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1. Cum poti deveni consumator de energie electrica
Pentru а obtine calitatea de consumator de
energie electrica, oricare solicitant trebuie sa
fie proprietar sau sa beneficieze Tntr-un alt mod
prevazut de lege, de un bun imobll. Calitatea de
proprietar poate fi demonstrata prin contractul
Tnregistrat la oficiul cadastral teritorial Tn baza
caruia а fost obtinut bunul imobll, actul de
privatizare sauTn temeiul unui extras din Registrul
de stat al bunurilor imoblle. Astfel, persoana care
detine un imobll $i dore$te conectarea acestuia
la reteaua electrica, urmeaza sa se adreseze
Tntreprinderii energetice care gestioneaza
retelele electrice de distributieTn zona respectiva,
pentru а afla daca exista posibllitatea tehnica
de racordare (conectare) la retea а imobllului.
Modalitatea $i etapele care trebuie parcurse,
sunt descrise Tn capitolul urmator.
Dupa racordarea imobllului la reteaua de
energie electrica, urmeaza а fi identificat
Furnizorul de energie electrica cu care se dore$te
Tncheierea contractului de furnizare а energiei
electrice. Potrivit legislatieiTn vigoare, procurarea
energiei electrice de catre consumatorii finali
poate fi efectuata de la orice Furnizor Tn condфi
negociate.
Consumatorii casnici $i Tntreprinderile mici
beneficiaza de dreptul de а Tncheia contract
de furnizare а energiei electrice cu Furnizorul
serviciului universal, care reprezinta о
Tntreprndere energetica, titular de licenta pentru
furnizarea energieie electrice, oЫigat prin lege
sau de catre ANRE, sa furnizeze energie electrica
Tn condфile $i la preturile stabllite de Agentie,
fara discriminare.
Respectiv, dupa се а fost ales Furnizorul
pentru contractarea energiei electrice, persoana
urmeaza saTnainteze acestuia о cerere de modelul
stabllit, la care se anexeaza copiile legalizate ale
buletinului de identitate, а actului de proprietate
sau un alt act care atesta dreptul de folosinta
asupra imobllului care face oblectul locului de
consum respectiv $i dupa caz, copia declaratiei
electricianului autorizat .

Furnizorul are oЫigatia de а pune, gratuit,
la dispozфa solicitantului formularul cererii
privind Tncheierea contractului de furnizare а
energiei electrice, precum $i un exemplar al
contractului respectiv, ре suport de hartie sau
ре un alt suport acceptabll. Contractul propus
spre examinare, poate fi negociat $i modificat, cu
exceptia clauzelor standard prevazute la
Anexele nr. 1 $i nr. 2 ale Regulamentului privind
furnizarea energiei electrice, aprobat prin
Hotararea ANRE nr. 169 din 31.05.2019.
La Tncheierea contractului de furnizare а
energiei electrice, Furnizorul nu este Tn drept sa
oЬlige consumatorii finali:
1) sa prezinte alte documente decat cele
prevazute de Legea nr. 107 /2016 cu privire
la energia electrica $i R egulamentul privind
furnizarea energiei electrice;
2) sa punaTn sarcina consumatorilor finali
oЬligatii administrative excesive;
3) sa recurga la practici comerciale incorecte
sau IП$elatoare;
4) sa includa Tn contract clauze care sa interzica
sau sa condфoneze schimbarea furnizorului
de catre consumatorul final;
5) sa perceapa de la consumatorul final taxa
pentru revocarea sau rezolutiunea
contractului. Dupa се s-a ajuns la un consens
cu referire
la condфile contractuale, contractul privind
furnizarea energiei electrice poate fi semnat de
catre раф. Termenul stabllit pentru Tncheierea
contractului este de:
- 2 zile lucratoareTn cazul Tn care imobllul Dvs. nu
а fost anterior racordat la retea;
- 7 zile calendaristice Tn cazul Tn care imobllul а
fost anterior racordat la reteaua de energie
electrica.
Furnizorul serviciului universal nu esteTn drept
sa refuze Tncheierea contractului de furnizare, cu
exceptia cazului Tn care setul de acte oЫigatoriu
pentru contractare а fost prezentat incomplet
de catre solicitant sau Tn cazul Tn care se atesta
existenta datoriilor fata de acest furnizor
acumulate la alte locuri de consum.
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2.

Се trebuie

sa �titi despre гасогdаге

Orice persoana fizica sau juridica are dreptul
sa solicite racordarea instalatiei de utilizare,
а centralei electrice се 1i apartine, la reteaua
electrica de transport sau de distributie а
operatorului de sistem, care 1�i desfa�oara
activitatea 1n limitele teritoriului autorizat prin
licenta.
Racordarea reprezinta conexiunеа insta latiei
е lectrice а consu matoru I ui (reteaua electrica
interna а unei case particulare, reteaua electrica
proprie а unei Tntreprinderi etc.) la reteaua
operatorului de distributie а energiei elecrice,
du ра caz, la reteaua de tra nsport а е nergiei
electrice.
Pentru realizarea racordarii la reteaua
electrica sunt stabllite urmatoarele etape:
1. Depunerea cererii pentru eliberarea avizului
de racordare.
2. Eliberarea de catre operatorul de sistem а
avizu lui de raco rdare.
3. Tncheierea contractului de racordare �i
ach itarea costu I ui de р гоiectare �i а tarifu I ui
de racorda re, d u ра caz .
4. Proiectarea instalatiilor de racordare, de
utilizare sau а centralei electrice.
5. Coordonarea proiectului de executare а
instalatiei de utiliza re sau а centralei electrice
$i instalatiei de racordare, dupa caz.
6. Executarea instalatiei de racordare.
7. Admiterea 1n exploatare а instalatiei de
racordare.
8. Semnarea actului de delimitare, procesului
verbal de dare 1n exploatare а echipamentului
de masurare $i, 1n cazul consumatorilor
noncasnici $i а producatorilor de energie
electrica, а conventiei de intera(tiune.

4

9. Semnarea contractului de furnizare sau
achizфonare а energiei electrice.
10. Punerea sub tensiune а insta latiei de utilizare,
а centralei electrice.
Pentru obtinerea avizului de racordare este
necesara depunerea unei cereri la operatorul de
sistem , care detine reteaua electrica la care se
р reconizeaza racorda rea instalatiei de utilizare/
centralei electrice а potentialului consumator.
Formularul cererii pentru eliberarea avizului
de racordare, procedu га, со ndфile $i actele
necesare а fi prezentate 1n scopul obtinerii
avizului de racordare se elaboreaza de catre
operatorul de sistem �i se puЬ lica ре pagina web
oficiala а acestuia.
Cererea pentru eliberarea avizului de
racordare se depune 1n urmatoarele cazuri:
• necesitatea racordarii la reteaua electrica а
unei instalatii de utilizare sau а unei centrale
electrice;
• modificarea instalatiei de racordare existente
- (modificarea puterii electrice а locului de
consu m sau а centralei electrice, ream plasa rea
instalatiei de racordare, modificarea nivelului
de tensiune, Tndeplinirea unor condфi саге
necesita introducerea dе n oi е lemente sau
modificarea/ln locuirea unor elemente din
instalatia de racordare cu altele avand alte
саracteristici te h nice);
• se рагаrea evidentei е nergiei е lectrice
consu mate ре ntru а lte sco puri decat cele
indicate 1n contractul de furnizare а energiei
electrice. Spre ехе mpl u, daca u n consum ator
casnic intentioneaza sa schimЬе destinatia
unei раф din imoЬilului acestuia cu destinatie
locativa, IП SCOpU I desfa$U Га Гii U nei activitati
de аntrep renoriat ( magazin, farm acie, oficiu
etc).
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La cererea pentru eliberarea avizului de racordare se anexeaza urmatoarele acte:
ln cazul persoanelor fizice
( consumatorilor са snici)
Copia actelor, саге atesta dreptu I de ргорrietate/
folosinta al solicitantului pentru locul de consum/
producere respectiv, dupa caz, asupra terenului.
Copia ргос urii, 1ntocmita 1n m odu I corespunzator,
ре numele mandatarului 1m puternicit sa reprezinte
interesele solicitantului, dupa caz.

ln cazul persoanelor juridice
(consumatorilor nonс asnici)
Сорia deciziei de 1nregistrare eliberata de Agentia
Servicii PuЬlice.
Сорia actelor, саге atesta dreptul de ргорrietate/
folosinta al solicitantului pentru locul de consum/
producere respectiv.
Planul de amplasare 1n zona а instalatiei de utilizare
sau а centralei electrice, pentru саге se solicita
гаcorda геа.
Copia actului, саге atesta dreptul de proprietate/
folosinta asupra terenului, dupa caz.
Copia procurii, 1ntocmita 1n modul corespunzator,
ре numele mandatarului 1mputernicit sa reprezinte
interesele solicitantului, dupa caz.
Pentru racordarea i nstalati ilor de utiliza ге, datele
caracteristice locului de consum, inclusiv tipul �i
puterea utilajelor се se vor utiliza.

Сегегеа pentru eliЬегагеа avizu I ui de racordare se sem neaza 1n mod оЫ igatoriu de catre solictant sa u de
catre гер rezenta ntu 1 1m р uternicit conform legi i �i se considera com pleta daca а u fost а nexate toate
actele prevazute 1n Regulamentul privind racordarea la retelele electrice, �i prestarea serviciilor de
transport �i de distributie а energiei electrice, aprobat prin Hotararea ANRE nr. 168/2019 din 31.05.2019.

lmportant de retinut ! ! !
Dupa inregistrarea cererii pentru eliberarea avizului de racordare, operatorul de sistem este oЫigat
sa colaboreze cu solicitantul 1n scopul alegerii celei mai avantajoase solutii de racordare. ln situatia 1n
саге operatorul de sistem а identificat mai multe solutii de racordare, acesta urmeaza sa le comunice
solicitantului, care va selectata una din posibllitatile de racordare identificate.
ln cazul consumatorului casnic, eliberarea avizului de racordare pentru separarea evidentei consumului
1n alte scopuri decat cele indicate 1n contractul de furnizare а energiei electrice, operatorul de sistem nu
аге dreptul sa solicite modificarea instalatiei de racordare daca aceasta permite tranzitarea 1ntregii puteri
electrice necesare �i nu se majoreaza puterea contractata initial.

