
 

 

  Republica Moldova 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 
ANRE 

str. Alexandr Pușkin 52/A, MD 2005 Chișinău, Tel: 022 823 955  anre@anre.md, http://www.anre.md 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂRE nr. ___________ 

din            2022 
mun. Chișinău 

Înregistrat: 

Ministerul Justiției   

nr.  _________  din  _____________  

Ministru al Justiţiei 

Sergiu LITVINENCO ____________ 

 
privind modificarea  Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor  

de transport şi de distribuție a gazelor naturale aprobată prin Hotărârea  

Consiliului de administrație al ANRE nr. 422/2019 

 

   În temeiul art. 7 alin. (1) lit. l), art. 58 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 193-203, art. 415), Consiliul de administrație al 

Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

1. Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale 

aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 422/2019 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2019, nr. 14-23, art. 62), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1522 din 

3 ianuarie 2019, se modifică după cum urmează: 

1) Pct. 4 sbp. 1) după cuvântul „numărul” de completat cu cuvintele ”anual al”   

2) Pct. 6 se completează cu noțiunile: 

„întrerupere programată – întrerupere, anunțată în prealabil de OST și/sau OSD, și realizată 

cu scopul efectuării de lucrări de reparație, întreținere, profilaxie a rețelelor de gaze naturale, care 

nu pot fi executate sub presiune, inclusiv lucrări efectuate la solicitarea unor terțe persoane”;  

„întrerupere neprogramată – întrerupere despre care utilizatorii de sistem nu au fost anunțați 

în prealabil de OST și/sau OSD, produsă din cauza defecțiunii utilajului sistemului de transport sau a 

sistemului de distribuție, cât și din alte cauze extern”;  

3) La pct. 9 după cuvântul „anual” se completează cu cuvintele „separat pentru întreruperile 

programate și neprogramate” .  

4) Pct. 10 va avea următorul cuprins: 

           „10. Fiecare OSD este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru a menține valoarea 

anuală (de la 1 ianuarie până la 31 decembrie) (SAIDI) calculat pe întreprindere, în limitele admisibile 

stabilite de Agenție pentru toate întreruperile ce s-au produs în rețelele de distribuție a gazelor 

naturale, cu excepția celor produse în condiții speciale și din cauza acțiunilor întreprinse de terți. 

Limitele admisibile ale indicatorului SAIDI se vor stabili şi se vor aproba printr-o hotărâre separată 

a Agenției, după analiza datelor statistice despre întreruperi acumulate pentru o perioadă de cel puțin 

5 ani .”  

5) Pct. 11 va avea următorul cuprins: 

„11. Ulterior, limitele admisibile ale indicatorului SAIDI se stabilesc o dată la 2 ani, separat 

pentru fiecare OSD şi se aprobă prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agentei. La stabilirea 

limitelor admisibile ale indicatorului SAIDI se ține cont de valoarea medie ponderată a indicatorului 
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SAIDI, care se calculează pentru ultimii 3 ani, în baza formulei:                                        
 

∑ 𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 ×  𝑁𝐶𝑇𝑖

3

𝑖=1

 

                                  SAIDIm3 =  ⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺ 

∑×  𝑁𝐶𝑇𝑖

3

𝑖=1

 

 

6) Pct. 13 va avea următorul cuprins:  

,,13. Pentru nerespectarea valorilor admisibile ale indicatorului SAIDI, Agenția va reduce 

gradual tariful pentru distribuția gazelor naturale în limita 1% -5%, în dependență de gradul de 

depășire a valorii admisibile aprobate și cu condiția că valoarea admisibilă a SAIDI a fost depășită 

cu 30 minute și mai mult.”  

7) Regulamentul se completează cu pct. 131 cu următorul cuprins: 

               „131 . Indicatorii garantați de continuitate ai serviciului de transport și de distribuție a 

gazelor naturale sunt:  

 1) durata admisibilă a unei întreruperi programate/neprogramate a serviciului de transport 

și de distribuție a gazelor naturale pentru orice utilizator de sistem;  

2) numărul anual admisibil de întreruperi programate pentru un utilizator de sistem.” 

