HOTĂRÎRE
cu privire la măsurile de accelerare a procesului
de gazificare internă a localităţilor
nr. 715 din 16.06.2008
Monitorul Oficial nr.107-109/708 din 20.06.2008

***
În conformitate cu Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50-51, art.366) şi Legea nr.136-XIV din 17 septembrie 1998 cu
privire la gaze (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.679), precum şi în scopul
accelerării procesului de gazificare internă a localităţilor, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul privind gazificarea internă a localităţilor, conform anexei nr.1;
Metodologia de determinare a tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potenţialilor
consumatori la reţeaua de distribuţie gaze în interiorul localităţilor, conform anexei nr.2.
2. Se stabileşte că:
responsabili de extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în localităţi sînt titularii de licenţe
pentru gazele naturale;
titularii de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale sînt în drept să perceapă de la potenţialul
consumator, care solicită racordarea la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, tariful pentru serviciile de
organizare a accesului la reţeaua de gaze.
3. Ministerul Economiei şi Comerţului:
va coordona procesul de gazificare internă a localităţilor;
va elabora, în termen de 10 zile, sarcina tehnică, în baza căreia Institutul de Proiectare ―Gazproiect‖
S.A. va efectua studiul privind costurile estimative ale reţelei de distribuţie a gazelor naturale din interiorul
localităţilor ce revin unui consumator.
4. Ministerului Administraţiei Publice Locale va coordona şi va asigura interacţiunea autorităţilor
administraţiei publice locale cu alţi subiecţi implicaţi în procesul de gazificare a localităţilor.
5. Institutul de Proiectare ―Gazproiect‖ S.A., în termen de 10 zile, va prezenta Ministerului Economiei
şi Comerţului un raport privind executarea sarcinii tehnice, conform punctului 3 al prezentei hotărîri,
expertizat de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
6. Se recomandă Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, în termen de 10 zile după
prezentarea de către Ministerul Economiei şi Comerţului a calculelor expertizate, să aprobe tariful pentru
serviciile de organizare a accesului potenţialului consumator la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale.
7. Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Administraţiei Publice Locale vor informa,
trimestrial, Guvernul despre executarea prezentei hotărîri.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr.715 din 16 iunie 2008

REGULAMENTUL
privind gazificarea internă a localităţilor
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind gazificarea internă a localităţilor (în continuare – Regulament) stabileşte
procedura, măsurile şi responsabilii pentru realizarea gazificării interne a localităţilor, inclusiv întocmirea
documentaţiei necesare.
II. SCOPURILE PRINCIPALE ALE REGULAMENTULUI
2. Prezentul Regulament are următoarele scopuri principale:

a) realizarea Strategiei energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2020, aprobată prin Hotărîrea
Guvernului nr.958 din 21 august 2007;
b) atingerea indicilor prevăzuţi de Programul Naţional ―Satul Moldovenesc‖, aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr.243 din 1 martie 2005 şi de Programul naţional de gazificare al Republicii Moldova, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1643 din 19 decembrie 2002;
c) accelerarea procesului de gazificare şi stabilirii relaţiilor reciproce între subiecţii implicaţi în acest
proces.
III. COMPETENŢE
3. În procesul gazificării interne a localităţilor Ministerul Economiei şi Comerţului are următoarele
atribuţii:
a) coordonează procesul de implementare a prevederilor prezentului Regulament în raioane şi
localităţile rurale;
b) elaborează planurile-grafice anuale de sincronizare a conectării gazoductelor interrurale şi
intrarurale;
c) coordonează şi asigură accesul localităţilor la reţelele de distribuţie gaze interrurale;
d) coordonează şi asigură conectarea reţelelor de gaze, amplasate pînă la localităţi, la reţelele de gaze
din interiorul acestora.
4. În procesul gazificării interne a localităţilor autorităţile administraţiei publice locale coordonează şi
asigură:
a) elaborarea planurilor-grafice şi documentaţiei de proiect-deviz a reţelelor de gaze din interiorul
localităţilor;
b) conlucrarea cu titularii de licenţe la distribuţia de gaze în scopul extinderii şi construcţiei reţelelor
de gaze din interiorul localităţilor, precum şi conectării consumatorilor la acestea;
c) gazificarea obiectelor din sfera socială.
5. Titularii de licenţe privind distribuţia gazelor naturale sînt responsabili pentru extinderea reţelelor
lor de gaze, inclusiv a reţelelor de distribuţie gaze, care se află în exploatare sau la deservire în bază de
contract, efectiv utilizate pentru livrarea gazelor naturale consumatorilor.
6. Potenţialii consumatori de gaze naturale suportă cheltuielile pentru proiectarea şi construcţia reţelei
de gaze individuale de la hotarul teritoriului pe care se află locul de consum al potenţialului consumator pînă
la instalaţiile de utilizare, în conformitate cu condiţiile tehnice, proiectul şi actele normative în vigoare.
IV. MECANISMUL DE GAZIFICARE INTERNĂ A LOCALITĂŢILOR
7. Lucrările de construcţie a reţelelor de gaze în interiorul localităţilor se efectuează de către titularii
de licenţe pentru distribuţia de gaze, în cazul în care ei deţin licenţe pentru construcţia instalaţiilor şi
reţelelor tehnico-edilitare sau de către titularii de licenţe pentru construcţia instalaţiilor şi reţelelor tehnicoedilitare, angajaţi prin contract de către titularii de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale.
8. Potenţialii consumatori achită titularilor de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale tariful pentru
serviciile de organizare a accesului potenţialilor consumatori la reţeaua de distribuţie a gazelor, aprobat de
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
9. Titularii de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale efectuează toate lucrările legate de
organizarea accesului potenţialilor consumatori la reţelele de gaze şi construcţia lor pînă la hotarul
teritoriului pe care se află locul de consum al potenţialului consumator, suportă cheltuielile pentru
procurarea contorului de gaze şi instalarea acestuia.
10. Cerinţele prevăzute în pct.9 se îndeplinesc în conformitate cu planurile-grafice de gazificare
internă a localităţilor, elaborate de către autorităţile administraţiei publice locale, în cazul în care nu mai
puţin de 50 la sută din potenţialii consumatori, care pot fi conectaţi la reţeaua de gaze, aflate la etapa
proiectării sau construcţiei, şi-au exprimat dorinţa de a fi conectaţi la reţea şi au achitat titularilor de licenţe
pentru distribuţia gazelor naturale tariful pentru serviciile de organizare a accesului la reţeaua de gaze.
11. Paralel cu prevederile pct.5-10 ale prezentului Regulament şi în condiţiile cînd potenţialii
consumatori sau o parte din ei îşi exprimă dorinţa să urgenteze procedura de construcţie a reţelelor de gaze
şi/sau numărul potenţialilor consumatori, care solicită să fie conectaţi la reţea, constituie mai puţin de 50 la
sută din numărul potenţialilor consumatori din strada sau cartierul respectiv al localităţii, în conformitate cu
planurile-grafice de gazificare internă a localităţilor, în acest caz titularii de licenţe pentru distribuţia gazelor
naturale sînt în drept să solicite de la potenţialii consumatori şi autorităţile administraţiei publice locale
alocarea mijloacelor financiare suplimentare.

12. Titularii de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale sînt obligaţi să conecteze la reţelele de gaze
potenţialii consumatori, ţinînd cont de prevederile prezentului Regulament şi de actele normative în vigoare.
13. Participarea la proiectarea, construcţia şi finanţarea reţelelor de distribuţie gaze din interiorul
localităţilor, conform pct.11 al prezentului Regulament, se înregistrează de către titularii de licenţe pentru
distribuţia gazelor naturale ca fiind cotă-parte din proprietate în reţelele de gaze construite.
V. MĂSURILE ORGANIZATORICE, SUCCESIUNEA ACŢIUNILOR
14. Procesul de gazificare internă a localităţilor se realizează prin conlucrarea autorităţilor
administraţiei publice locale, titularilor de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale şi potenţialilor
consumatori, inclusiv prin efectuarea analizei situaţiei existente şi studierea documentaţiei de gazificare
disponibile.
15. Titularii de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale asigură colectarea cererilor (conform anexei
la prezentul Regulament) de la potenţialii consumatori privind prestarea serviciului de organizare a
accesului la reţeaua de gaze, precum şi a acordului de achitare a tarifului pentru serviciile de organizare a
accesului la reţeaua de gaze de către titularii de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale, mărimea căruia
este stabilită de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
16. Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura elaborarea proiectelor de gazificare internă a
localităţilor, precum şi selectarea întreprinderii licenţiate în domeniul proiectării, care va elabora
documentaţia de proiect-deviz, stabilind termenele concrete de executare.
17. Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura coordonarea documentaţiei de proiect-deviz,
care va fi prezentată titularilor de licenţe pentru distribuţia de gaze, precum şi perfectarea autorizaţiilor de
construcţie a reţelelor de gaze.
18. Titularii de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale vor executa lucrările de construcţii-montaj a
reţelelor de gaze în interiorul localităţilor, conform planului-grafic elaborat, ţinînd cont de prevederile
capitolului IV al prezentului Regulament.
19. Titularii de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale vor efectua recepţia în exploatare a reţelelor
de gaze, conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.
VI. DISPOZIŢII FINALE
20. Persoanele juridice, care nu deţin licenţe pentru distribuţia de gaze naturale, sînt în drept să
investească în construcţia reţelelor de gaze naturale din interiorul localităţilor, îndeplinind planul-grafic de
gazificare internă a localităţii şi apoi să desfăşoare activitatea de distribuţie a gazelor naturale în baza
licenţei eliberate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
21. Prevederile prezentului Regulament nu se referă la contractele în curs de realizare a obiectelor de
gazificare internă a localităţilor, care trebuie să fie finalizate în baza contractelor respective.
Anexă
la Regulamentul privind gazificarea
internă a localităţilor
___________________________
(numele, prenumele directorului)