Termenele de eliberare de catre operatorul de sistem а avizului de racordare,
care se numara de la data inregistrarii cererii de racordare �i prezentarea actelor
�i informatiilor stabllite:
Pentru solicitarile de racordare а locurilor de consum la retelele electrice de 10 zile calendaristice
distributie
Pentru solicitarile de racordare а locurilor de consum la retelele electrice de 15 zile calendaristice
transport
Pentru solicitarile de гасогdаге а centralelor electrice la retelele electrice de 30 de zile calendaristice
transport sau de distributie

AVIZUL DE RACORDARE SE ELIBEREAZA GRATUIТ!
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Prin avizu I dе racardaге, salicitantu I paate fi
aЬligat sa suparte daar cheltuielile de canstruфe
а instalatiei de racardare, саге sa carespunda
puterii electrice necesare.
Lucrarile de racardare sunt servicii auxiliare
prestate de aperatarul de sistem cantra plata.
Plata pentru racardare se calculeaza de catre
aperatarul de sistem canfarm metadalagiei
aprabate de ANRE. Aceasta plata se cantine Tn
lista tarifelar pentru serviciile auxiliare �i este
afi�ata Tn aficiile camerciale ale furnizarului.
Duра admiteгеа Tn explaataге а insta latiilar
electrice, semnarea actului de delimitare �i
Tncheierea unui cantract de furnizare а energiei
е lectrice, salicitantu I se ad reseaza la аре rataru 1
de sistem cu сегегеа de punere sub tensiune а
instalatiei de racardare. Operatarul de sistem
este aЬligat sa efectueze lucrarile de punere su Ь
tensiune а instalatiei de racardare саге арафnе
salicita ntu I ui, pate ntia I cansumataг finа I sau
praducatar, Tn termen de cel mult2 zile lucrataare
de la achitarea tarifului de pu nere su Ь tensiune.
Pentru zonele economice libere sau parcuri
industriale, aperatarul de sistem em ite u n
aviz de racardare unic administratarului zanei
ecanamice libere/parcului industrial.
Candфile tehnice incluse Tn avizul de racardare
sunt valaЬile рапа la punerea sub tensiune а
instalatiei de utiI izaге sa u а centralei е lectrice
�i, ulteriar, pentru taata durata de explaatare а
instalatiei date.

u

Operatarul de sistem paate refuza eliberarea
avizului de racardare daar Tn cazurile Tn саге
nu exista retea electrica Tn aria respectiva
sau са reteaua electrica existenta nu dispune
de capacitatea tehnica necesara pentru а fi
satisfacute се rintele salicitate.
ln cazul refuzului de а elibera avizul de
racardare, aperatarul de sistem este aЬligat sa
natifice salicitantul Tn scris despre acest fapt, cu
indicarea mativelar �i а argumentelar justificate
din punct de vedere tehnic, саге au stat la baza
refuzului.
ln cazul refuzului Tn eliberarea avizului de
racardare din lipsa de capacitate, salicitantul
este Tn d rept sa madifice puterea sa licitata Tn
сегегеа dе е I iberaге а avizu lu i de гаса rdaге, Tn
1 imitele са pacitatii dispaniЬile sa u sa salicite
аре rata ru lu i de sistem respectiv sa fiе in clus Tn
lista de a�teptare а avizelar de racardare. Lista
de a�teptare а avizelar de racardare cuprinde
cererile de eliberare а avizului de racardare,
Tnregistrate, dar respinse ре mativul lipsei de
capacitate pentru саге s-a salicitat mentinerea Tn
a�teptare а cererii.
Fiecare operator de sistem puЬlica ре pagina
sa web oficiala informatia din Lista de a�teptare
{numarul cererilor de racordare incluse 1n Lista
de a�teptare, cu indicarea puterilor solicitate,
instalatia operatorului de sistem la саге este
atribuita cererea, precum �i informatia cu privire
la capacitatile ramase disponiblle).

ln cazul Tn саге s-a refuzat eliberarea avizului de racordare la reteaua electrica,
solicitantul este 1n drept sa adreseze Agentiei о reclamatie 1n acest sens, 1n
conformitate cu prevederile Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrica.
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3.

Contractarea

Tncheierea contractului
Dupa finalizarea proced urii de racordare la reteaua de energie electrica, potentialul consumator este
Tn drept sa solicite furnizorului ales de el, Tncheierea contractului de furnizare а energiei electrice.

1.

2.

З.
4.

Actele necesare а fi prezentate pentru incheierea contractului de furnizare а energiei
electrice pentru locul de consum nou racordat la reteaua electrica
Consumator casnic
Consumator noncasnic
Cererea conform form ularulu i ela borat de 1. Cererea conform formularului elaborat de
furnizor �i plasat ре pagina Web sau pus la
furnizor �i plasat ре pagina Web sau pus la
dispozitie de catre acesta
dispozitie de catre acesta
Actul de proprietate sau alt document саге 2. Copia deciziei de 1nregistrare, eliberata de
atesta dreptul de folosinta asupra imobllului
Agentia Servicii PuЬlice sau copia altui act саге
atesta dreptul de а desfa�ura activitatea, dupa
саге face oblectul locului de consum respectiv.
Tn cazul 1n саге solicitantul nu este proprietar
caz, �i informatii cu privire la codul fiscal, contul
de decontare �i denum irea bancii prin саге
al imobllului, acesta va prezenta suplimentar
f urnizoru I ui - acord ul ргорrietarulu i imobllulu i
solicitantul efectueaza pЩile
privind 1ncheierea contractului.
З. Actul de proprietate sau alt act саге atesta
Buletinul de identitate
dreptul de folosinta asupra imobllului се face
oblectul loc de consum
Сорia actulu i се atesta adm iterea 1n ехрloata re а 4. Actu I се atesta 1mр uternici rile persoa nei се
i nstalatiei electrice
urmeaza sa semneze contractul
5. Copia actului се atesta admiterea 1n exploatare
а instalatiei electrice (actul de corespundere
sa u declaratia electricia n ulu i autorizat)

Solicitantul prezinta furnizorului originalele actelor sau copiile legalizate ale acestora.
Furnizorul nu solicita actele specificate in tabel care sunt disponiblle electronic in
baza sistemelor de date la care furnizorul are acces.
Fu rnizoru I este оЫigat sa Tncheie contract
de furnizare а energiei electrice ре о perioada
limitata de timp �i cu solicitantul саге detine
imobil Tn baza аltui d геpt decat cel de proprietate,
cu dreptul de а consemna Tn contract condфa
de plata preventiva а consumului de energie
electrica.
Fu rn izorii de епеrgie electrica su nt о Ыigati
sa elaboreze clauzele contractuale standard ale
contractului de furnizare а energiei electrice,
propus pentru negocieri potentia Iilor co nsumatori
finali, саге corespund cerintelor oЬligatorii ale

contractului de furnizare а energiei electrice
staЬilite de Legea cu privire la energia electrica
�i Regulamentu I рrivin d fu rniza геа еnergiei
electrice (Anexa 1- pentru consumatorii casnici,
Anexa 2 - реntru сап su matorii по ncasnici ).
Clauzele contractuale trebuie sa fie
echitaЬile �i clare pentru toate persoanele.
Clauzele contractuale trebu ie sa fie prezentate
potentialului consumator final Tnainte de
Tncheie геа соntractu lu i de fu rniza ге а еnergiei
electrice.
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Contractul de furnizare а energiei electrice trebuie sa contina in mod oЫigatoriu
1) denumirea �i adresa juridica а furnizorului �i consumatorului final;
2) oblectul contractului, parametrii de calitate а energiei electrice furnizate, cantitatile orare de
energie electrica contractate;
3) mijloacele prin саге se pot obtine informatii despre preturile la energia electrica in vigoare;
4) cazurile �i conditiile de intrerupere а furnizarii energiei electrice, de deconectare �i de
reconectare la retelele electrice а instalatiei de utilizare а consumatorului final;
5) d u rata contractul u i de fu rnizare а energiei electrice, caz u ri le � i m oda litatea de revocare, m
od ifica re �i rezolutiune а contractului, inclusiv sa prevada expres dreptul consumatorului final de а
revoca contractul in temeiurile prevazute de Codul civil al RepuЬlicii Moldova;
6) prevederi referitoare la modalitatea de notificare de catre furnizor а consumatorului final cu
privire la majorarea pretului de furnizare а energiei electrice inainte de aplicarea acestuia;
7) termenele de plata, modalitatile de plata, cazurile in саге furnizorul este in drept sa solicite plata
р reventiva pentru consu m u I energiei electrice, prec um �i masu rile се vor fi int reprinse de fu rn
izor in cazul nerespectarii de catre consumatorul final а oЫigatiilor contractuale;
8) eventualele compensatii �i modalitatile de rambursare а cheltuielilor саге se aplica in cazul in
саге furnizorul nu i�i indepline�te oЫigatiile contractuale, inclusiv in cazul facturarii eronate, sau
daca furnizorul i�i indepline�te oЫigatiile contractuale cu intarziere sau in mod defectuos;
9) modalitatile de initiere а procedurilor de solutionare а neintelegerilor aferente neexecutarii sau
executarii defectuoase а clauzelor contractuale;
10) informatii cu privire la gestionarea reclamatiilor;
11) drepturile �i oЫigatiile furnizorului �i ale consumatorului final �i informatiile referitoare la d
reptu ri le cons um atori lor р revaz ute de lege, i пс lusiv sol utiona rea reclamatii lor cons um atori
lor fina li;
12) datele de contact ale persoanelor autorizate �i/sau ale serviciului telefonic al furnizorului,
inclusiv programul de lucru, unde consumatorul final poate sa primeasca toate informatiile necesare
privind executarea contractului de furnizare а energiei electrice;
13) raspunderea pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare а oЫigatiilor asumate
de рафlе contractului de furnizare а energiei electrice;
14) in vederea asigurarii respectarii prevederilor art. 23 alin. (8) din Legea nr. 133/2011 privind
proteфa datelor cu caracter personal, pct. 54 al Cerintelor fata de asigurarea securitatii datelor cu
caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informationale de date cu caracter
personal, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1123/2010, pct.35 al Regulamentului privind ар
robarea Registru I ui de evidenta а operatori lor de date cu caracter persona 1, арrobat рrin Hota rarea
de Guvern nr. 296/2012, in contract se vor include mentiuni despre faptul са prevederile
contractului contin date cu caracter personal.
Contractu I de furn izare а еnergie i electrice se intocme$te in do ua ехеmplare, cate unu I pentru fi есаre
раrte contractanta . Fu rn izoru I аre оЬ ligatia de а pun е la dispozфa сапsu matoru Iu i fi па I gratuit, la сеre re,
un exemplar de contract ре саге il propune in forma scrisa, ре suport de hartie sau ре un alt suport
durabll acceptat de consumator.

