
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ 
 H O T Ă R Î R E  

cu privire la instalarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale  

nr. 293  din  08.07.2008 
Monitorul Oficial nr.127-130/370 din 18.07.2008 

 * * * 

Acţionînd în baza prevederilor articolului 5 alin.(1) şi art.7. alin.(1) lit.e), f), h) din Legea cu privire la 

gaze nr.136-XIV din 17.09.98 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.111-113, art.679), avînd 

ca temei modificările şi completările la Legea cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19.02.1998 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.50-51, art.366) şi la Legea cu privire la gaze privind 

instalarea echipamentului de măsurare gaze la consumatori casnici, şi în scopul stabilirii mecanismului de 

realizare a acestor exigenţe, Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în 

Energetică 

HOTĂRĂŞTE: 
1. Instalarea echipamentului de măsurare la potenţialii (noii) consumatorii casnici din sectorul 

particular, se va efectua de către titularii de licenţă pentru distribuţia gazelor naturale suportînd cheltuielile 

pentru montare şi pentru materialele şi echipamentul specificat în Anexa nr.1 la prezenta hotărîre. Plata 

pentru racordare va fi suportată de solicitant (potenţialul consumator casnic).  

2. Instalarea echipamentului de măsurare la consumatorii casnici din sectorul particular, deja racordaţi 

la reţeaua de gaze naturale, se va efectua de către titularii de licenţă pentru distribuţia gazelor naturale 

conform unui proiect tipic, suportînd cheltuielile pentru montare şi pentru materialele şi echipamentul 

specificat în Anexa nr.2 la prezenta hotărîre.  

3. Instalarea echipamentului de măsurare la consumatorii casnici din blocurile locative, deja racordaţi 

la reţeaua de gaze, la care amplasarea aparatelor utilizatoare de gaze corespunde proiectului iniţial de 

gazificare al blocului, se va efectua de către titularii de licenţă pentru distribuţia gazelor naturale conform 

unui proiect tipic, suportînd cheltuielile pentru montare şi pentru materialele şi echipamentul specificat în 

Anexa nr.3 la prezenta hotărîre.  

4. În cazul în care echipamentul de măsurare, la solicitarea consumatorului sau din cauza modificării 

de către consumator a amplasării aparatelor de utilizare contrar proiectului iniţial de gazificare a blocului 

locativ, necesită a fi amplasat în baza unor proiecte individuale, consumatorul va suporta cheltuielile de 

proiectare şi cele pentru surplusul de materiale şi echipament specificate în Anexele nr.2-3.  

5. Instalarea echipamentului de măsurare în blocurile locative în proces de construcţie se va efectua de 

către titularii de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale în concordanţă cu antreprenorii executori de 

lucrări pentru montarea reţelelor interne de gazificare.  

6. Costul echipamentului de măsurare, inclusiv cheltuielile de instalare, se va reflecta la contul 141 

„Cheltuieli anticipate pe termen lung” cu decontarea ulterioară treptată la consumuri indirecte de producţie, 

cu reflectarea la cheltuielile activităţii operaţionale în decursul duratei de funcţionare a echipamentului de 

măsurare.  

7. În cazul refuzului consumatorului casnic de a accepta instalarea echipamentului de măsurare, 

confirmat prin semnarea actului întocmit în acest sens, furnizorul va factura consumul de gaze naturale în 

baza calculelor efectuate conform sistemului pauşal. Pentru consumatorii casnici din blocurile locative 

dotate cu contor comun, facturarea se va efectua conform normelor stabilite. Despre modul de facturare 

consumatorul casnic va fi anunţat preventiv.  

8. Titularii de licenţe pentru distribuţia gazelor naturale vor elabora grafice privind instalarea 

echipamentelor de măsurare gaze cu stabilirea termenelor de executare a lucrărilor respective şi anunţarea 

preventivă a consumatorilor despre data instalării.  

Anexa nr.1 la Hotărîrea ANRE  

nr.293 din 08 iulie 2008  

Lista materialelor pentru instalarea echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale 

la potenţialii consumatorii casnici din sectorului particular 

 

Nr. d/o Materiale şi echipament Unit. 

măsură 

Cantitate 

1 Contor buc. 1 

2 Racord olandez U2 set 1 

3 Sigiliu de plastic cu număr buc. 1 

4 Sîrmă pentru sigilare m 0,5 

5 Spumant (săpun) kg 0,001 



  

Anexa nr.2  

la Hotărîrea ANRE  

nr.293 din 08 iulie 2008  

  

Lista materialelor pentru instalarea echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale la 

consumatorii casnici din sectorul particular 

  

Nr. 

d/o 

Materiale şi echipament Unit. 

măsură 

Cantitate 

1 Contor buc. 1 

2 Racord olandez U2 set 1 

3 Sigiliu de plastic cu număr buc. 1 

4 Sîrmă pentru sigilare m 0,5 

5 Spumant (săpun) kg 0,001 

6 Robinet cu bilă sferă buc. 1 

7 Unsoare cu grafit kg 0,003 

8 Cînepă fuior kg 0,08 

9 Ţeavă din oţel m 3,5 

10 Acetilenă (după caz) m
3
 0,03 

11 Carbură de calciu (după caz) kg 0,084 

12 Gaz propan (după caz) litri 12,3 

13 Oxigen tehnic litri 19,29 

14 Sîrmă pentru sudare kg 0,036 

15 Dispozitiv de fixare buc. 3 

16 Vopsea email kg 0,045 

17 Ulei de in kg 0,015 

   

Anexa nr.3  

la Hotărîrea ANRE  

nr.293 din 08 iulie 2008  

  

Lista materialelor pentru instalarea echipamentului de măsurare a consumului de gaze naturale la 

consumatorii casnici din blocuri locative 

  

Nr. 

d/o 

Materiale şi echipament Unit. 

măsură 

Cantitate 

1 Contor buc. 1 

2 Racord olandez U2 set 1 

3 Sigiliu de plastic cu număr buc. 1 

4 Sîrmă pentru sigilare m 0,5 

5 Spumant (săpun) kg 0,001 

6 Robinet cu bilă sferă buc. 1 

7 Unsoare cu grafit kg 0,003 

8 Cînepă fuior kg 0,08 

9 Ţeavă din oţel m. 3,5 

10 Acetilenă (după caz) m
3
 0,03 

11 Carbură de calciu (după caz) kg 0,084 

12 Gaz propan (după caz) litri 12,3 

13 Oxigen tehnic litri 19,29 

14 Sîrmă pentru sudare kg 0,036 

15 Dispozitiv de fixare buc. 3 

 


