
Sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor 

prezentate de către părţile consultate la proiectul Hotărârii ANRE privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului de administraţie ANRE  

 

Pct. 

Participantul la 

avizare/ 

expertizare 

Text conform proiectului 
Redacţia propusă de instituţia care a prezentat 

avizul 

Argumentele privind acceptarea sau 

respingerea propunerii 

Ministerul Infrastructurii şi 

Dezvoltării Regionale 

 

Lipsa de propuneri şi obiecţii 
 

Consiliul Concutenţei Lipsa de propuneri şi obiecţii  

pct. 1 SRL “Chişinău -

gaz” 

Consumurile tehnologice şi pierderile de gaze 

naturale în instalația de gaze naturale a 

consumatorului final – noncasnic se vor 

determina de operatorul de sistem, conform 

modului de calculare al consumurilor 

tehnologice şi al pierderilor de gaze naturale în 

instalația de gaze naturale a consumatorului final 

– noncasnic, racordată direct la reţeaua de 

transport a gazelor naturale din Anexa 52 şi 

respectiv, modului de calculare al consumurilor 

tehnologice şi al pierderilor de gaze naturale în 

instalația de gaze naturale a consumatorului final 

– noncasnic racordată la reţeaua de distribuţie din 

Anexa 5 3 la Regulament”. 

Se completează cu pct. 601 cu următorul cuprins: „601  

Consumurile tehnologice şi pierderile de gaze 

naturale în instalația de gaze naturale a 

consumatorului noncasnic se vor determina de 

operatorul de sistem, conform modului de calculare al 

consumurilor tehnologice şi al pierderilor de gaze 

naturale în instalația de gaze naturale a 

consumatorului noncasnic, ... a consumatorului 

noncasnic racordată la reţeaua de distribuţie din 

Anexa 5 3 la Regulament”. 

Argumentarea: textul „consumatorului final – 

noncasnic” de substituit cu textul „consumatorului 

noncasnic”, în conformitate cu noțiunea din art. 2 din 

Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele 

naturale. 

Se acceptă. 

Anexa 

52 

sub. 3.1 

SRL 

“Moldovatrans-

gaz” 

Consumul de gaze naturale pentru necesităţile 

tehnologice ale staţiei de predare (SP) se va 

determina cu formula: Bn.t. = Bex.+ Bpr. + Bod. 

+ Brev. + Bap.+ Bt + Breg. (1) 

Se propune sub. 3.1 în urătoarea redacţie:  

- Z (K este coeficientul de compresibilitate conform 

formulei GERG-91MOD), variază în funcție de Pmi, 

Tmi și compoziția chimică a gazului. 

Coeficientul de compresibilitate al gazelor naturale 

se calculează prin formula (1), și anume: 

        𝑲 =  𝒁/𝒁𝒔                      (1) 

     unde: Z - factorul de compresibilitate la o 

presiune și temperatura dată (P, MPa), (T, K) 

    Zs - factorul de compresibilitate în condiții 

standard 

   𝑍 = 1 + В𝑚𝜌м + С𝑚𝜌м
2                 (2)                                    

      Bm și Cm - coeficienții ecuației de stare 

𝜌м - este densitatea molară kmol /m. 

Coeficienții ecuației de stare sunt determinați din 

următoarele expresii: 

Se acceptă parţial, în următoarea 

redacţie:  

“Zm - coeficientul de compresibilitate 

conform formulei: V = 1113,5 x [(D2
m x L 

x Pm) / (Tm x Zm)] x t, unde GERC-91MOD 

variază în funcție de Pm, Tm și 

compoziția chimică a gazelor naturale. 

Zm poate fi utilizat de OST din baza de 

date a calculatoarelor de debit de la 

punctele de măsurare a gazelor naturale 

în scopuri comerciale din preajmă.. 
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(3) 

    

        (4) 

 

unde:  𝑥𝑒- fracțiunea molară a hidrocarburilor 

echivalente 

𝑥𝑒  = 1 - 𝑥𝑎  - 𝑥𝑦                           (5) 

                    (6) 

  

                                     (7) 

  

                                 (8) 

                                         (9) 

  

                      (10) 

  

                                      (11) 
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                                     (12) 

    

                            (13) 

     

                           (14) 

   

                                                                   (15) 

                                

                                                (16) 

În formulele (6), (10) H se calculează prin expresia 

 H=128,64 + 47,479Me    (17)                                                                  

Unde Me - este masa molară a unei hidrocarburi echivalente, a cărei 

valoare este determinată din Expresie: 

 

𝑀𝑒 = (24,05525𝑧𝑐𝜌𝑐
− 28.0135𝑥𝑎

− 44.01𝑥𝑦
)/𝑥э                                    

(18) 