Clauzele contractuale stabllite in temeiul actelor normative de reglementare se modifica de dre pt
la data intrarii in vigoare а modificarii actelor normative in baza carora au fost aprobate. Tn acest caz,
furnizorul este oЬligat sa aduca la cuno�tinta consumatorului final modificarile efectuate.
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La cererea oricirei pirti $i cu acordul celeilalte, clauzele contractului de furnizare
pot fi modificate $i/sau completate prin acte aditionale, cu respectarea prevederilor
Regulamentului privind furnizarea energiei electrice.
La incheierea contractului de furnizare а energiei electrice se interzice furnizorului:
1) sa soliicte consumatorului prezentarea altor documente decat cele prevazute de Legea
cu privire la energia electrica �i Regulamentul privind furnizarea energiei electrice;
2) sa puna in sarcina consumatorilor finali oЫigatii excesive;
3) sa recurga la practici comerciale incorecte sau in�elatoare;
4) sa int rod uca in contract cla uze са re sa i nterzica sau sa conditioneze sch im Ьа rea
furnizorului de catre consumatorul final;
5) sa perceapa de la consumatorul final taxa pentru revocarea sau rezolutiunea
contractu lu i.
La incheierea contractului de furnizare а
energiei electrice pentru locul de consum саге
nu este deconectat de la reteaua electrica,
furnizorul solicita operatorului de sistem,
intocmirea pentru locul de consum respectiv а
actului de control al echipamentului de masurare
$i actului de delimitare а instalatiilor electrice,
dupa caz, in doua exemplare fiecare. Operatorul
de sistem transmite actele solicitate furnizorului
in conformitate cu prevederile Regulamentului
privind racordarea.
Furnizorul incheie cu consumatorul casnic
contract de furnizare а energiei electrice pentru
fiecare loc de consum luat aparte sau pentru
mai multe locuri de consum, in cazul acordului
in scris al consumatorului, cu condфa indicarii
specificului fiecarui loc de consum intr-o anexa
la contract.
Furnizorul incheie cu consumatorul noncasnic
un singur contract pentru mai multe locuri de
consum, cu condфa indicarii specificului fiecarui
loc de consum intr-o anexa separata la contract.

Locurile de uz comun din Ыocul de locuit cu
multe apartamente sunt considerate drept un loc
de consum separat. Pentru acest loc de consum
f u rnizoru I incheie contract de fu rniza re а е nergiei
electrice cu proprietarul sau gestionarul Ыocului
de locuit (сооре rativa d е construфe а locuintelor,
asociatia proprietarilor de locuinte privatizate,
asociatia de coproprietari in condominiu).

Furnizorul incheie ип singur contract de
furnizare а energiei electrice си intovara5irile
pomicole, cooperativele de constructie а
garajelor 5i alte asociatii de coproprietari de
acesttip.
Furnizorul serviciului un iversal $i/sau fu rn izorul
de ultima optiune 1$i indepline$te oЬligatiile in
limitele teritoriului stabllit de Agentie $i incheie,
la solicitare, contracte de furnizare а energiei
electrice cu orice consumator final, саге are
dreptul la acest serviciu conform Legii cu privire
la energia electrica. cu respectarea prevederilor
Regulamentului privind furnizarea energ1e1
electrice, $i la preturile reglementate, aprobate
de Agentie.

Specificul incheierii contractului de furnizare а energiei electrice cu furnizorul de energie electrica
in regim de serviciu puЬlic �i cu furnizorul de ultima optiune.

Furnizorul de energie electrici in regim
.
Furn1zoru
1 dе ulti.ma- орt·шnе
· · puь�·1с
dе servюu
Cine are dreptul si beneficieze de serviciile date:
- Consumatorii casnici;
- Consumatorii finali care $i-au pierdut furnizorul
din anumite circumstante - furnizorul �i-a incetat
- Societitile comerciale mici - intreprindere саге are activitatea, i-a fost suspendata sau retrasa licenta,
un numar de angajati de pina la 50 de persoane �i о este in imposibllitate de а furniza energie electrica.
cifra anuala de afaceri sau un Ьilant се nu depa�e�te
echivalentul in lei а 10 milioane de euro.
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Pentru а beneficia de serviciul universal,
consumatorul noncasnic care solicita 1ncheierea
contractului de furnizare а energiei electrice
cu furnizorul serviciului universal, prezinta ре
propria raspundere documentul care confirma
calificarea sa drept societate comerciala mica,
conform definфei din Legea cu privire la energia
electrica:
1) numarul de angajati;
2) cifra anuala de afaceri sau Ьilantul contabll.
Furnizorul 1ncheie cu solicitantul, potential
consumator final, contractul de furnizare а
energiei electrice pentru locul de consum се
urmeaza а fi racordat la retea 1n termen de cel
mult 2 zile lucratoare din data primirii cererii
solicitantului privind 1ncheierea contractului de
furnizare а energiei electrice, cu respectarea
cerintelor Regulamentului privind furnizarea
energ1e1 electrice.
Furnizorul informeaza
operatorul de sistem despre 1ncheierea
contractului de furnizare а energiei electrice cu
consumatorul final, respectiv, la data semnarii
contractului.
Termenul de 1ncheiere а contractului de
furnizare а energiei electrice cu un consumator
final, а carui instalatii electrice sunt racordate
la reteaua electrica, este de cel mult 7 zile
calendaristice de la data depunerii cererii.
Furnizorul este oЫigat sa informeze 1n scris
potentialul consumator final despre refuzul
de 1ncheiere а contractului, рапа la expirarea
termenului specificat mai sus, indicand 1n mod
oЫigatoriu motivele refuzului.
Tn cazul nerespectarii termenului de 1ncheiere
а contractului de furnizare а energiei electrice,
solicitantul este 1n drept sa solicite compensarea
de catre furnizor а prejudiciului cauzat urmare а
neincheierii 1n termenul stabllit а contractului de
furnizare а energiei electrice.
Solicitantul are dreptul sa conteste la Agentie
refuzul furnizorului de а incheia contractul de
furnizare а energiei electrice sau sa conteste
refuzul in instanta de judecata.
Agentia examineaza si
so/utioneaza
, i'n
,
,
procedura
nei'ntelegerile
extrajudiciara,
referitoare /а i'ncheierea contractelor de furnizare
а energiei electrice survenite i'ntre consumatorii
finali Ji furnizori.
La solutionarea nei'ntelegerilor dintre so/icitant
Ji furnizor си privire /а i'ncheierea contractului
10
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de furnizare а energiei electrice, Agentia emite
decizii oЬ/igatorii, саге pot fi contestate i'n
instanta de judecata, conform prevederilor
Codului administrativ а/ RepuЬ/icii Moldova.
Consumatorul final are dreptul la rezo/Щiunea
contractului de furnizare а energiei electrice 1n
condфile prevazute de Codul civil al RepuЬlicii
Moldova. Preavizul este depus la furnizor cu cel
pЩin 7 zile calendaristice рапа la data rezolutiunii
contractului, cu exceptia cazurilor cand contractul
de furnizare а energiei electrice prevede alte
termene. Rezolutiunea contractului are loc dupa
achitarea integrala, de catre consumatorul final'
а platilor pentru energia electrica consumata,
furnizarea energiei electrice fiind 1ntrerupta din
data solicitata pentru rezolutiunea contractului
de furnizare а energiei electrice.
Tn cazul 1n care consumatorul noncasnic 1�i
schimba denumirea, codul TVA, datele bancare
sau adresa juridica, consumatorul noncasnic
respectiv este oЬligat sa prezinte furnizorului, 1n
termen de 10 zile calendaristice, documentele
de confirmare, necesare pentru operarea
modificarilor 1n contractul de furnizare а energiei
electrice.
Daca se schimba destinatia spatiului locativ,
proprietarul, posesorul imobllului este oЬligat
sa solicite furnizorului 1ncheierea unui nou
contract de furnizare а energiei electrice. Tn cazul
utilizarii рафаlе а spatiului locativ 1n alte scopuri,
consumatorul final este oЬligat sa instaleze
echipamentul de masurare separat pentru
evidenta cantitatii de energie electrica consumata
1n aceasta parte а imobllului $i sa 1ncheie contract
de furnizare separat. Tn acest scop, consumatorul
realizeaza separarea evidentei energiei electrice
conform prevederilor Regulamentului privind
racordarea.
Refuzul furnizorului de а incheia contractul
de furnizare а energiei electrice
Furnizorul poate refuza1ncheierea contractului
cu solicitantul daca solicitantul are datorii la alte
locuri de consum.
Refuzul furnizorului de а 1ncheia contractul
de furnizare а energiei electrice trebuie sa fie
argumentat 1n scris.
Furnizorul este oЬligat sa 1ncheie contractul
daca solicitantul a1nlaturat cauzele ceau constituit
motivul refuzului din partea furnizorului.
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4. Drepturile �i oЫigatiile consumatorului
Drepturile $i oЫigatiile consumatorilor se
regasesc, 1n special, 1n Legea cu privire la energia
electrica, 1n Regulamentul cu privire la racordarea
la retelele electrice $i prestarea serviciilor de
transport $i de distributie а energiei electrice,
precum $i 1n Regulamentul privind furnizarea
energiei electrice.
Tn conformitate cu Legea nr. 107/2016 cu
privire la energia electrica, consumatorul final
are urmatoarele drepturi:
а) sa aiba acces la retelele electrice $i sa consume
energie electrica la parametrii de calitate
stabllф;
Ь) sa 1$i aleaga furnizorul $i sa 1ncheie contract de
furnizare а energiei electrice cu orice furnizor;
с) sa solicite furnizorului 1ncheierea, modificarea,
prelungirea, suspendarea sau rezolutiunea
contractului de furnizare а energiei electrice;
d) sa schimbe furnizorul 1n condфile stabllite 1n
lege $i 1n Regulamentul privind procedura de
schimbare а furnizorului;
е) sa solicite 1nlaturarea de catre operatorul de
sistem а deranjamentelor din retelele electrice
$i/sau retelele interne ale Ыocurilor de locuit;
f) sa solicite prezentarea de catre furnizor а
informatiilor privind istoricul de consum,
privind platile $i penalitatile calculate $i
achitate;
g) sa solicite sistarea furnizarii energiei electrice
pentru о perioada de timp determinata,
conform Regulamentului privind furnizarea
energiei electrice;
h) sa aiba acces la echipamentul de masurare
1n cazul 1n care acesta este instalat ре
proprietatea operatorului de sistem, sa fie
prezent la citirea indicatiilor, la controlul, la
verificarea $i la efectuarea constatarii tehnico
stiintifice а echipamentului de masurare;
i) �а �erifice $i sa constate respectarea de
catre furnizor а prevederilor contractului de
furnizare а energiei electrice;
j) sa solicite repararea prejudiciilor cauzate de
catre furnizor, de catre operatorul de sistem
1n cazul livrarii energiei electrice cu 1ncalcarea
parametrilor de calitate, а indicatorilor de
calitate stablliti sau 1n cazul 1ncalcarii de catre
furnizor, de catre operatorul de sistem а
prevederilor legii, а contractului 1ncheiat sau а

