
 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de modificare a unor Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea proiectului      

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalitățile urmărite 

Temeiul juridic de operare a modificărilor la unele Hotărâri ale Consiliului de Administraţie al 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică constituie art. 85 alin.(10), art.7 alin.(1), lit. 

k), lit. o) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, cu modificările ulterioare. 

Prin intervenția propusă se urmărește modificarea următoarelor acte normative: 

1) Regulamentul privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de 

transport şi de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 112 /2019; 

2) Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, aprobat prin 

Hotărârea ANRE nr. 297/2022; 

3) Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 

113/2019. 

Conform Regulamentului privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor 

de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 112/2019 

„consumatorii noncasnici sunt responsabili de exploatarea şi deservirea tehnică a instalaţiilor de gaze 

naturale situate în aval de punctul de delimitare.” 

Una dintre problemele care justifică intervenția propusă, este apariția echivocului în aplicarea și 

interpretarea cadrului legal, odată cu implementarea modificărilor la Legea nr. 108/2016 cu privire 

la gazele naturale care se va manifesta prin abrogarea Metodologiei de calcul al consumurilor 

tehnologice şi al pierderilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie aprobate prin 

Hotărârea ANRE nr. 398/2010. 

Un efect colateral, al abrogării Hotărârea ANRE nr. 398/2010 va constitui și crearea unui vid 

legislativ caracterizat prin lipsa normelor care să reglementeze modalitatea de calculare a 

consumurilor tehnologice şi a pierderilor în instalaţiile de gaze naturale, ce aparţin consumatorilor  

noncasnici, racordate direct la reţeaua de transport sau de distribuţie a gazelor naturale,  

Lipsa normelor respective, va duce la apariţia neînțelegerilor dintre operatorii de sistem 

(OSD/OST) şi consumatorii noncasnici în privinţa aplicării unei abordări unice de calcul a pierderilor 

tehnice de gaze naturale în conducte, аrmături, accesorii, staţii şi posturi de rеglаrе-măsurаrе situate 

întrе punctul de delimitare şi echipamentul de măsurаrе al consumatorului noncasnic. 

Finalitățile urmărite de Agenţie la elaborarea proiectului de modificare a Regulamentului 

privind racordarea sunt:  

  implementarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele 

naturale; 

  evitarea echivocului în aplicarea și interpretarea cadrului legal de către titularii de licențe; 

  acoperirea vidului de reglementare, care va fi format ca urmare a abrogării Hotărârii ANRE 

nr. 398/2010. 

Potrivit proiectului Hotărârii, privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului de Administraţie 

al ANRE, vor fi operate modificări la: 

A. 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 nr. 112 /2019, 

Consumurile tehnologice şi pierderile de gaze naturale în instalația de gaze naturale a 

consumatorului final – noncasnic se vor determina de operatorul de sistem, conform: 

1) 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 prevăzut în Anexa 52 şi respectiv,  



2) 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 

prevăzut în Anexa 53 la Regulament”.  

Pentru determinarea consumurilor tehnologice şi al pierderilor de gaze naturale în instalația de 

gaze naturale a consumatorului final - noncasnic racordată la reţeaua de transport/distribuţie a 

gazelor naturale, operatorii vor utiliza volumele pierderilor normative specifice cauzate de 

neetanșeitatea elementelor rețelelor de transport/distribuție a gazelor naturale. 

 

B. Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 297/2022 se modifică după cum urmează: 

„116. În cazul în care echipamentul de măsurare la consumatorul noncasnic nu este instalat în 

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”. 

C. Pct. 102 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului de administraţie al ANRE nr. 113/2019 se modifică după cum urmează: „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”. 

3. Fundamentarea economico-financiară 

Consumatorii noncasnici vor beneficia, deoarece va exista un act normativ care să prevadă 

exhaustiv modalitățile de calculare a consumurilor tehnologice și pierderilor în instalațiile sale 

bazate pe pierderile normative specifice, aprobate de ANRE. 

4. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Opțiunea recomandată constă în operarea modificărilor la unele Hotărâri ale CA al ANRE 

(Regulamentul privind racordarea, Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri 

comerciale, Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale). 

Se propune ca Hotărârea să intre în vigoare la data abrogării Hotărârii ANRE nr.398/2010. 

5. Avizarea și consultarea publică a proiectului 

Proiectul și Analiza Impactului au fost publicate pe pagina oficială a ANRE, unde au fost supuse 

consultării cu autoritățile competente și alte părți interesate în conformitate cu Legea privind 

transparența în procesul decizional nr. 238/2008 şi Legea privind actele normative nr. 100/2017. 

  Agenţia a expediat spre consultare şi avizare, în adresa Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale, Consiliului Concurenței, furnizorilor de gaze naturale, operatorilor sistemelor 

de distribuţie a gazelor naturale, operatorilor sistemelor de transport a gazelor naturale, Confederației 

Naționale a Patronatului, Asociaţiei Naţionale a Producătorilor din Moldova. 

Concomitent, a fost emis un anunţ cu privire la inițierea examinării acestora, astfel, încât orice 

persoană să aibă posibilitatea să prezinte propuneri şi obiecții pe marginea lor, la adresa electronica 

a Agenţiei. 

Toate obiecțiile şi propunerile la Analiza Impactului şi la proiect vor fi incluse în Sinteza 

obiecțiilor şi propunerilor. 
 

 

 

Veaceslav UNTILA   

Director general  
 
 
 