În expresia (18), fracția molară a hidrocarburii echivalente (xe) se 

calculează folosind formula (5), iar factorul de compresibilitate în condiții 

standard (Zs) se calculează folosind formula: 

 

𝑍𝑠 = 1 − (0.0741𝜌𝑐
− 0.006 − 0.063𝑥𝑎

− 0.0575𝑥𝑦
)2                          

(19) 

 

După determinarea coeficienților ecuației de stare (2) Bm și Cm, 

calculează factorul de compresibilitate la o presiune dată (P, MPa) și 

temperatura (T, K) prin formula: 

      

                      𝑍 = (1 +  𝐴2 +  
𝐴1

𝐴2
) /

3                                                            (20) 

unde: 

𝐴2 =  [𝐴0 −  (𝐴0
2 −  𝐴1

3)1/2]  1/3 

𝐴2 =  [𝐴0 −  (𝐴0
2 −  𝐴1

3)1/2]  1/3 

 

𝐴0 = 1 + 1.5 ∙ (𝐵0 +  𝐶0) 

𝐴1 = 1 +  𝐵0𝐵0 = 𝑏 ∙ 𝐵𝑚  

𝐶0 =  𝑏2  ∙  𝐶𝑚 

𝑏 =  
𝑝

2.7715 ∙ 𝑇
 ∙  103 

 Anexa 

5 3  

 

pct. 6. 

(2) 

SRL “Chişinău -

gaz” 

 La determinarea acestor consumuri și pierderi de 

gaze naturale, instalația de gaze naturale a 

consumatorului final - noncasnic se va considera 

segmentul de rețea care face legătura dintre 

rețeaua stradală de distribuție a gazelor 

naturale sau cea amplasată pe teritoriul 

nemijlocit învecinat cu respectivul consumator 

noncasnic și pânâ la prima îmbinare (flanșă) în 

Pct. 6 din Anexa 52  se contrapune cu  pct. 102 din pct.3 

al proiectuluila Regulamentul în speță, din care motiv 

acestea urmează a fi ajustate, astfel încît să fie adusă o 

claritate pentru a putea determina și calcula corect 

consumurile de gaze. 

Se acceptă parţial,  

În toate cazurile instalația de gaze a 

consumatorului noncasnic se va considera 

- segmentul de rețea care face legătura 

dintre rețeaua stradală de distribuție a 

gazelor naturale sau cea amplasată pe 

teritoriul nemijlocit învecinat cu 

respectivul consumator noncasnic și pânâ 

la prima îmbinare în fața echipamentului 
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fața echipamentului de măsurare a gazelor 

naturale în scopuri comerciale. 

Pct. 102 „Pentru facturarea consumului de 

gaze naturale pentru consumatorul noncasnic, la 

care echipamentul de măsurare nu este instalat în 

punctul de delimitare, volumul de gaze naturale 

consumat se va calcula de către operatorul de 

sistem, luându-se în consideraţie consumurile 

tehnologice şi pierderile de gaze naturale în 

conducte, armături, accesorii, stații şi posturi de 

reglare-măsurare, situate între punctul de 

delimitare şi echipamentul de măsurare, 

calculate conform Regulamentului privind 

racordarea la reţelele de gaze naturale şi 

prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie 

a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de 

de măsurare a gazelor naturale în scopuri 

comerciale. 

 Anexa 

nr. 5 3  

pct. 6 

(2) 

SRL „Edineţ-

gaz” 

Se propune o altă redacţie a pct. 6) din Anexa nr. 53„ 

Consumurile specificate în sbp. 5 se vor calcula 

pentru segmentul de instalaţie a consumatorului final, 

cuprins între punctul de delimitare şi prima îmbinare 

(filetată sau prin flaşe) din faţa echipamentului de 

măsurare.” 

Argumentarea:Varianta propusă a pct.6 din Anexa nr. 

53 nu este reuşită, ori noţiunile ”reţea de distribuţie a 

gazelor naturale”, „instalaţiile de gaze naturale a 

consumatorului final” sunt expres prevăzute în art .2 

din Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale. 

Se acceptă parţial, a vedea argumentarea 

de mai sus. A fost omisă specificarea 

îmbinării – flanșa. 

La situație 01.01.2022 circa 32,5 % din 

totalul rețelelor de distrubuție sunt în 

proprietatea autărităților administrației 

publice locale și a agenților economici, 

care sunt și consumatori noncasnici de 

gaze naturale. Din acest considerent 

ANRE a specificat instalația de gaze a 

consumatorului noncasnic în redacția 

respectivă.  