actelor normative de reglementare aprobate
de Agentie;
k) sa solicite $i sa primeasca de la operatorul
de sistem un nou aviz de racordare 1n cazul
majorarii puterii contractate;
1) sa aiba acces la serviciul telefonic 24/24 al
operatorului de sistem $i la serviciul telefonic
al furnizorului.
Totodata, potrivit Legii sus-mentionate,
consumatorul final are urmatoarele oЬligaiii:
а)

sa respecte condфile contractuale, sa
instaleze doar receptoare electrice, utilaje $i
echipamente care corespund documentelor
normativ-tehnice si sa utilizeze energia
electrica doar prin receptoare electrice
omologate, 1n mod rational, inofensiv, eficient
$i fara fraude;
Ь) sa achite integral plata datorata pentru
energia electrica furnizata $i penalitatile
calculate, conform condфilor contractuale $i
1n termenele stabllite 1n factura de plata;
с) sa pastreze intacte echipamentul de masurare
$i sigiliile aplicate, sa nu 1ntreprinda actiuni
menite sa sustraga energie electrica prin
ocolirea echipamentului de masurare sau prin
denaturarea indicatiilor acestuia $i sa sesizeze
imediat furnizorul 1n cazul 1n care depisteaza
defectiuni
1n functionarea
echipamentului de
'
'
masurare sau violarea sigiliilor operatorului de
sistem;
d) daca nu mai dore$te sa achizфoneze energie
electrica de la furnizorul respectiv, sa
rezolutioneze contractul de furnizare а energiei
electrice $i sa achite integral furnizorului plata
pentru energia electrica consumata $i, dupa
caz, penalitatile aferente, 1n conformitate cu
contractul de furnizare а energiei electrice;
е) sa asigure, 1n conformitate cu condфile
stipulate 1n Regulamentul privind masurarea
energiei electrice 1n scopuri comerciale,
acces personalului operatorului de sistem
pentru controlul $i pentru citirea indicatiilor
echipamentului de masurare, precum $i
pentru controlul, deservirea $i reparatia
instalatiilor electrice care арафn operatorului
de sistem $i sunt amplasate ре proprietatea
consumatorului final;
11
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f) sa nu intervina �i sa nu permita altor persoane
sa intervina Tn utilajul retelelor electrice
ale operatorului de sistem amplasate ре
proprietatea consumatorului fin а 1;
g) sa n u uti I izeze receptoarele е lectrice Tn situatia
Tn саге acestea provoaca deranjamente Tn

fun фоnаrea utilaju I ui аре ratorului de sistem
sau infiuenteaza negativ parametrii de calitate
а е пе rgiei electrice furnizate аltor со nsumatori
fina I i;
h) sa respecte cerintele privind securitatea la
exploatarea instalatiilor electrice.

5. Plata pentru energia electrica consumata �i detalii despre factura
Plata energiei е lectrice со nsumate se efectueaza Tn baza facturii emisa de catre furnizor, �i Tnma nata
consumatorului final sau expediata prin po�ta sau, Tn cazul acordului consumatorului final, prin po�ta
е lectronica. 1n u nele cazu ri, plata poate fi efectuata prin аlte m etod е �i Tn аlte termeпе specificate Tn
contractul de furnizare а energiei electrice.
De regula, factura pentru consumul de energie electrica se emite lunar de catre furnizor. Cu titlu de
exceptie, 1n cazul 1n care consumul lunar de energie electrica nu depa�e�e 20 kWh, furnizorul poate
emite, cu acordul 1n scris al consumatorului casnic, о singura factura de plata а energiei electrice
pentru о perioada convenita de parti, dar care nu poate depa�i 3 luni.
ln cazul Tn саге echipamentul de masurare
al consumatorului noncasnic nu este instalat
Tn р unctu I d е de I imitare, la саntitatea е пе rgiei
electrice Tnregistrate de echipamentul de
masu гаге se adauga pierderile de energie
electrica activa �i reactiva Tn elementele de
retea, cuprinse Tntre punctul de masurare �i cel
de delimitare, calculate conform lnstruфunii
privind calcularea pierderilor de energie electrica
activa �i reactiva Tn elementele de retea afiate la
Ьаlanta consumatorului.

Energia electrica, utilizata
in locurile de uz comun din
Ыocurile locative �i din camine,
se fa cturea za I а pretu I а probat
pentru consumatorii casnici
sau la pretul negociat �i in baza
indicilor echipamentului de
masurare.

Facturile de plata а energiei electrice se emit Tn baza indicilor echipamentului de masurare, а
preturilor reglementate �i aprobate de Agentie sau а preturilor negociate cu respectarea prevederilor
Regulamentului privind furnizarea energiei electrice.
Preturile reglementate ре ntru е nergia electrica furnizata со nsumatorilor fina I i de catre fu rn izoru 1
serviciului universal �i furnizorul de ultima optiune se aproba de Agentie �i se puЬlica Tn Monitorul Oficial
al RepuЬlicii Moldova. Furnizorul serviciului universal �i furnizorul de ultima optiune sunt oЬligati sa
pu Ыiсе ре pagina sa oficiala �i sa afi�eze Tn fiecare oficiu comercial о copie а hotararii Agentiei cu privire
la preturile reglementate la energia electrica.
ln cazu I Tn саге se modifica pretul la energia electrica furnizata Tn limitele perioadei de facturare, Tn
scopul emiterii facturii pentru energia electrica, operatorul de sistem determina cantitatea de energie
electrica furnizata consumatorului final, Tn perioada de рапа la data intrarii Tn vigoare а nou lu i pret,
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Nr.
d/o

1)

2)
З)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)
16)

Factura prezentata consumatorului final de catre furnizor trebuie sa contina, in mod
oЫigatoriu, urmatoarele date
Numele �i prenumele (denumirea) consumatorului final;
Adresa locului de consum �i numarul contractului;
Pentru consumatorii casnici - indicii actuali �i cei precedenti ai echipamentului de masurare �i
perioada pentru саге este emisa factura �i, dupa caz, indicii actuali �i cei precedenti ai echipamentului
de masurare а energiei electrice consumate la locurile de uz comun, precum �i cota-parte ce-i revine
consumatorului final din energia electrica, consumata la locurile de uz comun;
Pentru consumatorii noncasnici - саntitatea de energie electrica consumata 1n perioada de factuгаre,
inclusiv, dupa caz, pierderile de energie electrica din instalatiile consumatorului noncasnic, situate
1ntre punctul de delimitare �i locul instalarii echipamentului de masurare, consumul tehnologic de
energie electrica cauzat de nerespectarea de catre consumatorul noncasnic а factorului de putere
normat �i inclus 1n contractul de furnizare а energiei electrice;
Pretul aplicat;
Plata pentru energia electrica consumata, inclusiv:
- costul serviciului de transport al energiei electrice,
- costul serviciului de distributie;
Data expedierii facturii;
Data-limita de plata а facturii;
Datoriile pentru perioadele precedente;
Taxele;
Compensatiile pentru nerespectarea indicatorilor de calitate а serviciilor de transport, serviciilor de
distributie а energiei electrice;
Suma totala spre achitare се include �i datoriile pentru perioadele precedente, daca exista;
Modalitatile de plata а facturii;
lnformatii cu privire la dreptul consumatorilor de а solutiona ре cale extrajudiciara ne1ntelegerile
cu furnizorul, precum �i termenele 1n саге sunt 1n drept sa conteste decizia furnizorului 1n instanta
de judecata de drept comun;
Adresa �i numarul de telefon al furnizorului, pagina web oficiala;
Datele de contact ale autoritatii responsablle de implementarea politicilor 1n domeniul eficientei
energetice, inclusiv paginile web oficiale de unde pot fi obtinute informatii privind masurile de
eficienta energetica disponiblle, р rofi I urile com раrative ale consumatorilor finali �i specificatiil
tehnice oblective privind instalatiile, utilajele �i/sau echipamentele energetice;
Factura trebuie sa includa �i urmatoarele note:
Tn cazul neachitarii а facturii, in decurs de 10 zile calendaristice de la data limita de
plata indicata in еа, in conformitate cu legislatia, furnizorul este in drept sa solicite
operatorului de sistem sa deconecteze de la reteaua electrica instalatiile electrice
се va apartine. Reconectarea instalatiilor electrice la reteaua electrica va fi posiblla
dupa eliminarea cauzei care а dus la deconectare �i dupa achitarea tarifului pentru
reconectare.

