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ÎNREGISTRAT:

Ministerul Justiţiei al RM

nr. 1593 din 19 octombrie 2020

Ministru_____ Fadei NAGACEVSCHI

În temeiul art. 7 alin. (1) lit. k) 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 Naţionale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

1.  Regulamentul  privind  racordarea  la  rețelele  de  gaze  naturale  şi  prestarea
serviciilor  de  transport  şi  de  distribuție  a  gazelor  naturale,  aprobat  prin  Hotărârea
Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr.
112/2019, înregistrată la Ministerul Justiției cu nr. 1448 din 16 mai 2019 (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2019, nr. 178-184, art. 911), se modifică după cum urmează:

1) Pct. 62 va avea următorul cuprins: „Operatorul de sistem publică pe pagina sa
electronică modelul contractului pentru prestarea serviciului de transport și respectiv de
distribuție a gazelor naturale care conţine clauzele obligatorii stabilite în Anexele nr. 51 şi
nr. 6 la Regulament”.

2) Pct. 63 va avea următorul cuprins: „Contractul pentru prestarea serviciilor de
transport  al  gazelor naturale și  contractul  pentru prestarea serviciilor de distribuție al
gazelor naturale reprezintă contracte bilaterale încheiate între operatorul de sistem și un
utilizator  de  sistem.  În  scopul  încheierii  contractului  pentru  prestarea  serviciului  de
transport sau de distribuție a gazelor naturale utilizatorul de sistem va prezenta o cerere
către  operatorul  de  sistem de  modelul  stabilit  în  Anexa  61  la  Regulament,  precum și
proiectul  completat  și  semnat  al  contractului,  preluat  de  pe  pagina  electronică  a
operatorului de sistem”.



3) La pct. 64 textul „2 zile lucrătoare” se substituie cu textul „ 1 zi lucrătoare”.

4) Pct. 65 va avea următorul cuprins: Este interzis operatorului de sistem să solicite
alte informații, acte sau copiile acestora, decât cele indicate în Regulament”.

5) Pct. 66 se abrogă.

6) Pct. 67 va avea următorul cuprins: „În cazul în care actele și/sau informațiile
prezentate de către solicitant în conformitate cu pct. 63 sunt incomplete sau insuficiente,
operatorul de sistem notifică solicitantul în termen de 2 zile lucrătoare de la recepție,
indicând în mod exhaustiv actele și/sau informațiile care trebuie completate sau prezentate
operatorului de sistem”.

7)  Pct.  68  prima  propoziție  va  avea  următorul  cuprins:  Operatorul  de  sistem
transmite utilizatorului de sistem contractul pentru prestarea serviciului de transport sau de
distribuție semnat în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la recepția documentelor
/informațiilor stabilite în Anexa nr. 61 la Regulament”.

8) La pct. 132 penultima propoziție, după textul „actul de control” se completează
cu textul „după modelul stabilit în Anexa nr.13”;

9) Regulamentul se completează cu Anexa nr. 51 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 51

la Regulamentul privind racordarea la

rețelele de gaze naturale și prestarea

serviciilor de transport și de distribuție,

aprobat prin Hotărârea ANRE

nr. 112/2020 din 19 aprilie 2019

CLAUZELE OBLIGATORII

ale contractului pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale

1. Terminologie și legislație aplicabilă

Prevederile prezentului Contract corespund și urmează a fi aplicate în conformitate
cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, Regulamentului privind accesul la
rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor, aprobat prin Hotărârea
ANRE nr.  421/2019,  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, Codul rețelelor de gaze naturale, aprobat prin Hotărârea
ANRE nr. 420/2019, precum și cu Codul Civil al RM nr. 1107-XV din 06.06.2002.



2. Obiectul Contractului

Obiectul  Contractului  îl  constituie  prestarea  serviciului  de  transport  al  gazelor
naturale desemnând ansamblul de activități ale operatorului sistemului de transport (OST)
pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de transport la punctele de intrare şi de
ieşire din rețelele de transport al gazelor naturale ce aparțin ____________, și transportul
cantităților determinate de gaze naturale, în vederea livrării către utilizatorul de sistem.

