
 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind argumentarea necesității de a adopta în regim de urgență 
a Hotărârii ANRE nr. 727/2022 privind modificarea Metodologiei de calculare, 

aprobare şi aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 355/2021 

 
La data de 13.09.2022, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 

în Energetică a adoptat Hotărârea ANRE nr. 727 privind modificarea Metodologiei de calculare, 
aprobare şi aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 355/2021 (publicată în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2022, nr. 284-290 din data de 16 septembrie 2022).  

A. Temeiul juridic 
În conformitate cu art. 9 alin. (7) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, în 

cazul situațiilor excepționale în sectorul gazelor naturale, constatate în modul stabilit de lege, sau 
pe subiecte ce țin de securitatea aprovizionării cu gaze naturale, proiectele de hotărâri, ale ANRE 
pot fi supuse elaborării și adoptării în regim de urgență, fără respectarea procedurilor de 
transparenţă prevăzute la art. 9 din Lege. Argumentarea necesității de a adopta hotărârea în regim 
de urgență se aduce la cunoștința publicului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la adoptare, 
prin publicare pe pagina web a Agenției, prin afișare la sediul acesteia într-un spațiu accesibil 
publicului și/sau prin difuzare în mass-media centrală.  

Temeiul juridic de elaborare şi aprobare a modificărilor la Metodologie constituie art. 7 alin. 
(2) lit. a), art. 9 și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. la fel, potrivit 
art. VI din Legea nr.  249/22 cu privire la modificarea unor acte normative, care a intrat în vigoare la 
data de 10.09.2022, ANRE are obligaţia de a aduce actele sale normativ metodologice în concordanţă 
cu noile prevederi legale. Totodată, art. 9 din Lege permite în cazul situațiilor excepționale în sectorul 
gazelor naturale, proiectele de hotărâri pot fi supuse elaborării și adoptării de către ANRE în regim 
de urgență.  

Potrivit Regulamentului privind situaţiile excepţionale pe piaţa gazelor naturale aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 207/2019 ca măsură preventivă este stabilită – obligaţia aplicării unei 
politici tarifare adecvate, care să asigure că preţurile reglementate să acopere pe deplin costurile 
minime şi necesare ale întreprinderilor de gaze naturale în legătură cu desfăşurarea activităților lor pe 
piaţa gazelor naturale, precum şi neadmiterea situaţiei de acumulare a datoriilor faţă de furnizorii 
externi. 

Este important de menţionat că la data de 13.10.2021, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a 
Republicii Moldova a constatat apariţia situaţiei excepţionale - situaţie de alertă pe piaţa gazelor 
naturale (Proces verbal nr. 12-53-242-7749 al şedinţei Comisiei din 13.10.2021), urmată de 
declararea de către Parlamentul RM a stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova (Hotărârea Parlamentului nr. 41 din 24.02.2022). 

B. Argumentarea necesității adoptării Hotărârii în regim de urgenţă 
Avînd în vedere situaţia excepțională pe piaţa gazelor naturale declarată în modul stabilit, 

modificările propuse la Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a prețurilor 
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale s-au impus pentru a permite intervenția promptă prin 
ajustarea prețurilor reglementate pentru furnizorii de serviciu public, în vederea asigurării securităţii 
aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor din Republica Moldova (situație imposibilă în 
condițiile redacției precedente a Metodologiei).  



În condițiile variațiilor majore a prețului de procurare a gazelor naturale, cu un trend ascendent 
accentuat (situație fără precedent pe piața gazelor naturale), furnizorii care procură gaze naturale de 
la furnizorii externi se confruntă cu deficit de numerar la achiziționarea gazelor naturale, fapt ce poate 
periclita capacitatea de plată a acestora. Despre acest fapt furnizorul a informat ANRE, Ministerul 
Infrastructurii şi Dezvoltarii Regionale precum şi Comisia pentru Situatii Excepţionale (scrisoarea 
nr. 07-4633 din 09.09.2022). 

Conform prevederilor contractului de procurare a gazelor naturale semnat între 
S.A. ,,Moldovagaz” și S.A.P. „Gazprom”, prețul de procurare a gazelor naturale este determinat în 
funcție de cotațiile gazelor naturale pe platforma de tranzacționare TTF. De notat, că din luna iunie a 
anului curent până în prezent cotațiile prețului la gazele naturale s-au majorat de la 80 €/MWh până 
la 312 €/MWh. Astfel, prețul de procurare a gazelor naturale de către S.A. ,,Moldovagaz” de la S.A.P. 
„Gazprom” s-a majorat de la 851 $/1000 m3 - achitat pentru volumele de gaze naturale consumate în 
luna iunie, până la circa 1460 $/1000 m3 – estimat pentru gazele naturale consumate în luna august 
2022 și 1765$/1000 m3 pentru luna septembrie 2022.  

 
C. Informaţii privind asigurarea consultării publice a actului normativ  

Proiectul actului normativ a fost supus consultărilor publice cu părţile interesate în conformitate 
cu Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional şi Legea nr. 100/2017 cu privire 
la actele normative. 

Nota informativă și Analiza impactului au fost publicate pe pagina web oficială, www.anre.md, 
la rubrica Transparența decizională /Proiecte supuse aprobării, la data de 17 august 22 astfel, încât 
orice persoană interesată a avut posibilitatea de a accesa documentele respective şi de a prezenta 
propuneri și obiecții pe marginea lor, inclusiv prin poșta electronică, la adresa electronica indicată pe 
pagina ANRE.  

Proiectul de modificare Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a prețurilor 
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale a fost consultat ca parte a proiectului de Hotărâre 
privind modificările ce se operează la unele Hotărâri ale Consiliului de Administrație al ANRE plasat 
pentru consultări publice la data de 17.08.2022. În procesul consultărilor publice, dat fiind urgenţa 
operarii modificarilor s-a decis ca la definitivarea proiectului, modificările ce se operează la 
Metodologiei privind furnizarea gazelor naturale să fie promovate separat de modificările la 
Metodologia tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale.  

În conformitate cu Metodologia de efectuare a expertizei anticorupție a proiectelor de acte 
normative departamentale încă de la etapa elaborării proiectului, autorii au analizat toate prevederile 
propuse spre aprobare și au evitat în cuprinsul acestuia normele care pot genera, la aplicare, apariția 
riscurilor de corupție. 

Analiza impactului şi proiectul au fost avizate pozitiv în şedinţele publice a Grupului de lucru 
al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. 

La fel, proiectul a fost expertizat de către Ministerul Justitiei (aviz nr. 04/8018).  
ANRE a organizat şedinţe cu părţile interesate, toate propunerile parvenite la proiectul 

Hotărârii, precum şi informațiile cu privire la acceptarea sau respingerea acestora, cu argumentările 
ANRE au fost incluse în Sinteza propunerilor şi obiecțiilor, care a fost publicat pe pagina electronică 
a Agenţiei.  

Hotărârea ANRE privind modificarea Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a 
prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale a fost aprobată în şedinţa publică a 
Consiliului de Administraţie al ANRE la data de 13.09.2022  