Daca factura de plata pentu energia electrica
consumata nu а fost achitata la timp ?i locul
de consum nu а fost deconectat de la retea,
furnizorul va include 1n factura curenta ?i suma
neachitata pentru perioada аnterioa га.
Саntitatea energiei еlectrice furnizate se
determina 1n baza indicatiilor echipamentului de
masurare, citite la fiecare loc de consum, sau, 1n

саzu ri d е exceptie, se саlcu leaza prin esti ma ге.
Perioada de calcul а consumului prin estimare
nu va depa�i 2 luni. Costul energiei electrice
furnizate este determinat de cantitatea energiei
electrice consummate ре parcursul perioadei de
factuгаге 1n baza pretuI ui 1n vigoa ге, ар robat de
ANRE.
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Furnizorul trebuie sa prezinte factura de plata

cu cel putin 10 zile calendaristiceinainte de data
limita de plata а facturii.
Daca nu а primit la timp factura de plata pentru
consumul energ1e1 electrice1 consumatorul
anunta imediat furnizorul despre acest fapt la
numerele de telefon indicate in facturile pentru
lunile precedente.
Dupa receptionarea apelului1 furnizorul va
expedia factura de plata daca aceasta nu а ajuns
la destinatie.
fn cazul in саге consumatorul final depisteaza

са а fost emisa о factura eronata in defavoarea

sa 1 furnizorul este oЬligat sa restituie suma
incasata suplimentar sau1 la solicitarea
consumatorului final 1 sa о considere drept plata
pentru urmatoarele decontari .
Furnizorul este in drept sa nu restituie sumele
incasate suplimentar sau sa nu le considere drept
plata pentru viitoarele decontari in cazul in саге
faptul emiterii unei facturi eronate а fost depistat
dupa expirarea termenului de prescriptie stabllit
de Codul civil al RepuЬlicii Moldova sau in cazul
in саге consumatorul final nu poate demonstra
faptul in cauza �i nu poate indica data emiterii
facturii eronate.
Daca а fost emisa о factura eronata in
defavoarea furnizorului1 furnizorul este oЬligat
sa demonstreze consumatorului final acest fapt1
suma cauzata de егоаге incluzindu-se in factura
suplimentar1 cu aplicarea pretului pentru energia
electrica1 in vigoare in perioada in саге а fost
со misa егоагеа. La solicitarea consum atoru I u i

final, aceasta suma poate fi ree�alonata ре
о perioada de cel mult 3 luni in cazul sumelor
de pana la 300 lei inclusiv �i de cel mult б luni
pentru sumele care depa�esc 300 lei.

LJ
(

1
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La solicitarea consumatorului final 1 furnizorul
include in factura suplimentar intreaga suma
cauzata de егоаге. Furnizorul nu este in drept sa
solicite achitarea unei plati cauzate de егоагеа
de facturare1 daca aceasta а fost depistata dupa
expirarea termenului de prescriptie stabllit
de Codul civil al RepuЬlicii Moldova sau daca
furnizorul nu poate demonstra faptul in cauza �i
nu poate indica data emiterii facturii eronate.
fn cazul in саге in rezultatul controlului
echipamentului de masurare1 se constata
mersul in gol al acestuia 1 confirmat prin actul de
control intocmit de catre operatorul de sistem �i
contrasemnat de consumatorul final1 operatorul
de sistem efectueaza recalculul energ1e1
electrice consumate ре parcursul ultimelor З
luni. Recalculul energiei electrice consumate se
efectueaza tinandu-se cont de faptul са mersul
in gol al echipamentului de masurare аге loc
in decursul intervalelor de timp in саге sarcina
electrica а consumatorului final este nula .
lntervalele de timp respective constituie 6 оге
din 24 оге.
Plata preventiva. Furnizorul este in drept sa
solicite plata preventiva pentru consumul de
energie electrica de la consumatorii finali саге
solicita reconectarea instalatiilor de utilizare
la reteaua electrica1 daca acestea au fost
deconectate pentru neachitarea facturilor pentru
consumul de energie electrica �i а penalitatilor
stabllite in contractul de furnizare а energiei
electrice. Plata preventiva este efectuata de catre
consumatorul final deconectat de la reteaua
electrica 1 inainte de reconectare �i de reluarea
furnizarii energiei electrice.

Furnizorul este in drept sa solicite plata preventiva de la consumatorii finali �i in
urmatoarele cazuri:
1) in cazul contractelor de furnizare а energiei electrice incheiate in baza altui drept
decat cel de proprietate а imobllului;
2) in cazul in care consumatorul noncasnic se afla in procedura de insolvabllitate;
3) in cazul in care imobllul pentru care se solicita incheierea contractului de furnizare
а energiei electrice este ipotecat, sechestrat sau drepturile asupra acestuia constituie
oblect al unui litigiu in instan1a de judecata.
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Suma pl�фi preventive se stablle�te de catre
furnizor �i nu trebuie sa depa�easca valoarea
1n bani а consumului mediu lunar de energie
electrica. Valoarea platii preventive se indica 1n
mod oЬligatoriu 1ntr-o anexa la contractul de
furnizare а energiei electrice.
fn cazul contractelor de furnizare а energiei
electrice 1ncheiate cu noii consumatori finali 1
suma pla1;ii preventive se stablle�te de par1;i prin
negocieri conform estimarilor probablle 1n baza
puterii contractate �i timpul utilizarii acesteia .
La solicitarea noilor consumatori finali 1
suma platii preventive poate fi revizuita dupa
primele trei luni de contract �i stabllita conform

consumului mediu lunar de energie electrica.
Furnizorul 71 elibereaza de plata preventiva
ре consumatorul саге �i-a onorat oЬligatiile ре
parcursul unui an 1 cu exceptia consumatorilor
саге au 1ncheiat contracte de furnizare а energiei
electrice pentru imobllele ipotecate, sechestrate,
sau daca drepturile asupra acestora constituie
oblect al unui litigiu 1n instanta de judecata1
precum �i 1n cazul consumatorilor саге au 1ncheiat
contracte de furnizare а energiei electrice 1n
baza altui drept decat cel de proprietate �i а
consumatorilor noncasnici 1n privinta carora а
f ost intentata рroced uга insolvaЬi I itatii.

6. Raspunderea pentru consumul ilicit al energ1e1 electrice, estimarea consumului
fraudulos conform sistemului pau�al
Potrivit pct. 75 alin. (4) al Regulamentului
f urn iza rea
рrivi nd
energ1e1
electrice1
consumatorul final are oЬligatia sa nu consume
energie electrica prin evitarea echipamentului
de masurare, prin denaturarea indicatiilor
echipamentului de masurare sau alte modalitati
de consum ne1nregistrat de echipamentul de
masurare.
Respectiv, tinand cont de faptul са angajatii
operatorul ui sistemu lu i de distributie colecteaza
lunar indicii echipamentelor de masurare, ace�tia
au 1n sarcina verificarea vizuala а echipamentului
de masurare precum �i а instalatiilor de racordare,
1n scopul depistarii eventualelor conectari
neautorizate sau interventii vizibile 1n contor.
fn cazul 1n саге, reprezentantii 1ntreprinderii
е nergetice de рistea za f аpte I е ilega le рreva zute
mai sus 1 ace�tia sunt oЬligati sa 1ntocmeasca actul
de depistare а consumului de energie electrica
prin evitarea echipamentului de masurare1
prin denaturarea indicatijlor echipamentului
de masurare sau alte modalitati de consum
ne1nregistrat1 la саге urmeaza sa anexeze probele
colectate de la fata locului precum �i rezultatul
inventarierii locului de consum 1n vederea
stabllirii numarului de receptoare electrice.
Dupa receptionarea setului de acte 1ntocmit
de catre reprezentantii operatorul ui s istemul ui de
distributie, furnizorul trebuie sa stablleasca саге
este cantitatea estimativa de energie electrica
consumata fraudulos precum �i cuantumul
prejudiciului material cauzat.
Pentru realizarea acestui fapt, furnizorul

calculeaza contravaloarea energiei electrice
consumate conform sistemului pau�al1 aplicand
pretul 1n vigoare ре parcursul perioadei pentru
саге se face recalculul �i ia 1n considerare
numarul orelor de utilizare pentru diferite tipuri
de receptoare electrice.
Furnizorul
aplica sistemul pau�al
1n
urmatoarele condфi:
- in cazul interventiei viziblle in f unctionarea
echipamentului de masurare (defectul sau lipsa
sticlei la contor, defectarea corpului contorului
electric, deteriorarea sa u interventia asup га
sigiliului operatorului de sistem, ruperea
cordonului sigiliului operatorului de sistem sau
restabllirea lui dupa се а fost rupt1 lipsa sigiliului
operatorului de sistem etc.) 1 la calcularea
consumului de energie electrica 1 conform
sistemului pau�al1 se ia 1n considerare perioada
de timp de la data ultimei citiri а indicilor
echipamentului de masurare �i рапа la data
depistarii, dar nu mai mare de З luniin cazul lipsei

accesului la citirea indicilor echipamentului de
masurare;
- in cazul constatarii documentare а evitarii
echipamentului de masurare sau contrafacerii
sigiliului operator ului de sistem 1 la efectuarea

calculelor consumului de energie electrica1
conform s istemul ui pau�al 1 se ia 1n calcu I perioada
de la data ultimului control al echipamentului
de masurare sau perioada de la data comiterii
acestor 1ncalcari 1n cazul contoarelor electronice
cu memorie �i рапа la data depistarii, dar nu mai

mare de 1 an;
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in cazul constatarii documentare а
consumului energiei electrice de catre
consumatorul final prin interventie neviziblla
in functionarea echipamentului de masurare
(.$untarea boblnei de curent, modificarea
mecanismului de integrare, schimbarea indicilor
mecanismului de totalizare а echipamentului
de masurare etc.) perioada pentru efectuarea
recalcularilor se stablle�te de la ultimul control
al echipamentului de masurare �i рапа la data
depistarii1 dar nu mai mare de 1 an;
-incazulconstatariidocumentareaconsumului
energiei electrice de catre consumatorul final
prin montarea unor circuite suplimentare
in echipamentul de masurare, 1n circuitul de
alimentare а echipamentului de masurare, prin
deconectarea/modificarea boblnei de tensiune
din echipamentul de masurare, perioada pentru
efectuarea recalcularilor se stablle$te de la data
instalarii echipamentului de masurare �i рапа la
data depistarii1 dar nu mai mare de З ani.
Tn cazul constatarii documentare а consumului
de energie electrica prin evitarea echipamentului
de masurare, prin denaturarea indicatiilor
echipamentului de masurare sau alte modalitati
de consum ne1nregistrat de echipamentul de
masurare, furnizorul calculeaza contravaloarea
energiei electrice consumate conform sistemului
pau�al1 aplicand pretul in vigoare ре parcursul
perioadei pentru саге se face recalculul �i ia
in considerare numarul orelor de utilizare
pentru diferite tipuri de receptoare electrice1
indicate 1n Anexa nr.4 la Regulamenul pentru
furnizarea energiei electrice. Daca consumatorul
casnic nu permite personalului operatorului de
sistem accesul pentru efectuarea inventarierii
receptoarelor electrice din imobll, acest fapt se
documenteaza, iar energia electrica consumata,
dar ne1nregistrata sau 1nregistrata incomplet, se
calculeaza in baza puterii aparatului de protectie
sau а puterii contractate1 furnizorul alegand-o
ре сеа mai mica �i pentru perioada de utilizare
egala cu 12 ore in zi.
Tn cazul 1n care se constata documentar
consumul de energie electrica prin evitarea
echipamentului de masurare, prin denaturarea
indicatiilor echipamentului de masurare sau
alte modalitati de consum neinregistrat de
echipamentul de masurare furnizorul calculeaza
contravaloarea energiei electrice consumate in
baza puterii stabllite in contract �i reie�ind din
16