3. Condiții  generale de contractare a serviciului  de transport al  gazelor
naturale

1)  Informația  despre  capacitatea  contractată,  separat  pentru  fiecare  punct  de
intrare şi de ieşire din rețeaua de transport al gazelor naturale, este prevăzută în Anexa nr.
1 la Contract şi este exprimată în kWh /zi (25°C / 0°C).

2) Mecanismele de alocare /restituire a capacității și procedurile de gestionare a
congestiilor sunt efectuate conform cerințelor Regulamentului privind accesul la rețelele de
transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.
421/2019.

3) OST asigură existența capacităților corespunzătoare în punctele de intrare și
ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale, conform Anexei 1 la prezentul Contract.

4. Condiţiile de plată

1) Utilizatorul de sistem va plăti  OST contravaloarea serviciului  de transport al
gazelor naturale prestat calculată în baza tarifului pentru serviciul de transport al gazelor
naturale, aprobat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.

2) Suma aproximativă a Contractului, inclusiv TVA, calculată luînd în considerare
tariful pentru serviciul de transport al gazelor naturale în vigoare, constituie _________lei.
Suma contractului poate fi reexaminată în caz de modificare a tarifului pentru serviciul de
transport al gazelor naturale sau a capacității  /cantității  de gaze naturale transportate,
(Anexa nr. 1 la Contract).

3) Plata facturilor emise de către OST, se face în termen de 15 zile calendaristice de
la data emiterii facturii. În cazul în care data scadenței este zi nelucrătoare, termenul se
consideră  scadent  în  următoarea  zi  lucrătoare.  Obligaţia  de  plată  este  considerată
îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul OST.

4)  În  caz  de  neachitare  până  la  data-limită  indicată  în  factură  a  contravalorii
serviciului de transport al gazelor naturale, Utilizatorul de sistem va plăti OST o penalitate,
în mărime de ________, la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima
zi după data-limită de plată a facturii şi până la data efectuării plăţii.

5. Măsurarea gazelor naturale

Măsurarea cantităților de gaze naturale se face continuu la punctele de intrare și de
ieşire din rețelele de transport ale OST, prin intermediul sistemelor şi echipamentelor de



măsurare,  cu respectarea condiţiilor prevăzute în Regulamentul cu privire la modul de
măsurare  a  gazelor  naturale  în  scopuri  comerciale,  aprobat  prin  Hotărârea  ANRE nr.
385/2010, în Codul rețelelor de gaze naturale.

6. Calitatea gazelor naturale

1) Determinarea parametrilor de calitate a gazelor naturale livrate în /din rețelele de
transport  al  gazelor  naturale  la  punctele  de  predare-preluare  a  gazelor  naturale  se
efectuează în conformitate cu condiţiile stabilite în Codul rețelelor de gaze naturale.

2) La predarea-preluarea gazelor naturale responsabil pentru respectarea cerințelor
față de parametrii de calitate ai gazelor naturale stabiliți este operatorul de sistem din
amonte punctului de predare.

Drepturile şi obligaţiile OST

7. OST are următoarele drepturi:

1) să încaseze contravaloarea serviciului de transport al gazelor naturale prestat;

2) să limiteze /întrerupă prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, cu
preavizare, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată la termenele şi în condiţiile prevăzute
de Contract;

3) să refuze preluarea în rețeaua de transport al gazelor naturale a gazelor naturale
care nu corespund parametrilor de calitate stabiliți în standardele de calitate aprobate de
organismul naţional de standardizare;

4) să factureze Utilizatorului de sistem contravaloarea serviciului de transport al
gazelor naturale prestat, cu aplicarea tarifelor pentru prestarea serviciului de transport al
gazelor naturale aprobate;

5) să răspundă şi să soluționeze sesizările utilizatorului de sistem, referitoare la
prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, în condiţiile prevăzute de legislația în
vigoare;

6)  toate  celelalte  drepturi,  astfel  cum acestea  sunt  prevăzute  în  Regulamentul
privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de
distribuţie a gazelor naturale.