Anex 

nr. 5 3 

pct. 6 

(2) 

SRL „Ungheni-

gaz” 

La determinarea acestor consumuri și pierderi de gaze 

naturale, instalația de gaze naturale a consumatorului 

final - noncasnic se va considera segmentul de rețea 

(aflat sub presiune) care face legătura dintre rețeaua 

stradală de distribuție a gazelor naturale sau cea 

amplasată pe teritoriul nemijlocit învecinat cu 

respectivul consumator noncasnic și pânâ la prima 

îmbinare (flanșă) în fața echipamentului de măsurare 

a gazelor naturale în scopuri comerciale. 

Nu se acceptă. 

În cazul în care instalația de gaze a 

consumatorului noncasnic nu este sub 

presiune consumurile tehnologice şi 

pierderile de gaze naturale în instalația 

respectivă nu se calculează.  

Tab. 2 

din 

Anexa  

nr.53  

„SRL Edineţ-

gaz” 

Volumul pierderilor normative specifice de 

gaze naturale cauzate de acţionarea SES, pentru 

o unitate, m³/an. 
Pentru Grupa VI cu debitul de la 2000 m3/oră până la 

10000 m3/oră -10,83579 

De revăzut volumul pierderilor normative specifice de 

gaze normative cauzate de acţionarea SEF, pentru o 

unitate, m3/ /an, pentru regulatoarele atribuite grupei a 

VI (valoarea propusă nu se încadrează în şirul numeric 

al valorilor prevăzute pentru grupele învecinate). 

În rezultatul şedinţei cu OSD s-a convenit  

a păstra redacţia existentă.  

Anexa 

53  

SRL “Cimişlia – 

gaz” 

 

Anexa 53 la Regulamentul privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport 

și de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 112/2019, -  în cazul în care volumul 

pierderilor calculate de neetanșeitatea elementelor rețelelor de distribuție la consumatorul noncasnic va 

constitui mai puțin de 1m3 lunar, se propune facturarea anuală a volumului de pierderi, sau de determinat 

cuantumul minim de includere a volumului de pierderi în factura plată. 

Se acceptă,  pct. 4. în redacție nouă: 

„4.  Consumurile tehnologice și pierderile 

de gaze naturale determinate de OSD 

conform prevederilor pct. 1-3, 

lunar sau la înțelegerea părților, se 

cumulează cu volumul gazelor naturale 

înregistrate (calculate) de echipamentul 

de măsurare a gazelor naturale în scopuri 

comerciale şi se prezintă furnizorului 

pentru facturare. Acestea sunt suportate 

integral de consumatorii noncasnici, ceea 

ce se va specifica obligatoriu în contractul 

de furnizare a gazelor naturale.”  

 
SRL “Cimişlia – 

gaz” 

Se cere o precizare dacă cade sub incidența acestui Regulament 112/2019 următoarele cazuri în care: 
Precizare: 
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 - Consumatorul noncasnic a transmis la deservirea tehnică către OSD segmentul de gazoduct de la 

punctul de delimitare până la nodul de evidență; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Consumatorul noncasnic nu înregistrează consum de gaze naturale (sezonier sau deconectat de la 

rețeaua de gaze), dar segmentul de gazoduct de la punctul de delimitare până la nodul de evidență este sub 

presiune. 

În prezentul Mod de calcul instalația de 

gaze a consumatorului noncasnic se va 

considera - segmentul de rețea care face 

legătura dintre rețeaua stradală de 

distribuție a gazelor naturale sau cea 

amplasată pe teritoriul nemijlocit 

învecinat cu respectivul consumator 

noncasnic și pânâ la prima îmbinare în 

fața echipamentului de măsurare a gazelor 

naturale în scopuri comerciale. La situația 

01.01.2022 circa 32,5 % din totalul 

rețelelor de distrubuție sunt în 

proprietatea autărităților administrației 

publice locale și a agenților economici, 

care sunt și consumatori noncasnici de 

gaze naturale. Din acest considerent 

ANRE a specificat instalația de gaze a 

consumatorului noncasnic în redacția 

respectivă. 

În cazul în care instalația de gaze naturale 

menționată este sub presiune, dar 

consumatorul noncasnic este deconectat 

în fața echipamentului de măsurare, OSD 

va determina consumurile tehnologice şi 

pierderile de gaze naturale în elementele 

din instalația de gaze naturale care se află 

până la dispozitivul de deconectare 

(robinet, vană). 

