AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE
cu privire la stabilirea informaţiilor de ordin economic şi tehnic referitoare
la funcţionarea sistemului de gaze naturale, care urmează a fi date
publicităţii de către titularii de licenţe
nr. 670 din 12.08.2014
(în vigoare 22.08.2014)

Monitorul Oficial nr.249-255 art.1225 din 22.08.2014
***
Întru stabilirea informaţiilor de ordin economic şi tehnic referitoare la funcţionarea
sistemului de gaze naturale, care urmează a fi date publicităţii de către titularii de licenţe, în
temeiul art.8 alin.(1) lit.i) din Legea nr.123 din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.23-24/31), Consiliul de administraţie al
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă listele indicatorilor tehnico-economici privind activitatea operatorilor
reţelelor de transport, operatorilor reţelelor de distribuţie, furnizorilor de gaze naturale la tarife
reglementate conform Anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3.
2. Operatorii reţelelor de transport, operatorii reţelelor de distribuţie şi furnizorii de gaze
naturale la tarife reglementate vor plasa trimestrial şi respectiv anual pe pagina electronică
indicatorii tehnico-economici, conform Anexelor nr.1, nr.2 şi nr.3.
3. Departamentul juridic şi licenţiere, Departamentul tarife şi analize economice vor
monitoriza îndeplinirea de către titularii de licenţe a prevederilor prezentei hotărîri.
DIRECTORII CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE AL ANRE

Sergiu CIOBANU
Octavian LUNGU
Iurie ONICA
Ghenadie PÂRŢU

Nr.670. Chişinău, 12 august 2014.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr.670 din 12 august 2014
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorilor reţelelor de transport,
ce urmează a fi plasaţi trimestrial şi anual pe paginile lor electronice

Nr.

Indicatorul

1. Lungimea
reţelelor de
transport al
gazelor
naturale, total
inclusiv a:
reţelelor
magistrale
reţelelorbranşamente
2. Capacitatea
totală a staţiilor
de predare
(conform
proiectului)
3. Volumul
gazelor
naturale intrate
în reţeaua de
transport al
gazelor
naturale – total
inclusiv:
de la
producători
autohtoni
din import
4. Volumul
gazelor
naturale livrate
în reţelele de
distribuţie a
gazelor
naturale
5. Puterea
calorifică
inferioară
medie
ponderată a
gazelor
naturale livrate
din reţelele de
transport al
gazelor
naturale
6. Numărul
instalaţiilor de
gaze naturale

Unitate Trimestrul Trimestrul Trimestrul Trimestrul Anual
măsură
I
II
III
IV
km

km
km
m3/h

mil.m3

mil.m3

mil.m3
mil.m3

kcal/m3

unit.

7.

8.

9.

10.

ale
consumatorilor,
care sunt
racordate direct
la reţelele de
transport al
gazelor
naturale la
sfîrşitul
perioadei de
referinţă
Numărul
solicitanţilor
cărora li s-a
refuzat accesul
la reţelele de
transport al
gazelor
naturale
Achitările
pentru serviciul
de transport al
gazelor
naturale
transportate
pentru piaţa
internă
Numărul
întreruperilor
programate cu
durata
pînă la 24 ore
pînă la 48 ore
pînă la 72 ore
pînă la 120 ore
peste 120 ore
Numărul
întreruperilor
neprogramate
cu durata
pînă la 36 ore
pînă la 54 ore
pînă la 72 ore
pînă la 120 ore
peste 120 ore

solicitanţi

%

întreruperi
întreruperi
întreruperi
întreruperi
întreruperi

întreruperi
întreruperi
întreruperi
întreruperi
întreruperi

Anexa nr.2
la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE

nr.670 din 12 august 2014

Nr.
1.

2.

3.

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorilor reţelelor de
distribuţie,
ce urmează a fi plasaţi trimestrial şi anual pe paginile lor electronice
Indicatorul
Unitate Trimestrul Trimestrul Trimestrul Trimestrul Anual
măsură
I
II
III
IV
Lungimea
km
reţelelor de
distribuţie a
gazelor
naturale, total
inclusiv a
reţelelor:
de înaltă
km
presiune, de
categoria I şi
II
de medie
km
presiune
de joasă
km
presiune
Capacitatea
m3/h
tehnică a
reţelelor de
distribuţie a
gazelor
naturale, total
(conform
proiectului)
Numărul
unit.
instalaţiilor de
gaze naturale
ale
consumatorilor
finali,
racordate la
reţelele de
distribuţie a
gazelor
naturale la
sfârşitul
perioadei de
referinţă, total
inclusiv la
reţele:
de înaltă
unit.
presiune, de
categoria I şi
II

4.