8. OST are următoarele obligații:

1) să transporte cantitatea nominalizată de gaze naturale de la punctele de intrare
spre cele de ieșire din rețeaua sa de transport al gazelor naturale;

2) să anunțe Utilizatorul de sistem în legătură cu eventualele limitări /întreruperi în
prestarea serviciilor de transport în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de plată;

3) să preia și să transporte Utilizatorului de sistem gazele naturale, în conformitate
cu nominalizările /renominalizările acceptate;



4) să livreze gazele naturale la ieșirea din sistemul OST cu respectarea parametrilor
de  calitate  stabilite  în  standardele  de  calitate  aprobate  de  organismul  național  de
standardizare.

5)  să  iniţieze  modificarea  şi/sau  completarea  prezentului  Contract,  în  cazul
modificării circumstanțelor care au stat la baza încheierii acestuia;

6)  toate  celelalte  obligații,  astfel  cum acestea  sunt  prevăzute  în  Regulamentul
privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de
distribuţie a gazelor naturale.

7) să reia prestarea serviciului de transport al gazelor naturale în termen de 24 de
ore de la momentul îndeplinirii obligațiilor de plată de către Utilizatorul de sistem;”.

Drepturile şi obligațiile Utilizatorului de sistem

9. Utilizatorul de sistem are următoarele drepturi:

1)  să  solicite  OST  să  modifice  prezentul  Contract  în  cazul  modificării
circumstanțelor  care  au  stat  la  baza  încheierii  acestuia;

2) să refuze preluarea din sistem a gazelor naturale care nu respectă parametrii de
calitate  stabilite  în  standardele  de  calitate  aprobate  de  organismul  național  de
standardizare;

3)  toate  celelalte  drepturi,  astfel  cum acestea  sunt  prevăzute  în  Regulamentul
privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de
distribuţie a gazelor naturale și Regulamentul privind accesul la reţelele de transport al
gazelor naturale şi referitor la gestionarea congestiilor.

10. Utilizatorul de sistem are următoarele obligații:

1) să plătească integral şi în termen facturile emise de OST;

2) să transmită la OST nominalizări /renominalizări în limita capacității rezervate;

3) să ia toate măsurile necesare în vederea asigurării limitării /întreruperii livrărilor
de gaze naturale către consumatorii săi, cu respectarea legislației în vigoare;

4) să asigure cantitatea gazelor naturale la intrarea în rețelele OST;

5)  toate  celelalte  obligații,  astfel  cum acestea  sunt  prevăzute  în  Regulamentul
privind racordarea la reţelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de
distribuţie a gazelor naturale și Regulamentul privind accesul la reţelele de transport al
gazelor naturale şi gestionarea congestiilor.

11. Justificarea datorită unui impediment

1) Partea care invocă justificarea datorită unui impediment este obligată să notifice
celeilalte  părţi  în  termen de  48  de  ore  de  la  declanșarea  evenimentului  şi  să  remită



documentele justificative în termen de 10 zile calendaristice de la încetarea evenimentului.
De asemenea, partea în cauză este obligată să ia măsurile posibile în vederea limitării
consecinţelor produse de un asemenea eveniment.

2) În cazul în care evenimentul nu încetează în termen de 30 de zile calendaristice,
părţile au dreptul să solicite încetarea Contractului, fără ca vreuna din ele să aibă dreptul
de a pretinde despăgubiri.

12. Durata contractului

1) Contractul va produce efecte începând cu data completării de către Utilizatorul
de sistem și prezentării la OST a Anexei nr. 1 cu informația privind capacitatea/ cantitatea
contractată și perioada de transport a gazelor naturale;

2)  Contractul  va  produce efecte  până  la  rezolvirea acestuia  în  conformitate  cu
prevederile stabilite în Contract sau în Regulamentul privind racordarea.

3) Dacă  este încheiat pe perioadă  determinată,  Contractul poate fi  prelungit cu
acordul ambelor părţi, termenul de prelungire fiind specificat într-o anexă separată.

