Republica Moldova
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÂRE Nr. 487
din 20-12-2019
privind impunerea obligației de serviciu public
Publicat : 03-01-2020 în Monitorul Oficial Nr. 1-2 art. 1
Conform prevederilor art. 11 și 89 din Legea nr.108 din 27.05.2016 cu privire la
gazele naturale și ale art. 16 din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică,
Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂȘTE:
1. Se impune pentru un termen de 7 ani obligația de serviciu public de furnizare a
gazelor naturale consumatorilor finali la parametrii de calitate stabiliți, la preturi
reglementate, transparente, nediscriminatorii și ușor de comparat, titularilor de licență
pentru furnizarea gazelor naturale, în limitele teritoriilor autorizate prin licențele
operatorilor sistemelor de distribuție, conform specificației din Anexa la prezenta
Hotărâre.
2. Se abrogă Hotărârea CA al ANRE nr. 33/2019 din 06.03.2019 privind impunerea
obligației de serviciu public de furnizare a gazelor naturale consumatorilor casnici și
societăților comerciale mici la prețuri reglementate de către S.A. „Moldovagaz” pe
teritoriul deservit de operatorul de sistem S.R.L. „BV Group Company”.
3. Departamentul licențiere, monitorizare și control al activităților licențiate va
informa titularii de licențe despre obligațiile de serviciu public impuse și va monitoriza
executarea acestora.
4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de
zile.
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Anexă
la Hotărârea Consiliului
de administrație al ANRE
nr. 487/2019 din 20 decembrie 2019
Lista titularilor de licențe
pentru furnizarea gazelor naturale cărora li se impun obligațiile de
serviciu public
și a operatorilor sistemelor de distribuție pe rețelele cărora va fi
realizat serviciul
Nr
d/o

Denumirea furnizorului

Denumirea OSD pe teritoriul căruia furnizorului i
se impun obligațiile de serviciu public

"BELVILCOM" SRL

"BELVILCOM" SRL

ÎM "ROTALIN GAZ TRADING" SRL

ÎM "ROTALIN GAZ TRADING" SRL

ÎCS "NORD GAZ SÎNGEREI" SRL

ÎCS "NORD GAZ SÎNGEREI" SRL

“DARNIC-GAZ” SA

“DARNIC-GAZ” SA

"PROALFA-SERVICE" SRL

"PROALFA-SERVICE" SRL

"PIELART SERVICE" SRL

"PIELART SERVICE" SRL

FPC "LĂCĂTUŞ" SRL

FPC "LĂCĂTUŞ" SRL

”NORD-UNIONGAZ” SRL

”COMPANIA DOBOȘ” SRL

"SĂLCIOARA-VASCAN" SRL

”CANDELUX COM” SRL
”CHIȘINĂU-GAZ” SRL
“EDINEŢ-GAZ” SRL
“FLOREŞTI-GAZ" SRL
"IALOVENI-GAZ" SRL
"ŞTEFAN VODĂ-GAZ" SRL

"MOLDOVAGAZ" SA

“UNGHENI-GAZ” SRL
"CAHUL-GAZ" SRL
"BĂLŢI-GAZ" SRL
"ORHEI-GAZ" SRL
"CIMIŞLIA-GAZ" SRL
"GĂGĂUZ-GAZ" SRL
"TARACLIA-GAZ" SRL

11.

"CANTGAZ" SRL

22. ”BV GROUP COMPANY” SRL