numarul orelor de utilizare а puterii contractate1
in conformitate cu programul de activitate al
consumatorului noncasnic1 aplicand pretul 1n
vigoare pentru perioada pentru care se face
recalculul.
Pentru а determina prejudiciul pretins а
fi cauzat, la efectuarea calculelor, 1n cazul
consumului de energie electrica prin evitarea
echipamentului de masurare, prin denaturarea
indicatiilor echipamentului de masurare
sau alte modalitati de consum ne1nregistrat
de echipamentul de masurare, furnizorul
este oЬligat sa ia in considerare parametrii
inregistrati de contorul electronic de energie
electrica cu memorie1 valoarea curentilor
се au curs prin �unt �i prin echipamentul de
masurare1 raportul mecanismului de integrare
al echipamentului de masurare1 stabllit in urma
expertizei extrajudiciare.
Tn cazul depistarii, de catre operatorul de
sistem а violarii sigiliilor sale, acesta prezinta
consumatorului final �i furnizorului sau Agentiei
(la solicitare) documente care demonstreaza са
sigiliile operatorului de sistem au fost aplicate
�i care indica momentul aplicarii sigiliului,
numarul sigiliului, data verificarii metrologice
periodice а echipamentului de masurare. Tn
cazul lipsei acestor documente, violarea sigiliilor
operatorului de sistem nu poate servi drept temei
pentru aplicarea prevederilor punctelor privind
consumul de energie electrica prin interventie 1n
functionarea echipamentului de masurare.
Tn cazul 1n care echipamentul de masurare
este sustras, pierdut sau defectat consumatorul
final este oЫigat sa anunte imediat furnizorul.
Furnizorul este oЫigat sa anunte operatorul
de sistem cel t1rziu а doua zi lucratoare din
momentul primirii 1n�tiintarii.
Tn aceste situatii, calcularea cantitatii de
energie electrica consumata se efectueaza de
catre operatorul de sistem conform consumului
mediu zilnic de energie electrica, 1nregistrat ре
parcursul perioadei de 3 luni anterioare ultimei
citiri а indicilor echipamentului de masurare
sau ре parcursul а 3 luni ulterioare restabllirii
evidentei consumului energiei electrice ori
potrivit consumului mediu zilnic, 1nregistrat ре
parcursul perioadei calendaristice similare din
anul precedent.
Restabllirea evidentei consumului de energie
electrica se face din contul consumatorului final
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nu mai tarziu de о luna de la data 1nregistrarii
documentate а sustragerii, pierderii sau
defectarii echipamentului de masurare. Tn cazul
neconformarii consumatorului final acestor

prevederi, operatorul de sistem este 1n drept
sa aplice prevederile Regulamentului privind
racorda rea.

Anexa nr. 4
la Regulamentul privind furnizarea
energiei electrice aprobat
prin Ноtагагеа ANRE
nr.169/2019 din 31 mai 2019
DURATA DE U TILIZARE

de catre consumatorii casnici а receptoarelor electrice pentru
facturarea in pau�al а consumului de energie electrica
N
d;�
1
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Receptoare electrice
2
Becuri electrice montate 1n 1ncaperile de locuit, holuri, scari interioare ale
apartamentelor $i 1n bucatariile din apartamente
Becuri electrice montate 1n anexele apartamentelor (camari, bai, WC, alte)
Becuri pentru iluminatul interior 1n 1ncaperi sau 1n locuri unde becurile
fun(tioneaza toata noaptea
Becuri pentru iluminatul scarilor din imobllele cu instalatii delimitare а
fun(tionarii
Becuri pentru iluminatul scarilor din imobllele fara instalatii de limitare а
fun(tionarii
Becuri pentru iluminatul interior permanent (zi $i noapte)
Becuri pentru iluminatul exterior
Fiare de calcat
Re$ouri electrice
Ma$in electrica (plita de gatit instalata conform proiectului)
Aspirator de praf
Ma$ina clasica de spalat rufe
Ma$ina automat de spalat rufe
Radiator electric(calorifer, aeroterma)
Ma$ina de spalat vase
Perna electrica
Prajitor de paine
Uscator de раг
Ondulator de раг
Ma$ina de ras
Ra$nita pentru cafea
Filtru de cafea
Mixer
Ventilator pentru bucatarie
Ventilator pentru camera
Frigider fara termostat
Frigider cu termostat
Congelator

Durata de utilizare
lunara, ore
.
iarna
vara
з
4
180
90
50
360

30
180

360

180

360

180

720
360
15
90
90
10
12
30
300
30
50
15
5
5
5
5
5
5

720
180
15
90
90
10
12
30

60
90
90

30
10
15
5
5
5
5
5
5
30
30
720
180
180
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71
72.
73.
74.
75.

Boiler
Pompa electrica (indiferent de tip) pentru irigatii
Pompa electrica pentru ара potablla
Cioca sau pistol de lipit
Aparat de sudat
Tncalzitor instantaneu adaptat la roblnet
Aparat de radio, indiferent de tip
Picup, indiferent de tip
Casetofon
Aparat TV
Ma$ina de cusut electrica
Termoplonjor
Aparat de vibromasaj
Vibrator pentru acvariu
Tncalzitor pentru acvariu
Storcator de fructe
Videocasetofon
Orga de lumini
Antena TV de camera cu amplitudine
Calculator personal
Aparat cu raze ultraviolete
Hota electrica
Aparat de marit imagini fotografice
Aparat de uscat fotografii
Gril electric
Diaproiector
Ma$ina electrica de tocat carne
Ma$ina electrica de scris
Burghiu electric
Cuptor electric
Ferestrau electric
Strung electric
Statie de emisiune $i receptie
lonizator de aer
Ma$ina de tocat nutret
Traforaj electric
Climatizor
Pulverizator, instalatie electrica de pulverizat vopsea
Casca electrica pentru coafat
Aparat de lustruit parchetul
Lada frigorifica, tejghea
Derulator de casete (audio, video)
Motorul antenei parabolice
Cuptor cu microunde
Aparat electric de remaiat ciorapi
Robot electric
Alte receptoare electrice

180
30
10
20
50
180
20
20
150
15
10
10
20
20
10
150
20
720
150
10
60
5
5
5
5
5
5
5
30
10
10
10
10
30
10

90
210
30
10

о

50
180
20
20
120
15
10
10
20
20
10
120
20
720
1
10
60
5
5
5
5
5
5
5
30
10
10
10
10
30
10
150
10
10
10
10
10
10
10
200
5
5
720
720
20
20
5
5
10
10
Sunt stabllite de catre
Furnizor, 1n comun cu
Consumatorul, 1n functie
de regimul de lucru
Nota: Luni de iarna se considera lunile octombrie-martie inclusiv, iar restul lunilor - luni de vara.
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Dupa stabllirea marimii prejudiciului cauzat,
furnizorul este 1n drept sa 1nainteze spre plata о
factura 1n care se indica suma pentru energia
electrica consumata ilegal. Daca 1n termenul
stabllit de furnizor, consumatorul final nu va
achita factura, furnizoru I este1n drept sa1nainteze
1n instanta de judecata о actiune civila 1mpotriva
persoanei vinvoate 1n vederea 1ncasarii fortate а
sumei datorate.
Totodata, furnizorul poate solicita operatorului
de sistem deconectarea de la retea а instalatiilor
de utilizare се арафn consumatorului final.
Este de mentionat faptul ca1ntreaga procedura
descrisa mai sus, reprezinta raspunderea civila а
consumatorului final pentru prejudiciul cauzat
furnizoului.
Urmeaza de retinut са suma 1naintata de
catre furnizor spre plata, nu reprezinta о amenda
sau о sanфune а acestuia, ci doar о estimare а
prejudiciului cauzat de consumator 1n rezultatul

consumului ilicit de energie electrica.
Cat prive$te aplicarea amenzilor pentru
consumul ilicit de energie electrica, legea
stablle$te faptul са organul abllitat sa constate
contraventia pentru folosirea ilegala а energiei
electrice este Agentia Nationala pentru
Reglementare 1n Energetica, care are oЬligatia sa
cerceteze $i sa constate fapta ilicita, respectiv, sa
1ncheie procesul-verbal cu privire la contraventie
$i sa-1 expedieze instantei de judecata pentru а
decide aplicarea sanctiunii contraventionale.
Totu$i, daca 1n procesul examinarii cazurilor
de folosire ilegala а energiei electrice, Agentia
stablle$te са prejudiciul adus Furnizorului
depa$e$te 20 de salarii medii lunare ре economie,
stabllite prin Hotararea de Guvern 1n vigoare la
momentul savar$irii faptei, aceasta este oЫigata
sa remita dosarul catre organul de urmarire
penala, 1n vederea pornirii unui dosar penal ре
marginea celor imputate.