8) La pct. 14 

1) sbp. 1) şi sub. 1), lit. c ) după cuvântul „durata” se completează cu cuvintele „admisibilă a” 

2) sbp. 2) va avea următorul cuprins: 

„2) Numărul anual admisibil de întreruperi programate pentru un loc de consum al 

consumatorului final nu poate fi mai mare de două întreruperi, cu excepția lucrărilor de racordare 

care nu pot fi executate sub presiune.” 

9) La pct. 15 

- în formulă şi la literele a) şi b) termenul „P” se substituie cu termenul „T”  

- termenul „T” cu următorul conținut: „T- tariful pentru prestarea serviciul de transport sau 

de distribuție ” 

10) Regulamentul se completează cu pct. 151 cu următorul cuprins: 

„151. Dacă durata admisibilă a unei întreruperi pentru un consumator a fost depășită, iar această 

durată include atât timpul OST, cât și timpul OSD, responsabil de plata  compensației stabilite conform 

pct. 15 este operatorul de sistem la rețeaua căruia e racordat consumatorul afectat.” 

11) La pct. 22 se exclude textul: „În baza informației prezentate, Agenția adoptă Hotărârea 

privind recunoașterea evenimentelor de forță majoră cu scopul excluderii întreruperilor produse în 

condițiile respective din calculul indicatorilor de calitate a serviciului. Hotărârea Agenției va fi 

comunicată operatorului de sistem în termen de 30 zile lucrătoare din data prezentării solicitării.”   

12) La pct. 26  

- sbp. 1) valoarea de „100” se substituie cu valoarea de „140”; 

- sbp. 2) valoarea de „25” se substituie cu valoarea de „30”.       

13) La pct. 31 

- sbp. 1) valoarea de „100” se substituie cu valoarea de „140”; 

- sbp. 2) valoarea de „25” se substituie cu valoarea de „30 ” 

14) La CAPITILUL IV denumirea Secțiunii 1 se completează cu cuvintele “ şi efectuarea 

lucrărilor de instalare/demontare/înlocuire a echipamentului de măsurare.” 

15) La pct. 37, 38, 42, 49, 51, 53 şi tabela 4 şi 5 din Anexa la regulament, după cuvintele 

„indicator/indicatorul” se completează cu cuvântul „general”. 

16) La pct. 41 cuvintele „100 de consumatori” se substituie cu cuvintele “ 100 de locuri de 

consum a consumatorilor. ” 

17) La pct. 42 textul „ cu până la 10%” se substituie cu textul  “cu 2%”. 

18) La pct. 44   
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        - cuvântul „Anexa” se substituie cu cuvintele „Tabelul nr.6”; 

        - sbp. 1) după cuvântul „programate” se completează cu cuvintele „pentru lucrările de 

dezvoltare, reparație, întreținere profilaxie a rețelelor de gaze naturale”. 

19) Pct. 50 va avea următorul cuprins: 

„50. În cazurile de demontare/montare a echipamentului de măsurare pentru verificare 

metrologică periodică, de înlocuire a echipamentului de măsurare, la consumatorii casnici, OSD 

informează consumatorii casnici despre data și intervalul de timp în limitele căruia vor fi efectuate. 

lucrările respective, cu condiția că intervalul respectiv de timp nu va fi mai mare de 2 ore în cazul 

consumatorilor casnici din localitățile urbane și de 4 ore în cazul consumatorilor casnici din 

localitățile rurale.” 

20) Regulamentul se completează cu pct. 501 cu următorul cuprins: 

          „501. Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la pct. 50 din Regulament OSD va plăti 

consumatorului casnic o compensație în mărime fixă de 500 lei. Compensația se acordă fără a fi 

necesară o solicitare din partea consumatorului casnic.” 

21) La pct. 51 textul „până la 10%” se substituie cu textul  “cu 3%”.   

22) La pct. 54  

- sbp. 1) valoarea de „300” se substituie cu valoarea de „400”; 

- sbp. 1valoarea de „100” se substituie cu valoarea de „140” 

- sbp. 2) valoarea de „50” se substituie cu valoarea de „65” 

- sbp. 2) valoarea de „10” se substituie cu valoarea de „15” 

23) La pct. 55 în alin. 2 se exclud cuvintele „de regulă”. 