Anexă 

nr. 5 

pct.7 

(3) 

SRL “Chişinău -

gaz” 

OSD vor determina următoarele consumuri 

tehnologice şi pierderi de gaze naturale în 

instalația de gaze naturale a consumatorului final 

- noncasnic:  

a) cauzate de neetanşeitatea conductelor şi a 

utilajului stațiilor / posturilor de reglare măsurare 

a gazelor naturale (SRM/PRM), conform 

volumelor pierderilor normative specifice din 

Tabelul 1. 

b) - în scopul executării lucrărilor de reparaţie şi 

întreţinere la SRM/PRM, fără ajustarea utilajului 

aferent – 16 m3 /an;  

OSD vor determina următoarele consumuri 

tehnologice şi pierderi de gaze naturale în instalația de 

gaze naturale a consumatorului final - noncasnic: 

a) cauzate de neetanşeitatea conductelor şi a 

utilajului stațiilor / posturilor de reglare măsurare 

a gazelor naturale (SRG/PRG), conform 

volumelor pierderilor normative specifice din 

Tabelul 1. 

b) - în scopul executării lucrărilor de reparaţie şi 

întreţinere la SRG/PRG, fără ajustarea utilajului 

aferent – 16 m3 /an;  

 c) la acţionarea supapelor de evacuare de siguranţă 

(SES) de la SRG/PRG se iau in considerație volumele 

pierderilor normative specifice de gaze naturale de la 

acţionarea SES din SRG, PRG conform Tabelului 2. 

Nu se acceptă. Art. 2 Noţiuni principale 

din Legea nr. 108/2016 cu privire la 

gazele naturale.   

 



6 

 

- în scopul purjării utilajului SRM/PRM la 

ajustarea lui, lucrări efectuate cu evacuarea 

gazelor naturale în atmosferă – 85 m3 /an. 

c) la acţionarea supapelor de evacuare de 

siguranţă (SES) de la SRM/PRM se iau in 

considerație volumele pierderilor normative 

specifice de gaze naturale de la acţionarea SES 

din SRM, PRM conform Tabelului 2. 

 

Argumentarea: Conform prevederilor pct. 2 alin. 1) 

și alin. 2) din Cerințele minime de securitate privind 

exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor 

naturale aprobate prin Hotărârea Guvernului 

Republicii Moldova nr.552 din 12 iulie 2017, stațiile 

de reglare a presiunii gazelor sunt indicate ca ”SRG” 

iar posturile de reglare a presiunii gazelor sunt 

indicate ca ”PRG” șonform prevederilor pct. 2 alin. 

1) și alin. 2) din Cerințele minime de securitate privind 

exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor 

naturale apre de  modificat conținutul Anexei 53, 

conform textului propus. 

Notă: 
SRL “Chişinău -

gaz” 

Pentru determinarea cât mai exactă a pierderilor 

normative de gaze naturale cauzate de 

neetanşeitatea conductelor şi a utilajului 

SRM/PRM atribuirea SRM şi PRM la grupe se 

efectuează reieşind din debitul gazelor naturale 

prin regulator. Pe nivele de presiune SRM/PRM 

se atribuie după presiunea gazelor naturale la 

intrare în ele, conform proiectelor tehnice. 

Notă: Pentru determinarea cât mai exactă a pierderilor 

normative de gaze naturale cauzate de neetanşeitatea 

conductelor şi a utilajului SRG/PRG atribuirea SRG 

şi PRG la grupe se efectuează reieşind din debitul 

gazelor naturale prin regulator. Pe nivele de presiune 

SRG/PRG se atribuie după presiunea gazelor naturale 

la intrare în ele, conform proiectelor tehnice. 

Nu se acceptă. De văzut argumentarea 

de mai sus. 

Anexă 

nr. 53 

pct.8 

(4) 

SRL”Ungheni-

gaz” 

Consumurile tehnologice și pierderile de gaze 

naturale determinate de OSD conform 

prevederilor pct. 1-3 se cumulează cu volumul 

gazelor naturale înregistrate (calculate) de 

echipamentului de măsurare a gazelor naturale în 

scopuri comerciale,  se prezintă furnizorului 

pentru facturare. Acestea sunt suportate integral 

de consumatorii noncasnici, ceea ce se va 

specifica obligatoriu în contractul de furnizare a 

gazelor naturale.” 

 

Consumurile tehnologice și pierderile de gaze naturale 

determinate de OSD conform prevederilor pct. 1-3 se 

cumulează cu volumul gazelor naturale înregistrate 

(lunar sau la înțelegerea părților) (calculate) de 

echipamentul de măsurare a gazelor naturale în 

scopuri comerciale, se prezintă furnizorului pentru 

facturare. Acestea sunt suportate integral de 

consumatorii noncasnici, ceea ce se va specifica 

obligatoriu în contractul de furnizare a gazelor 

naturale.” 

