
 

Republica Moldova 

GUVERNUL 

HOTĂRÂRE Nr.  
din         -    -2022 

cu privire la impunerea obligației de serviciu public 

în vederea asigurării securității aprovizionării și stocării gazelor 

naturale în situație de urgență 

În temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415), cu modificările ulterioare, în vederea 

asigurării unei soluții de rezervă privind aprovizionarea cu gaze naturale a Republicii Moldova în 

situație de urgență, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se impune obligația de serviciu public Societății pe Acțiuni „Energocom”, întreprindere 

care deține licență de furnizare a gazelor naturale, în vederea asigurării securității aprovizionării cu 

gaze naturale, prin realizarea achizițiilor și/sau stocarea acestora în depozitele subterane.  

2. Societatea pe Acțiuni „Energocom” va achiziționa gaze naturale și le va stoca în depozitele 

subterane, și în caz de necesitate le va livra către furnizorii de ultimă opțiune pentru consumul 

acestora în cazul sistării sau limitării aprovizionării cu gaze naturale.  

3. Societatea pe Acțiuni „Energocom” va semna cu furnizorii de ultimă opțiune a gazelor 

naturale, un Contract-cadru de vânzare-cumpărare ale gazelor naturale achiziționate și/sau stocate în 

conformitate cu pct.2 al prezentei hotărâri. 

4. Vânzarea de gaze naturale către furnizorii de ultimă opțiune, va avea loc în următoarele 

cazuri: 

a) este sistată și/sau limitată livrarea pe piața gazelor naturale aferente contractelor în derulare 

ale furnizorilor de ultimă opțiune; 

b) este necesară aprovizionarea consumatorilor cu cantități de gaze naturale suplimentare 

celor stabilite în contractele în derulare încheiate de furnizorii de ultimă opțiune; 

c) prețul gazelor naturale stocate și livrate de Societatea pe Acțiuni „Energocom”  este mai 

mic decât prețul curent al gazelor naturale contractate de către furnizorii de ultimă opțiune. 

5. Vânzarea gazelor naturale prevăzute la punctul 4 litera c) se va efectua limitat cantitativ 

astfel, încât să nu fie percepute penalități conform contractelor în derulare ale furnizorilor de ultimă 

opțiune.  

 6. Pentru finanțarea achiziției și/sau stocării gazelor naturale conform punctului 2, urmează a 

fi contractat un împrumut suveran de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și/sau 

de la alte instituții financiare internaționale.  

 7. Hotărârea Guvernului nr.660/2019 cu privire la impunerea obligației de serviciu public în 

vederea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale în situație de urgență, publicată în 

Monitorul Oficial Nr. 380-387 art. 993 din 20 decembrie 2019, se abrogă. 

 8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. 

  

PRIM-MINISTRU                                                         Natalia GAVRILIȚĂ 
  

Contrasemnează: 

Viceprim-ministru,  

Ministrul Infrastructurii  

și Dezvoltării Regionale                                                 Andrei SPÎNU 

 

Ministrul Finanțelor          Dumitru BUDIANSCHI 
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