13. Încetarea contractului poate avea loc în următoarele situații:

1) la expirarea termenului de valabilitate a Contractului;

2) prin acordul părţilor;

3) în cazul restituirii capacității rezervate în conformitate cu Regulamentul privind
accesul la reţelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor;

4) în cazul transferului capacității rezervate în conformitate cu condiţiile prevăzute
de Regulamentul privind accesul la reţelele de transport al gazelor naturale și gestionarea
congestiilor;

5) prin rezolvirea unilaterală în cazul neîndeplinirii obligațiunilor contractuale, cu
notificarea părții opuse înainte de data de rezolvire.

14. Notificări

1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului Contract să-şi notifice
reciproc, orice modificare a circumstanțelor existente la data semnării acestuia.

2)  Termenul  de  notificare  este  de  maximum  5  zile  calendaristice  de  la  data
producerii modificării circumstanțelor.

3)  Modalitățile  de  notificare  sunt  stabilite  de  către  părţi  de  comun  acord,  cu
respectarea prevederilor Regulamentului privind accesul la reţelele de transport al gazelor
naturale şi gestionarea congestiilor”.

15. Anexe la contract:



1) Anexa nr. 1 Informația privind capacitatea contractată aferentă fiecărui punct de
intrare sau ieşire corespondent, și perioada în care va avea loc transportul gazelor naturale.

2) Anexa nr. 2 Lista punctelor de intrare- ieșire;

3) Anexa nr. 3 Lista persoanelor împuternicite să negocieze regimul de transport al
gazelor  naturale  și  să  semneze  actele  de  predare  -  primire,  numerele  de  telefon  ale
persoanelor respective;

4) Anexa nr. 4 Actele ce confirmă împuternicirile de reprezentare (procură/ extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice, recepționat nu mai tîrziu de o lună înainte de
data încheierii contractului, inclusiv împuternicirile de realizare a tranzacțiilor);

5) Anexa nr. 5 Datele de contact.

16. Clauza de confidențialitate

1) Părţile sunt obligate să păstreze confidențialitatea datelor, documentelor şi a
informațiilor obținute din derularea Contractului.

2) Sunt exceptate de la prevederile subpunctul 1) următoarele date, documente şi
informaţii:

a) cele care pot fi dezvăluite, în conformitate cu prevederile Codului reţelelor de
gaze naturale;

b)  cele  pentru  a  căror  dezvăluire  s-a  primit  acordul  scris  al  celeilalte  părţi
contractante;

c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de
informare.

17. Modificarea Contractului

1) Contractul poate fi modificat sau completat prin act adiţional în formă scrisă.

2) Prin excepţie de la prevederile subpunctului 1) prezentul Contract se modifică sau
se completează automat cu orice modificare sau completare aplicabilă Contractului pentru
prestarea  serviciului  de  transport  al  gazelor  naturale  sau  relaţiei  contractuale  OST  -
Utilizator  de  sistem,  dispusă  printr-un  act  normativ,  OST  având  obligaţia  informării
Utilizatorului de sistem privind preluarea modificărilor /completărilor respective.”

10) La Anexa nr. 6,

a) „pct. 2.2 va avea următorul cuprins: Informația despre cantitatea contractată
(exprimată în kWh/zi) precum și Lista locurilor de consum, este prevăzută în Anexa nr. 1 și
nr. 2 la contract”;

b) pct. 3.1 va avea următorul cuprins: „Furnizorul va plăti OSD costul serviciilor de
distribuţie  al  gazelor  naturale  prestate,  calculat  în  baza  tarifului  pentru  serviciul  de



distribuţie a gazelor naturale în vigoare”;

c) se completează cu pct. 11 cu următorul cuprins:

„11. Contractul produce efecte prin completarea și semnarea / modificarea Anexei
nr. 1 la contract privind cantitatea contractată și perioada de livrare a gazelor naturale”;

d) se completează cu pct. 12 cu următorul cuprins:

„12. Anexe la contract:

a) Anexa nr. 1 Cantitatea contractată și perioada de livrare a gazelor naturale;

b) Anexa nr. 2 Lista locurilor de consum;

c) Anexa nr. 3 Lista persoanelor împuternicite să negocieze regimul de distribuție al
gazelor  naturale  și  să  semneze  actele  de  predare-primire,  numerele  de  telefon  ale
persoanelor respective;

d) Anexa nr. 4 Actele ce confirmă împuternicirile de reprezentare (procură/ extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice, recepționat nu mai târziu de o lună înainte de
data încheierii contractului”.