24) Pct. 56 va avea următorul cuprins: 

„În cazul nerespectării obligației prevăzute la pct. 55 din prezentul Regulament operatorul de 

sistem va plăti  consumatorului, fără a fi necesară o solicitare din partea lui, sumă de 400 lei şi 

suplimentar pentru fiecare zi calendaristică de întârziere după expirarea termenelor de punere sub 

presiune a câte  50 de lei.” 

25) La pct. 58 cuvintele „ la cerere” se substituie cu cuvintele „ fără a fi necesară o solicitare 

din partea lui.” 

- sbp. 1) valoarea de „100” se substituie cu valoarea de „140”; 

- sbp. 1)valoarea de „50” se substituie cu valoarea de „65” 

- sbp. 2) valoarea de „25” se substituie cu valoarea de „30” 

- sbp. 2) valoarea de „10” se substituie cu valoarea de „15” 

26) La pct. 60 cifra „50” se substituie cu cifra „65”. 

27) Regulamentul se completează cu pct. 731 cu următorul cuprins: 

„731 OST/OSD vor achita utilizatorului de sistem o compensație în mărime triplă în cazul în 

care Agenția constată că OST şi /sau OSD nu şi-a onorat obligațiile de achitare a compensațiilor 

prevăzute în Regulament.” 

28) Anexa se modifică : 

   Tabelul nr. 1 

   - după rubrica cu nr. 6 pe verticală se completează cu rubrica 7 cu următorul cuprins „7. Ora 

restabilirii serviciului” ; 

   - se substituie numărul de ordine din tabelă cât şi numerele de ordine din Notă (descrierea 

tabelei) ” 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ”cu numărul de ordine „8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16”;  

Tabelul nr. 4: 

  - la rubrica pe orizontală cu nr.4 după cuvântul „indicatorului” se completează cu cuvântul 

„general”; 

  - se completează cu rubrica pe orizontală cu nr. 5 cu cuvintele  „5.Numărul de compensații 

achitate” 

  - se completează cu rubrica pe orizontală cu nr. 6 cu cuvintele  „6.Suma compensațiilor achitate 

conform pct.”; 

Tabelul nr. 5: 

  - în primele 4 secțiuni după cuvântul „Indicatorul” se completează cu cuvântul „general; 

5



  -secțiunea 3 „Informarea despre întreruperilee programate de către OST/OSD” se completează 

cu  o rubrică pe orizontală cu cuvintele „Suma compensației achitate conform pct. 501 ”; 

  -secțiunea 4 „Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct. 53)” se completează cu 2 

rubrici pe orizontală cu cuvintele „Numărul de compensații achitate” şi  „Suma compensației achitate 

conform pct. 53 ”;  

   - la secțiunile 5 şi 6 în penultima  rubrică cuvintele „ Numărul de cereri de plată a compensației” 

se substituie cu cuvintele ” Numărul de compensații achitate”; 

   -la secțiunile 5, 6 şi 7 din ultima rubrică pe orizontală se exclude cuvântul „lei”; 

   - la secțiunea 7 cuvintele „ Numărul de cereri de plată a compensației „ se substituie cu cuvintele 

„Numărul de compensații achitate”. 

-  Se completează cu Tabelul nr. 6 cu următorul cuprins: 

 „Informația privind întreruperile programate publicate de OST/OSD până la 1 octombrie a 

anului curent, pentru anul următor, conform pct. 44 din Regulament”.  
Raion Localitate Rețeaua sau 

porțiunea de 

rețea de GN  

deconectată a 

OST/OSD 

Nivelul de 

presiune 

 

Durata 

întreru-

perii 

Durata estimativă a 

întreruperii (ore) 

Numărul locurilor de consum 

care vor fi afectate de întrerupere 

(NCi) 

Descrierea detaliată a lucrărilor care 

urmează a fi realizate 

L

locuri de 

consum 

ale CC 

L

locuri de 

consum 

ale CN 

T

Total 

locuri de 

consum 

7-8 

1

1 

2

2 

        

        3 

4

4 

4

5 

 

6 

7

7 

8

8 

9

9 
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 2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor Agenției 

Naționale pentru Reglementare în Energetică. 

 

 

Viaceslav UNTILA 

Director general 
 

Eugen CARPOV 

Director 

 

Violina ȘPAC 

Director 

 

Alexei TARAN 

Director 
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