
  

 
Republica Moldova 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ 

HOTĂRÎRE Nr. 171  

din  04.01.2005 

cu privire la procedura verificării reglementare a contoarelor 

de gaze instalate la consumatorii casnici 

Publicat : 21.01.2005 în Monitorul Oficial Nr. 13-16     art Nr : 26     Data intrarii in vigoare : 

21.01.2005 

Luînd în consideraţie că la exercitarea obligaţiilor stabilite în art.14 alin. (3) din Legea cu 

privire la energetică nr. 1525-XIII din 19-02-98.(M. O. nr. 50-51 din 04.06.1998) şi art. 33 alin. 

(1) din Legea cu privire la gaze nr. 136-XIV din 17 09.98 (M. O. nr.111-113 din 17.12.1998), pe 

durata efectuării verificării reglementare (periodice) a contoarelor de gaze la consumatorii 

casnici, furnizorii determină şi facturează consumul de gaze naturale în baza normelor de 

consum (Ordinul Ministerului Industriei şi Energeticii cu privire la normele de consum de gaze 

naturale în lipsa contorului, nr.124  din  25.12.2000), care sînt stabilite pentru consumatorii ce nu 

şi-au instalat contoare, iar aceste norme nu reflectă circumstanţele reale de consum înregistrat la 

consumatorii care au instalate contoare individuale de gaze naturale, Consiliul de Administraţie 

al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Pe parcursul perioadei de verificare reglementară a contoarelor de gaze naturale 

instalate la consumatorii casnici, titularii de licenţe pentru distribuţia şi furnizarea gazelor 

naturale la tarife reglementate sînt obligaţi să instaleze un alt contor de gaze naturale în 

locul celui ce este demontat. Cheltuielile legate de asigurarea fondului de rulment în acest 

scop vor fi incluse în tariful la gazele naturale. 

2. Pînă la asigurarea fondului de rulment a contoarelor, cu derogare de la prevederile 

punctului 9.16 din Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale (M.O. nr. 

46-48 din 04.04.02.), titularii de licenţe pentru distribuţia şi furnizarea gazelor naturale la 

tarife reglementate vor determina şi factura consumul de gaze naturale, pentru perioada 

verificării contoarelor, în baza consumului mediu zilnic înregistrat pe parcursul perioadei 

similare anterioare de facturare. 

3. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. 

4. Monitorizarea executării prezentei Hotărîri se pune în sarcina Direcţiei reglementări 

şi licenţiere. 
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