11) Regulamentul se completează cu Anexa nr. 61 cu următorul cuprins:

„Anexa nr. 61

la Regulamentul privind racordarea la rețelele

de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și

de distribuție, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 112 din 19 aprilie 2019

Cerere

privind încheierea contractului pentru prestarea serviciului

de transport /distribuție al gazelor naturale

Prin  prezenta,  _______________________________________  (denumirea  completă  a
solicitantului)  solicită  încheierea  contractului  pentru  prestarea  serviciului  de  transport
/distribuție a gazelor naturale.

Datele de contact:
Numele / Prenumele /directorului (administratorului):

__________________________________________________________;
Adresa juridică_____________________________________________ ;
Datele bancare _____________________________________________;



Telefon ___________________________________________________;
Adresa electronică___________________________________________;

Anexe:

Informația  privind  capacitatea  planificată  și  perioada  solicitată  pentru  prestarea1.
serviciului de transport al gazelor naturale;
Lista punctelor de intrare și de ieșire din rețeaua de transport a gazelor naturale2.
(contractul pentru prestarea serviciului de transport);
Actele  ce  confirmă  împuternicirile  de  reprezentare,  inclusiv  de  realizare  a3.
tranzacțiilor;
Formularul de cerere privind atribuirea shipper – codului beneficiarului serviciului de4.
transport a gazelor naturale;
Formularul de înregistrare a shipper - perechii beneficiarului serviciului de transport a5.
gazelor naturale.

____(data)_____ _____(semnătura)_____

12) Regulamentul se completează cu Anexa nr. 13 cu următorul cuprins:

Anexa nr. 13
la Regulamentul privind racordarea la rețelele
de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și
de distribuție, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 112 din 19 aprilie 2019
/denumirea operatorului de sistem

ACT
de control al echipamentului de măsurare
Consumatorul final__________________________________________, identificat
Reprezentant ______________________________________________, identificat
Adresa locului de consum: __________________________________________
_______________________________________Telefonul:____________________
Contractul nr. ____________________, categoria consumatorului final _________
1. Indicaţiile echipamentului de măsurare la ziua controlului: __________________
2. Tipul (numărul) echipamentului de măsurare: ____________________________
3. Nr. sigiliului mecanismului de evidenţă a echipamentului de măsurare ___/afectat (da/nu) :______________
4. Nr. sigiliului de la robinetului pînă la echipamentului de măsurare _______________ /afectat (da/nu):
____________
5. Nr. sigiliului de la joncţiunea EMG cu reţeaua de gaze naturale ____________/afectat (da/nu):
________________
6. La ziua efectuării controlului sunt instalația de utilizare include următoarele aparate de
utilizare._______________________________________________________
_________________________________________________________
7. Constatări: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Concluzii: ________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
“_____” __________________20____
__________ (data, luna, anul)

Personalul operatorului de sistem, care a efectuat controlul:
1. ______________________________________ ______________________
______________ (numele, prenumele) ______________________ semnătura

2. ______________________________________ ______________________
______________ (numele, prenumele) ______________________ semnătura

3.______________________________________ ______________________
______________ (numele, prenumele) ______________________ semnătura

Consumatorul final:
________________________________________ ______________________
______________ (numele, prenumele) _____________________ semnătura



2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina subdiviziunilor
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

DIRECTORI Ștefan CREANGĂ

Octavian CALMÎC

Violina ȘPAC

Nr. 362/2020. Chişinău, 25 septembrie 2020.