Se acceptă,  pct. 4. în redacție nouă: 

„4.  Consumurile tehnologice și pierderile 

de gaze naturale determinate de OSD 

conform prevederilor pct. 1-3, lunar sau la 

înțelegerea părților, se cumulează cu 

volumul gazelor naturale înregistrate 

(calculate) de 

echipamentul de măsurare a gazelor 

naturale în scopuri comerciale şi se 

prezintă furnizorului pentru facturare. 

Acestea sunt suportate integral de 

consumatorii noncasnici, ceea ce se va 

specifica obligatoriu în contractul de 

furnizare a gazelor naturale.” 

Anexă 

nr.53  

sbp.8) 

(4) 

SRL “Chişinău -

gaz” 

Consumurile tehnologice și pierderile de gaze 

naturale determinate de OSD conform 

prevederilor pct. 1-3 se cumulează cu volumul 

gazelor naturale înregistrate (calculate) de 

echipamentului de măsurare a gazelor naturale în 

scopuri comerciale, se prezintă furnizorului 

pentru facturare. Acestea sunt suportate integral 

de consumatorii noncasnici, ceea ce se va 

Consumurile tehnologice și pierderile de gaze naturale 

determinate de OSD conform 
prevederilor pct. 5-7 se cumulează cu volumul gazelor 

naturale înregistrate (calculate) de 
echipamentului de măsurare a gazelor naturale în 

scopuri comerciale, se prezintă furnizorului 
pentru facturare. Acestea sunt suportate integral de 

consumatorii noncasnici, ceea ce se va 

Se acceptă 
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specifica obligatoriu în contractul de furnizare a 

gazelor naturale.” 

 

specifica obligatoriu în contractul de furnizare a 

gazelor naturale.” 

Argumentarea: În scopul respectării numerotării 

aplicate. 

Totdată, este necesar ca autorul să stabilească 

numerotarea punctelor în anexa nr. 53: de la 1 la 4 sau 

de la 5 la 8. 

 
SRL Edineţ-

gaz” 

Se propune de completat Anexa nr. 53 cu pct. nr. 9 avînd următorul conţinut ”Toate caracteristicile tehnice 

a segmentului de instalaţie a consumatorului final-noncasnic, pentru care se calculează consumurile 

prevăzute de prezenta anexă, se vor consemna de către OSD şi consumatorul final-noncasnic în Acordul 

tehnic, încheiat în conformitate cu pct.71 ali. (21) din prezentul Regulament. 

     Totodată, SRL Edineţ-gaz” consideră că principiile de calculare a consumurilor texnologice şi a 

pierderilor de gaze naturale, prevăzute în prezentul proiect, trebuie acceptate şi pentru reţelele de 

distribuţie a gazelor naturale, ori este de neconceput ca aceste pierderi să se calculeze în baza altor 

principii. 

Se acceptă pct. 5 în următoarea redacție: 

„5. Toate caracteristicile tehnice ale 

instalaţiei de gaze naturale a 

consumatorului noncasnic, pentru care se 

calculează consumurile tehnologice și 

pierderile de gaze naturale prevăzute de 

prezenta anexă, se vor consemna de către 

OSD şi consumatorul noncasnic în 

Acordul tehnic, încheiat în conformitate 

cu pct. 71 alin. (21) din prezentul 

Regulament”. 

pct. 3. 

(Regul

amentu

l 

113/20

19) 

SRL “Chişinău -

gaz” 

Pentru facturarea consumului de gaze naturale 

pentru consumatorul noncasnic, la care 

echipamentul de măsurare nu este instalat în 

punctul de delimitare, volumul de gaze naturale 

consumat se va calcula de către operatorul de 

sistem, luându-se în consideraţie consumurile 

tehnologice şi pierderile de gaze naturale în 

conducte, armături, accesorii, stații şi posturi de 

reglare-măsurare, situate între punctul de 

delimitare şi echipamentul de măsurare, 

calculate conform Regulamentului privind 

racordarea la reţelele de gaze naturale şi 

prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie 

a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de administraţie al ANRE nr. 

112/2019”. 

Se propune modificarea pct.102 din Regulamentul 

pentru Furnizarea gazelor naturale prin completarea 

după sintagma „Pentru facturarea consumului de gaze 

naturale” cu sintagma „de către furnizor”, în 

următoarea redacție: 

„Pct.102. Pentru facturarea consumului de gaze 

naturale de către furnizor pentru consumatorul 

noncasnic, la care echipamentul de măsurare nu este 

instalat în punctul de delimitare, volumul de gaze 

naturale consumat se va calcula de către operatorul de 

sistem, luându-se în consideraţie consumurile 

tehnologice şi pierderile de gaze naturale în conducte, 

armături, accesorii, stații şi posturi de reglare-

măsurare, situate între punctul de delimitare şi 

echipamentul de măsurare, calculate conform 

Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze 

naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de 

distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de administraţie al ANRE nr. 112/2019”. 