7. Deconectarea �i sistarea furnizarii energiei electrice
Deconectarea energiei electrice poate avea loc
la solicitarea consumatorului sau independent
de vointa acestuia.
Consumatorul final, parte а unui contract de
furnizare а energiei electrice, este 1n drept sa
solicite sistarea furnizarii energiei electrice, prin
deconectare de la reteaua electrica, pentru о
perioada de timp de cel pЩin о luna.
Cererea respectiva se depune la furnizor
cu cel putin 7 zile calendaristice рапа la data
sistarii furnizarii energiei electrice, cu exceptia
cazurilor1n care contractul de furnizare а energiei
electrice prevede alt termen. Furnizorul accepta
solicitarea, iar consumatorul final achita integral
plata pentru energia electrica consumata рапа la
data sistarii furnizarii energiei electrice, precum
$i tariful pentru deconectare, calculat conform
Metodologiei de calculare, aprobare $i aplicare
а tarifelor auxiliare prestate de catre operatorii
de sistem din sectorul electroenergetic, aprobate
de Agentie. Tn ziua 1ncasarii tarifului pentru
deconectare, furnizorul solicita operatorului
de sistem deconectarea instalatiilor electrice
ale consumatorului final respectiv. Operatorul
de sistem deconecteaza instalatia de utilizare а
consumatorului la data indicata 1n solicitare.

Exista 1nsa $i situatii 1n care deconectarea are
loc, indiferent de vointa consumatorului final.
Astfel, deconectarea de la reteaua electrica se
efectueaza de catre operatorul de sistem, la
cererea organului de supraveghere energetica
de stat (ANRE) , а furnizorului sau din initiativa
proprie, 1n cazurile $i condфile stabllite de Lega
cu privire la energetica, Legea cu privire la energia
electrica, Regulamentul privind furnizarea
energiei electrice.
Situatiile 1n care Furnizorul este in drept sa
solicite1 iar operatorul sistemului de distributie
este oЬligat sa deconecteze de la retea locul de
consum, sunt prevazute de catre Regulamentul
cu privire la furnizarea energiei electrice, dupa
cum urmeaza:
1) 1n caz de neachitare de catre consumatorul casnic
а facturii, 1n decurs de 10 zile calendaristicede la
data limita de plata а facturii indicata 1n factura,
prezentata consumatorului casnic cu respectarea
termenului prevazut la pct.77 subpunct 6) din
Regulamentul cu privire la furnizarea energiei
electrice;
2) 1n caz de neachita redecatreconsumatorul casnic а
platii pentru energia electrica determinata
de catre Furnizor, conform sistemului pau$al
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in cazul consumului de energie electrica prin
evitarea echipamentului de masurare, prin
denaturarea indicatiilor echipamentului de
masurare sau alte modalitati de consum
neinregistrat de echipamentul de masurare;
3) in caz de refuz din partea consumatorului casnic
de а incheia un nou contract de furnizare а
energiei electrice la schimbarea destinatiei
spatiului locativ;
4) in caz de utilizare рафаlа а spatiului locativ in
alte scopuri decat cele casnice, fara instalarea
echipamentului de masurare, pentru evidenta
separata а cantitatii de energie electrica,
consumata in partea respectiva а imobllului;
5) daca а expirat termenul contractului de
furnizare а energiei electrice, iar consumatorul
casnic nu solicita prelungirea acestuia;
6) refuzului consumatorului casnic de а incheia
contract de furnizare а energiei electrice cu un
Furnizor dupa expirarea termenului furnizarii
de ultima optiune.
lmportant de retinut este са deconectarea
instalatiilor electrice ale consumatorului casnic
se efectueaza doar ре parcursul zilelor de luni,
mаф, miercuri �i joi, cu exceptia zilelor de
sarbatoare nelucratoare sau cu о zi inainte de
ziua de sarbatoare nelucratoare, in intervalul de
timp 8.00 - 18.00.
Deconectarea instalatiilor electrice ale
consumatorului casnic in cazurile enumerate
la subpunctele 3)-6) prezentate mai sus, se
efectueaza doar dupa notificarea consumatorului.
Tn acest sens, avizul de deconectare se expediaza
sau se inmaneaza consumatorului casnic de catre
furnizor cu cel pЩin 5 zile calendaristice inainte
de data preconizata pentru deconectare.
Consumatorul casnic se notifica despre
deconectarea de la reteaua electrica а locului
de consum in cazurile prevazute la subpunctele
5) $i 6), cu 15 zile calendaristice inainte. Tn
situatiile prevazute la subpunctele 1) $i 2),
furnizorul il informeaza ре consumatorul casnic
prin intermediul facturii de plata а energiei
electrice, cu privire la posibllele consecinte in
cazul neachitarii in termen а facturii.
Avizul de deconectare urmeaza а fi expediat
prin PO$ta, fax sau prin mijloace electronice
indicate de consumatorul final $i trebuie sa
includa motivul, termenul dupa care urmeaza
deconectarea, precum $i condфile reconectarii $i
20

reluarii furnizarii energiei electrice.
Tn cazul in care, dupa expedierea catre
operatorul de sistem а solicitarii privind
deconectarea
instalatiilor
electrice
ale
consumatorului final, la furnizor parvine
informatia despreachitarea facturii sau inlaturarea
motivului care а determinat deconectarea,
furnizorul este oЬligat sa solicite operatorului de
sistem, sa nu deconecteze instalatiile electrice
ale consumatorului final. Tn aceste circumstante,
operatorul de sistem anuleaza imediat ordinul de
deconectare.
Cu titlu d е exceptie, este interzisa deconectarea
de la reteaua electrica in cazurile in care:
1) consumatorul final а contestat la furnizor
factura de plata а consumului de energie
electrica, inclusiv factura pentru consumul de
energie electrica, calculat in urma constatarii
documentare а consumului de energie electrica
prin evitarea echipamentului de masurare,
prin denaturarea indicatiilor echipamentului
de masurare sau alte modalitati de consum
neinregistrat de echipamentul de masurare;
2) consumatorul final а contestat in instanta
de judecata factura de plata а energiei
electrice, inclusiv factura pentru consumul de
energie electrica, calculat in urma constatarii
documentare а consumului de energie electrica
prin evitarea echipamentului de masurare,
prin denaturarea indicatiilor echipamentului
de masurare sau alte modalitati de consum
neinregistrat de echipamentul de masurare.
Tn acest caz, consumatorul final este oЬligat
sa in$tiinteze in scris furnizorul in cazul in care
а depus о cerere de chemare in instanta de
judecata, anexand copia cererii de chemare in
judecata;
3) neachitarea facturii bazate ре calcule
estimative, care indica un consum de
energie electrica се depa$e$te consumul real
inregistrat anterior cu peste 25%.
Totu$i, adresarea catre Agentie sau in
instanta de judecata, in vederea solщionarii
neintelegerilor се nu tin de facturarea energiei
electrice, nu scute$te consumatorul de oЫigatia
de plata а facturii pentru consumul energiei
electrice $i а penalitatilor prevazute in contractul
de furnizare а energiei electrice.
Tntreruperea sau limitarea livrarii energiei
electrice poate fi dispusa $i de catre operatorul
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sistemului de distribЩie, 1n cazul existentei unor
cazuri urgente, cum ar fi:
1) sunt puse 1n pericol viata $i sanatatea
oamenilor;
2) apare pericolul prejudicierii proprietatii;
3) se 1ncalca balanta de puteri 1n sistemul
electroenergetic;
4) se 1ncalca regimul de functionare а oblectelor
sistemului electroenergetic;
5) se efectueaza racordari $i alte operatiuni de
exploatare $i de 1ntretinere care nu pot fi
executate 1n alt mod;
6) s-au produs avarii ori se lichideaza consecintele
lor;
7) depa$irea de catre utilizatorul de sistem а
puterii contractate, care afecteaza instalatiile
operatorului de sistem sau siguranta livrarii
energiei electrice catre alti utilizatori de
sistem, fapt confirmat documentar;
8) 1ncalcarea de catre utilizatorul de sistem а
prevederilor Regulamentului privind zonele
de protectie а retelelor electrice, сееа се
conduce la reducerea sigurantei livrarii
energiei electrice $i/sau punerea 1n pericol а
persoanelor, bunurilor sau mediului;
9) criza de combustibll, survenita la scara
nationala, care duce la араrфа unei crize de
energie electrica sau 1n cazul unor interese се
tin de apararea nationala.
Operatorul de sistem deconecteaza de la
reteaua electrica instalatiile utilizatorului de
sistem 1n urmatoarele cazuri:
1) la cererea organului de supraveghere
energetica de stat, 1n cazul ne1ndeplinirii
actiunilor indicate 1n prescriptiile emise 1n
acest sens, сееа се poate provoca avarii,
incendii, electrocutari $i/sau explozii;
2) 1n cazul 1n care consumatorul final utilizeaza
receptoarele electrice 1ntr-un mod се
afecteaza utilajul operatorului de sistem
sau calitatea energiei electrice livrata altor
consumatori finali, iar consumatorul final
refuza sa deconecteze aceste receptoare
electrice, la solicitarea operatorului de sistem,
fapt indicat 1n actul de deconectare;

3) refuzul nemotivat al utilizatorului de sistem
de а acorda accesul personalului operatorului
de sistem, pentru controlul $i citirea
indicatiilor echipamentului de masurare,
montarea/demontarea echipamentului de
masurare 1n scopul verificarii metrologice
periodice, expertizei metrologice, expertizei
extrajudiciare, precum $i pentru controlul,
deservirea $i reparatia instalatiilor electrice,
се apartin operatorului de sistem $i sunt
amplasate ре proprietatea utilizatorului de
sistem. Operatorul de sistem este oЬligat
sa documenteze acest fapt prin 1ntocmirea
actului de constatare а refuzului nemotivat
care urmeaza sa fie expediat utilizatorului de
sistem 1mpreuna cu avizul de deconectare;
4) 1n cazul 1n care utilizatorul de sistem modifica
1n mod unilateral reglajele instalatiilor de
protectie $i control automat, stabllite de
comun acord cu operatorul de sistem;
5) ne1ndeplinirea de catre utilizatorul de
sistem, 1n termen de 30 zile calendaristice, а
prescriptiei argumentate, 1naintate acestuia de
operatorul de sistem 1n forma scrisa, cu privire
la modificarea(inlocuirea echipamentului de
masurare се nu corespunde condфilor de
consum;
6) 1n cazul consumului fara evidenta а energiei
electrice sau al consumului fara evidenta
а energiei electrice ре о perioada de timp
се depa$e$te 30 de zile calendaristice de
la data 1nregistrarii documentate а lipsei
echipamentului de masurare sau а deteriorarii
lui din vina consumatorului final;
7) modificarea neautorizata de catre utilizatorul
de sistem а parametrilor echipamentului de
masurare;
8) 1ncalcarea prevederilor Regulamentului privind
zonele de protectie а retelelor electrice, сееа
се conduce la reducerea sigurantei livrarii
energiei electrice;
9) sunt puse 1n pericol viata $i sanatatea oamenilor
sau apare pericolul prejudicierii proprietatii;
10) la solicitarea Furnizorului, 1n cazurile $i
conditiile prevazute de Legea cu privire la
energia electrica $i Regulamentul privind
furnizarea energiei electrice.
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8. Conditiile reconectarii �i reluarii furnizarii energiei electrice
ln cazul Tn саге instalatiile electrice au fost
deconectate de la retea din diverite motive,
inclusiv �i din cauza neachitarii Tn termen а platii
pentru energia electrica consumata, pentru
а beneficia Tn contin uaге de еnergie е lectrica
sunteti oЬligati sa Tn laturati motivele deconectarii.
Astfe 1, duра се ati Tn I aturat m otive le
deco nectarii instalatiei de uti I izaге, su nteti Tn
drept sa so licitati furnizoru lui recon ectaгеа
instalatiei de uti lizaге la reteauа е lectrica de catre
operatorul de sistem. La randul sau, furnizorul
solicita operatorului de sistem, iar ultimul este
oЬligat sa reconecteze la reteaua electrica
instalatia de utilizare се va арафnе, Tn termen de