_____________________________________________
(denumirea titularului de licenţă pentru distribuţia gazelor naturale)

CERERE
Subsemnatul,
_______________________________________________________________________________ , buletin de
identitate, seria_______, nr.___________________, eliberat__________________________ , solicit prestarea
serviciilor privind organizarea accesului la reţeaua de gaze de uz comun, pentru a face posibilă gazificarea casei de
locuit
individuale
ce-mi
aparţine
pe
adresa:
______________________________________________________________
Plata pentru serviciile de organizare a accesului la reţeaua de gaze în sumă de ______________ lei o
garantez.
_____________________ 200___

______________________
(semnătura)

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr.715 din 16 iunie 2008
METODOLOGIA
de determinare a tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potenţialilor
consumatori la reţeaua de distribuţie gaze în interiorul localităţilor
1. Prezenta Metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energetică, cu
privire la gaze, Strategiei energetice şi altor acte normative ale Republicii Moldova, scopul fiind crearea
unui cadru echitabil şi nediscriminatoriu pentru accesul potenţialilor consumatori la reţelele de distribuţie
gaze în interiorul localităţilor şi stabilirea tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potenţialilor
consumatori la reţeaua de distribuţie gaze în interiorul localităţilor.
2. Prezenta Metodologie stabileşte:
a) componenţa datelor iniţiale luate în calcul;
b) modul de calculare a tarifului.
3. Tariful pentru serviciile de organizare a accesului potenţialului consumator la reţeaua de distribuţie
gaze în interiorul localităţilor se determină conform relaţiei:
CC × Kr
R
TAc = ———— × (1 + ——— ) × Kd
α
100
unde,
TAc - este tariful pentru serviciile de organizare a accesului potenţialului consumator la reţeaua de
distribuţie gaze în interiorul localităţilor (lei);
CC - cheltuieli medii estimate ce revin unui consumator, pentru construcţia reţelelor de distribuţie
gaze naturale în interiorul localităţilor pînă la hotarul teritoriului pe care se află locul de consum al
potenţialului consumator, inclusiv costul contorului de gaze şi instalarea acestuia (lei);
Kr - coeficientul de recuperare a cheltuielilor pentru construcţie şi extinderea reţelelor de distribuţie
gaze naturale prin tariful pentru serviciile de organizare a accesului potenţialilor consumatori la reţeaua de
distribuţie gaze, valoarea căruia variază între 0,1 - 0,45;
α - coeficientul de rezervare a capacităţii, egal cu 0,9329;
R - rata de rentabilitate a serviciului;
Kd - coeficientul debitului, care se determină conform următorului tabel:
Tipul sistemului de măsurare
≤G - 4 Т
G-6Т
G - 10 Т
G - 16 Т
G - 25 Е
G - 40 Е
G - 65 Е
≥G - 100 Е

Debitul nominal al sistemului de măsurare
m3/h
≤4
6
10
16
25
40
65
≥100

Kd
1
1,5
2,5
4
6,25
10
16,25
25