Argumentarea : În cazul în care pct.102 din 

Regulamentul pentru Furnizarea gazelor naturale, nu 

va fi completat cu sintagma „de către furnizor” va fi 

imposibilă executarea acestui punct, din motivul că nu 

este clar și previzibil, or, consumatorii non casnici 

trebuie să cunoscă reieșind din textul pct.102 din 

Se acceptă. 
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Regulamentul în speță, de cine va fi eliberată factura 

de consum de gaze naturale la care echipamentul de 

măsurare nu este instalat în punctul de delimitare, al 

cărui volum de gaze naturale consumat este calculate 

de operatorul de sistem. 

În cazul dezacordului cu propunerile de modificare 

înaintate, urmează a fi adusă o claritate la pct.102 din 

Regulamentul în speță pentru a putea fi posibilă 

executarea acestuia. 

 
SRL “Chişinău -

gaz” 

Concomitent, rugăm implicarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în vederea 

explicării necesității efectuării calculelor în cazul existenței racordării consumatorilor casnici în instalația 

de racordare a consumatorului noncasnic, precum și în cazul existenței la un loc de consum a două 

echipamente de măsurare montate pe trepte diferite de presiune. 

Precizare: Pe ramificația rețelei la care 

sunt racordați consumatorii casnici și 

până la robinetul de siguranță perderile de 

gaze naturale vor fi suportate de OSD şi 

consumatorul noncasnic. 

În toate cazurile instalația de gaze a 

consumatorului noncasnic se va considera 

- segmentul de rețea care face legătura 

dintre rețeaua stradală de distribuție a 

gazelor naturale sau cea amplasată pe 

teritoriul nemijlocit învecinat cu 

respectivul consumator noncasnic și pânâ 

la prima îmbinare în fața echipamentului 

de măsurare a gazelor naturale în scopuri 

comerciale. 

 
SRL “Chişinău -

gaz” 

În referință la modul de calculare al consumurilor tehnologice și al pierderilor de gaze naturale în 

instalația de gaze naturale a consumatorului final-noncasic, racordată la rețeaua de distribuție a gazelor 

naturale, și introducerea modificărilor în Regulamentul de racordare nr. 112/2019 (Anexa nr.53), 

Regulamentul de măsurare nr. 297/2022 (pct.116 și 117 alin.(2)) și Regulamentul de furnizare nr. 113/2019 

(pct.102) este de notat următoarele. 

Volumele anuale ale consumurilor tehnologice și a pierderilor tehnice de gaze naturale în rețelele de 

distribuție, determinate anterior în conformitate cu Metodologia de calcul al consumurilor tehnologice și 

ale pierderilor tehnice de gaze naturale nr.398/2010, sunt compuse din 2 componente de bază: ”reale” (la 

exploatarea SRM şi/sau PRM, în reţelele de distribuţie, în reţelele şi în instalaţiile de gaze naturale ale 

consumatorilor finali etc.) și ”aparente” (cauzate preponderant de erorile constructive ale echipamentelor 

de măsurare și de necorectarea condiţiilor de stare). 

Modificările preconizate estimează doar componentă ”reală” din volumul total al pierderilor efective 

și deloc nu este luată în considerație cea ”aparentă”. Se constată faptul că raportul între acestea este de 

1:23 (din volumul total al pierderilor anuale efectiv înregistrate cca 96% reprezintă pierderile ”aparente”). 

La moment nu există mecanisme aprobate de evaluare a pierderilor aparente pentru fiecare loc de 

consum. Dacă componenta ”reală” (pierderi liniare, scăpări necontrolate) a pierderilor poate fi evaluată 

după anumite indicatori stabili și invariabili într–o anumită perioada de timp (lungimea și diametrul 

rețelelor, presiunea de lucru, caracteristici tehnice ale accesoriilor, etc.), componenta ”aparentă” este 

funcție de mai multe variabile (temperatura gazelor naturale, presiunea barometrică, eroarea relativă, 

Nu se acceptă, deoarece odată cu 

adoptarea noilor modificări la Legea nr. 

108/2016 cu privire la gazele naturale şi a 

proiectului Hotărârii în cauză, 

Metodologia de calcul al consumurilor 

tehnologice și ale pierderilor tehnice de 

gaze naturale aprobate prin Hotărârea CA 

al ANRE nr. 398/2010 va fi abrogată. 
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volumul înregistrat al gazelor, etc.). Estimarea/fixarea acestei componente pentru înaintarea volumului de 

gaze Furnizorului spre facturare va reprezenta un proces foarte complex și de durată, fapt care va conduce 

la mărirea esențială a termenilor de închidere a perioadei de gestiune. 

