea obiectelor energetice; 

c) transmiterea în folosinţă operatorilor de sistem, distribuitorilor de energie 

termică a terenurilor necesare pentru construcţia şi amplasarea, inclusiv pentru 

reconstrucţie şi reamplasare, a reţelelor electrice de transport şi/sau de distribuţie, a 

reţelelor de transport şi/sau de distribuţie a gazelor naturale, a reţelelor termice, 

precum şi pentru exploatarea, întreţinerea, reabilitarea sau modernizarea acestora; 

d) alocarea de resurse financiare, în limitele bugetelor locale, pentru dezvoltarea 

sistemului de aprovizionare cu energie a consumatorilor din localitate, precum şi a 

sistemului de iluminat public; 

e) coordonarea lucrărilor de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale la 

obiectele energetice; 

f) acordarea, în limitele bugetelor locale, consumatorilor din localitate a 

compensaţiilor pentru achitarea plăţilor pentru energie; 

g) asigurarea exploatării, întreţinerii, reabilitării, modernizării, construcţiei şi, 

după caz, a reconstrucţiei obiectelor energetice care se află în proprietatea publică sau 

privată a unităţilor administrativ-teritoriale. 

Concomitent, prin Legea în vigoare cu privire la energia termică şi promovarea 

cogenerării nr. 92  din  29.05.2014 sunt delimitate următoarele competenţe ale 

administraţiei publice locale: 

(1) Autorităţile administraţiei publice locale contribuie la asigurarea furnizării 

fiabile şi eficiente a energiei termice către consumatorii din unitatea administrativ-

teritorială respectivă. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi promovează 

politici de dezvoltare, programe de reabilitare, extindere şi modernizare a sectorului 

termoenergetic din unitatea administrativ-teritorială respectivă, conform politicii 

statului în domeniu, asigurînd realizarea acestor acţiuni într-o concepţie unitară şi 

corelată cu planurile locale de amenajare a teritoriului, planurile urbanistice generale 

şi programele de mediu. 



La rîndul său, art. 8 al Legei cu privire la energetică nr. 174  din  21.09.2017 

determină Autoritatea de reglementare: 

(1) Autoritatea învestită cu competenţe de reglementare şi de monitorizare a 

activităţilor din sectoarele energeticii este Agenţia Naţională pentru Reglementare în 

Energetică. 

(5) Agenţia îşi exercită atribuţiile în mod independent, cu respectarea 

principiilor de obiectivitate, imparţialitate, transparenţă şi nediscriminare. 

(6) Directorii Consiliului de administraţie al Agenţiei şi personalul Agenţiei, la 

îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, acţionează în mod independent de orice interes de 

pe pieţele reglementate, 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. 

Reeșind din cele expuse, examinarea problemei abordate de Dumneavoastră e 

posibilă doar prin cooperarea strînsă a  Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Energetică și Consiliul municipal Bălți, în termen care depășește termenul de 

examinare stabilit prin legea în vigoare „Cu privire la petiţionare” nr. 190-XIII             

din  19.07.1994. Răspunsul definitiv va fi pregătit de Consiliul municipal Bălți în 

urma examinării de către ANRE a corectitudinei calculelor plăților pentru energia 

termică consumată de blocul locativ nr. 28 din str. Ștefan cel Mare. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei ______           

a Consiliului mun. Bălţi 

din ,,____” ___________2018                                    ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        











 