5.

6.

7.

de medie
unit.
presiune
de joasă
unit.
presiune
Numărul
unit.
instalaţiilor de
gaze naturale
ale
consumatorilor
finali,
deconectate de
la reţelele de
distribuţie a
gazelor
naturale pe
parcursul
perioadei de
referinţă, total
inclusiv de la
reţelele:
de înaltă
unit.
presiune, de
categoria I şi
II
de medie
unit.
presiune
de joasă
unit.
presiune
Numărul
solicitanţi
solicitanţilor,
potenţiali
consumatori
finali, cărora li
s-a refuzat
accesul la
reţelele de
distribuţie a
gazelor
naturale
Volumul total
mii m3
de gaze
naturale intrate
în reţelele de
distribuţie a
gazelor
naturale, total
Volumul de
mii m3
gaze naturale
distribuite prin
reţelele de
distribuţie a

8.

9.

10.

11.

gazelor
naturale pentru
consumatorii
finali, total
inclusiv
racordaţi la
reţelele:
de înaltă
presiune, de
categoria I şi
II
de medie
presiune
de joasă
presiune
Volumul de
gaze naturale
distribuite prin
reţelele de
distribuţie a
gazelor
naturale altor
titulari de
licenţe – total
inclusiv prin
reţelele:
de înaltă
presiune, de
categoria I şi
II
de medie
presiune
de joasă
presiune
Consumul
tehnologic şi
pierderile de
gaze naturale
în reţelele de
distribuţie a
gazelor
naturale, total
Achitările
pentru
serviciile de
distribuţie a
gazelor
naturale
Numărul
întreruperilor

mii m3

mii m3
mii m3
mii m3

mii m3

mii m3
mii m3
mii m3
%

%

programate cu
durata
pînă la 24 ore
pînă la 48 ore
pînă la 72 ore
pînă la 120 ore
peste 120 ore
12. Numărul
întreruperilor
neprogramate
cu durata
pînă la 36 ore
pînă la 54 ore
pînă la 72 ore
pînă la 120 ore
peste 120 ore

întreruperi
întreruperi
întreruperi
întreruperi
întreruperi

întreruperi
întreruperi
întreruperi
întreruperi
întreruperi

Anexa nr.3
la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE
nr.670 din 12 august 2014
Indicatorii tehnico-economici privind activitatea furnizorilor de gaze naturale la
tarife
reglementate, ce urmează a fi plasaţi trimestrial şi anual pe paginile lor electronice
Nr. Indicatorul Unitate Trimestrul Trimestrul Trimestrul Trimestrul Anual
d/o
măsură
I
II
III
IV
3
1. Volumul de
mii m
gaze naturale
procurate, total
inclusiv:
de la
mii m3
producători
autohtoni
din import
mii m3
de la alţi
mii m3
furnizori
2. Volumul de
mii m3
gaze naturale
facturate
consumatorilor
finali, total
inclusiv:
2.1. consumatorilor mii m3
casnici

consumatorilor
noncasnici –
total
din care
conectaţi la
reţelele de
gaze naturale:
de înaltă
presiune, de
categoria I şi
II
de medie
presiune
de joasă
presiune
2.2. Altor titulari
de licenţe,
total
din care
conectaţi la
reţelele de
gaze naturale:
de înaltă
presiune, de
categoria I şi
II
de medie
presiune
de joasă
presiune
3. Achitările
pentru gazele
naturale
furnizate
inclusiv de
către:
consumatori
casnici
consumatori
noncasnici
alţi titulari de
licenţe
4. Numărul
consumatorilor
finali deserviţi
la sfîrşitul
perioadei de
referinţă, total
inclusiv:

mii m3

mii m3

mii m3
mii m3
mii m3

mii m3

mii m3
mii m3
% din
valoarea
gazelor
naturale
facturate

cons.

consumatori
casnici
consumatori
noncasnici
5. Numărul
consumatorilor
finali cu care
au fost
încheiate
contracte de
furnizare a
gazelor
naturale pe
parcursul
perioadei de
referinţă, total
inclusiv:
consumatori
casnici
consumatori
noncasnici
6. Numărul
consumatorilor
finali cu care
au fost
reziliate
contractele de
furnizare a
gazelor
naturale pe
parcursul
perioadei de
referinţă, total
inclusiv:
consumatori
casnici
consumatori
noncasnici

cons.
cons.
cons.

cons.
cons.
cons.

cons.
cons.