Reieșind din cele expuse, considerăm oportun în proiectul examinat de modificare a unor Hotărâri ale 

Consiliului de Administrație al ANRE (Regulamentele 112/2019, 113/2019 și 297/2022) să fie menționat 

faptul, că ”pierderile tehnice de gaze naturale APARENTE se vor determina în continuare aplicând 

algoritmele prevăzute în  Metodologia de calcul al consumurilor tehnologice și ale pierderilor 

tehnice de gaze naturale nr.398/2010”. 

 
SRL “Bălţi -

gaz” 

De concretizat, ce reflectă modificările asupra consumatorilor finali noncasnici bugetari (şcolui, 

gimnazii/licee, grădiniţe de copii, instituţii medicale- centre ale medicilor de familie/spitale, secţii de 

poliţie, etc.) 

Regulamentul se va aplica la 

determinarea pierderilor în rețelele 

consumatorilor noncasnici  

 
SRL “Bălţi -

gaz” 

De concretizat evaluarea şi calculele pierderilor de gaze naturale a consumatorilor noncasnici, dacă în 

gazoductul său sunt racordaţi un şir de alţi consumatori finali – casnici şi noncasnici. 

Precizare: Pe ramificația rețelei la care 

sunt racordați consumatorii casnici și 

până la robinetul de siguranță pierderile 

de gaze naturale vor fi suportate de OSD. 

În toate cazurile instalația de gaze a 

consumatorului noncasnic se va considera 

- segmentul de rețea care face legătura 

dintre rețeaua stradală de distribuție a 

gazelor naturale sau cea amplasată pe 

teritoriul nemijlocit învecinat cu 

respectivul consumator noncasnic și pânâ 

la prima îmbinare în fața echipamentului 

de măsurare a gazelor naturale în scopuri 

comerciale. 

SRL”ÎCS Nord Gaz 

Sângerei” 
Lipsa de propuneri şi obiecţii 

 

Floreşti – gaz  SRL Lipsa de propuneri şi obiecţii  

Anexa 

52 

Pct. 4 

Centrul Național 

Anticorupție 

EDA22/8447 

din 23.12.2022 

4. Consumurile tehnologice și pierderile de gaze 

naturale determinate de OST conform 

prevederilor pct. 1-3 se cumulează cu volumul 

gazelor naturale înregistrate (calculate) de 

echipamentului de măsurare a gazelor naturale 

în scopuri comerciale şi se prezintă furnizorului 

pentru facturare. Acestea sunt suportate integral 

de consumatorul noncasnic, ceea ce se va 

specifica obligatoriu în contractul de furnizare a 

gazelor naturale. 

Reglementarea expresă a unui termen concret în care 

operatorul de sistem este ținut să prezinte către 

furnizor pentru facturare, consumurile tehnologice și 

pierderile de gaze naturale cumulate cu volumul 

gazelor naturale înregistrate (calculate) de 

echipamentului de măsurare a gazelor naturale. 

 

Argumentarea: 

Norma incumbă în sarcina operatorului de sistem, de 

a prezenta către furnizor pentru facturare, 

consumurile tehnologice și pierderile de gaze 

naturale cumulate cu volumul gazelor naturale 

înregistrate (calculate) de echipamentului de 

măsurare a gazelor naturale, fără însă a prevedea un 

Operatorul prezintă informaţia cu privire 

la pierderi concomitent cu informaţia 

privind volumele de gaze naturale 

înregistrate de echipamentele de 

măsurare. Care vor fi facturate de furnizor 

consumatorului său.  
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termen concret în vederea realizării sarcinii propuse 

reglementării, ceea ce prezintă un risc de corupție. 

Or, potrivit art.29 alin. (2) al Legii nr.100/2017 cu 

privire la actele normative, „Pentru a se evita 

lacunele legislative, soluţiile propuse în proiectul 

actului normativ trebuie să acopere întreaga 

problematică a relaţiilor sociale ce constituie obiectul 

de reglementare al proiectului.” 

Lipsa termenelor concrete întotdeauna lasă loc pentru 

interpretări abuzive din partea persoanelor 

responsabile de aplicare. Astfel, apare discreţia 

excesivă a acestora de a aprecia şi stabili în fiecare 

caz separat termene care îi sunt convenabile, ceea ce 

în caz de eventuală neprezentare în termen a datelor 

privind consumurile tehnologice și pierderile de gaze 

naturale necesare pentru facturare, se va putea crea 

neînțelegeri dintre persoanele incidente reglementării, 

cu riscul periclitării activității acestora în domeniul 

gazelor naturale, fapt ce contravine interesului public. 

pct.1 

Ministerul 

Justiţiei 

Aviz expertiză 

nr. 04/10490 din 

05.12.2022 

Regulamentul privind racordarea la reţelele de 

gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport 

şi de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE.. 

În partea dispozitivă, în denumirea autorităţii, 

abrevierea „ ANRE” se va expune desfăşurat 

(observaţia valabilă inclusiv pentru pct. 2 şi 3). 
Se acceptă. 

1,  

(601 ) 

Ministerul 

Justiţiei 

Aviz expertiză 

nr. 04/10490 din 

05.12.2022 

Consumurile tehnologice şi pierderile de gaze 

naturale în instalația de gaze naturale a 

consumatorului final – noncasnic se vor 

determina de operatorul de sistem, conform 

modului de calculare al consumurilor 

tehnologice şi al pierderilor de gaze naturale în 

instalația de gaze naturale a consumatorului final 

– noncasnic, racordată direct la reţeaua de 

transport a gazelor naturale din Anexa 52 şi 

respectiv, modului de calculare al consumurilor 

tehnologice şi al pierderilor de gaze naturale în 

instalația de gaze naturale a consumatorului final 

– noncasnic racordată la reţeaua de distribuţie din 

Anexa 53 la Regulament”.  

Se completează cu Anexele 52  şi 53 cu 

următorul cuprins: 

Textele „Anexa 52”, „Anexa 53”,  „Anexele 52 şi 53” 

se vor substitui cu textele „ „Anexa nr. 52”, „Anexa 

nr.53”,  „Anexele nr 52 şi nr. 53” 

Se acceptă. 

pct.2 
Ministerul 

Justiţiei 
 În cazul în care echipamentul de măsurare la 

consumatorul noncasnic nu este instalat în 

În textul pct. 116, referinţa la actul normativ se va 

menţiona în conformitate cu prevederile art.55 alin. 
Se acceptă. 



11 

 

 

Aviz expertiză 

nr. 04/10490 din 

05.12.2022 

punctul de delimitare, volumul de gaze naturale 

furnizat se va calcula luându-se în considerare 

consumurile tehnologice și pierderile de gaze 

naturale în conducte, armături, accesorii situate 

între punctul de delimitare şi punctul de măsurare 

comercială, calculate conform Regulamentului 

privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi 

prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie 

a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de administraţie al ANRE nr. 112 din 

19.04.2019. 

(5) din Legea nr.100/2017, astfel încât la indicarea 

datei de adoptare a actului normativ să se indice 

numărul de ordine, ca element de identificare, la care 

să se adauge anul în care a fost adoptat, aprobat sau 

emis acesta, fiind despărţite de o bară”/”. Astfel textul 

„nr.112 din 19.04.2019” se va substitui cu textul „ 

nr.112/2019”. 

pct.2 

(117 

sub.2) 

Ministerul 

Justiţiei 

Aviz expertiză 

nr. 04/10490 din 

05.12.2022 

consumurilor tehnologice și pierderilor de gaze 

naturale în calculate conform Regulamentului 

privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi 

prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie 

a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de administraţie al ANRE nr. 112 

/2019. 

 
 

La pct. 117 textul „ alin. (2)” se va substitui cu textul 

„sbp. 2). Se va reţine că, pentru interpretare corectă şi 

aplicare comodă, punctele pot fi divizate în subpuncte 

sau aliniate. Subpunctele sunt însemnate cu numere 

ordinare, exprimate prin cifre arabe, urmate de o 

paranţeză, şi se evidenţiază printr-o uşoară retragere 

spre dreapta de la alinierea textului pe vericală. 

Subsecvent, partea dispozitivă se va expune după cum 

urmează: „ la pct.117 sbp. 2) va avea următorul 

cuprins: ”, urmat de redarea textului, iar cifrele ”117” 

se vor exclude.  

Se acceptă. 

pct.3 

(pct. 

102) 

Ministerul 

Justiţiei 

Aviz expertiză 

nr. 04/10490 din 

05.12.2022 

Pct. 102 din Regulamentul privind furnizarea 

gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de administraţie al ANRE nr. 

113/2019 înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 

1449 din 16 mai 2019 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2019, nr. 178-184, art. 

912), se modifică după cum urmrază: 

În partea dispozitivă a pct. 3, textul „ se modifică  după 

cum urmează:” se va substitui cu textul „va avea 

următorul cuprins:”. 

Se acceptă. 

 

Ministerul 

Justiţiei 

Aviz expertiză 

nr. 04/10490 din 

05.12.2022 

Subpunctele din proiect urmează a fi numerotate în conformitate cu art. 52 alin. (3) din Legea nr.100/2017. 

Totodată, actele normative nominalizate în proiect vor fi expuse în ordine cronologică.  
Se acceptă. 