cel mult 2 zile calendaristice de la data depu nerii
solicitarii Tn scris, prin telefon, po�ta electronica,
fax, cu prezentarea dovezilor corespunzatoare �i
achitarii tarifului pentru reconectare.
Reconectarea la reteaua electrica а instalatiei
de utilizare а consumatoru lu i final se efectueaza
de catre operatorul de sistem, la solicitarea
furnizorului Tn cazurile �i condфile staЬilite de
Legea cu privire la energia electrica, Regulamentul
cu privire la calitatea serviciilor de transport �i
distributie а energiei electrice, Regulamentul
privind furnizaгеа е пеrgiei е lectrice, precu m �i
Regulamentul privind racordarea la retea.

Tn cazurile cand din momentul deconectarii instalatiilor electrice pana la inlaturarea
cauzelor deconectarii а trecut mai mult de un an calendaristic, inainte de а solicita
furnizorului reconectarea instalatiei, utilizatorul de sistem este oЫigat sa oьtina
de la organul supravegherii energetice de stat actul de corespundere sau declaratia
electricianului autorizat, care confirma corespunderea instalatiei electrice cerintelor
de securitate. Actul de corespundere sau declaratia electricianului autorizat se prezinta
furnizorului odata cu cererea pentru reconectare а instalatiei electrice.
Reconectarea la reteaua electrica а instalatiei
utilizatorului de sistem se efectueaza doar prin
ordinul de reconectare, semnat de catre persoana
responsaЬila а operatorului de sistem. Personalul
operatorului de sistem, саге efectueaza
reconectarea instalatiilor utilizatorului de sistem,
este oЬligat sa Tntocmeasca actul de reconectare,
Tn 2 exemplare, Tn саге se specifica, Tn mod
oЬligatoriu, temeiul reconectarii instalatiei la
reteaua electrica, informatia relevanta privind
ech ipamentu I dе masuгаге.
Tariful pentru reconectare se achita de
utilizatorul de sistem numai Tn cazu I Tn саге
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deconectarea а avut loc conform prevederilor
Regulamentului privind racordarea la retea
�i Regulamentului privind furnizarea energiei
electrice. Se interzice регсерегеа tarifului
ре ntru recon ectaге Tn cazu I Tn саге deconectaгеа
instalatiei utilizatorului de sistem а avut loc din
vi па furnizorului sau а аре ratoru I ui de sistem.
Operatorul de sistem este oЬligat sa
notifice furnizorul, Tn ziua reconectarii,
despre recon ectaгеа instalatiei de utilizaге а
consumatorului final �i sa transmita furnizorului
о copie а actului de reconectare, Tn termen de cel
mult 2 zile lucratoare de la data reconectarii.
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9. Calitatea serviciului prestat
Potrivit principiilor de activitate prevazute Tn
Legea cu priviге la energetica, toate Tntreprind erile
е пе rgetice 1�1 d esfa�oa га а ctivitatea Tn
conformitate cu principiu I eficientei econo mice,
cu respecta геа рагаmetrilor �i ind icatorilor de
calitate. Toti consumatorii finali sunt Tn drept sa
beneficieze de energie electrica la parametri de
calitate prevazuti de legislatie.
Pentru realizarea acestui fapt, operatorii
sistemelor de distributie sunt oЬligati sa asigure
continuitatea Tn livraгеа en ergie i еlectrice
consumato rilor fina I i �i uti I izatorilor de sistem.
Totu�i, Tntreprinderile е nergetice responsaЬile de
gestionarea sistemului de distributie au dreptul
la Tntreruperi programate, саге nu pot depa�i:
- 8 оге - Tn cazu I efectua rii I ucrarilor de
reparatie curenta sau mentenanta;
- 24 оге Tn cazul reconstruфei sau reparatiei
capitale а retelelor electrice de distributie.
ln cazul Tn саге, la executarea lucrarilor de
reconstructie sau reparatie capitala а retelelor
nu este posiЬil de а asigura realimentarea
consumatorilor finali timp de 24 de оге, durata
necesaга Tntreruperii programate se сооrdoneaza
oЬligatoriu Tn scris cu а utoritatile administratiei
pu Ы ice locale, ia г operatoru I sistemu I ui de
distributie va aduce la cuno�tinta fiecarui
consumator final afectat, informatia privind
durata preconizata а Tntreruperii programate.
Nerespectarea condфei de coordonare oficiala
Tn scris �i de anuntare а Tntreruperilor oЬliga
operatoru I sistemu lu i de distrib utie sa ach ite
compensatii consumatorilor finali Tn marimea
staЬilita Tn Regulamentul cu privire la calitatea
serviciilor de transport �i de distributie а energiei
electrice, pentru fiecare ага а Tntreruperii, dupa
expirarea duratei admise de 24 de оге.
Totodata, legea I imiteaza numaru I а n ua I de
Tntreruperi programate pentru un сап su mator
final, саге nu poate fi mai mare de 5 pentru
mediul urban sau 8 pentru mediul rural. ln cazul
Tn саге operatorul аге necesitatea de а efectua
lucrari de racordare, deconectare sau reconectare
а consumatorilor la retea, sunt permise doar 2
Tntreruperi programate cu durata maxima de 8
оге fiecare.
lntreruperile programate trebuie Tn mod
oЬligatoriu aduse la cu no�tinta сап su mato rilor

finali. Potrivit oЬligatiilor legale, operatorul
trebuie sa informeze consumatorii finali �i
uti I izatorii sistemu I ui de distributie despre
Tntreruperile programate а serviciului de
distributie. 1 nformatia respectiva se difuzeaza
prin telefon, mass-media sau alte mijloace
de informare cu cel putin З zile calendaristice
Tnainte de Tntreruperile programate. Anuntul
difuzat trebuie sa contina informatii privind
data, саuzele, du rata Tntreruperii. Со nsumatorii
finali cu puterea de 100 kW �i mai mult sunt
informati Tn scris cu cel putin 7 zile calendaristice
Tnainte de Tntreruperea programata. ln cazul
racordа rii sau reconectarii instalatiilor е lectrice
ale consumatorilor finali, anu ntul poate fi difuzat
cu о zi Tnainte de deconectare.
Ре langa cazurile Tn саге operatorul аге
posiЬilitatea de а programa Tntreruperile, exista
Tnsa situatii саге nu depind de vointa acestu ia,
Tntrucat Tntreruperile sunt neprogramate. La
acest capitol, legea ind ica faptul са durata unei
Tntreruperi neprogramate nu poate depa�i 6 оге
pentru mediul urban �i 12 оге pentru mediul
ruга 1. Totodata, legislatia prevede са n umaru 1
anual de Tntreruperi neprogramate Tn livrarea
energiei electrice oricarui consumator final,
Tn functie de nivelul de tensiune la саге este
racordata instalatia sa de utilizare, nu poate fi mai
mare de: а) pentru mediul urban -6 (la nivelul de
medie tensiune), 9 (la nivelul de joasa tensiuпе);
Ь) pentru mediul rural - 9 (la nivelul de medie
tensiune), 12 (la nivelul de joasa tensiune).
1n aceasta ordiпе de ide i, о peratoru I siste mu I ui
de distributie Tnregistreaza toate Tntreruperile Tn
livrarea energiei electrice, Tn baza informatiilor
гесе ptionate
prin intermediu I аpelurilor
consumatorilo г fiпа I i sau prin mijloacele teh nice
а utomatizate. Respectiv, du rata u nei Tntreruperi
se calculeaza din momentul Tnregistrarii
apelului la serviciul dispecerat al operatorului
sau parvenirii informatiei la operator �i рапа la
momentul reluarii livrarii energiei electrice.
о alta oЬligatie importanta atribuita
operatorilor de sistem, tine de calitatea energiei
electrice livrate. Potrivit Regulamentului cu
priviге la саlitatea serviciilo г de transpo rt �i
de distributie а energiei electrice, aprobat
prin Hotararea Consiliului de Administratie al
23

AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE iN ENERGEТICA

Cuprins

GHIDUL CONSUMATORULUI

ANRE nr. 282/2016 din 11.11.2016, operatorii
sistemului de distributie sunt oЬligati sa livreze
energie electrica рапа la punctele de delimitare а
instalatiilor de utilizare ale consu matorilorfinali $i
utilizatorilor sistemului la reteaua de distributie,
la parametrii de calitate stabllф de standardele
nationale, Regulamentul cu privire la calitatea
serviciilor de transport $i distributie а energiei
electrice $i contractele incheiate intre operator
$i Furnizor sau Furnizor $i consumatorul final.
f n acela$i timp, Regulamentul indica faptul са
operatorul sistemului de distributie este oЬligat
sa inlature cauzele situatiilor de supratensiuni
$i goluri repetate de tensiune, generate de
defeфunile liniilor electrice de distributie $i/
sau а utilajului electric al operatorului, in termen
nu mai mare de 24 de ore de la primirea $i
inregistrarea solicitarilor verbale sau scrise ale
consumatorilor finali.
Тn cazulin саreаЩпаintatinа dresa ареratoru I ui
de sistem о реЩiе cu privire la incalcarea
parametrilor de calitate а energiei electrice,
operatorul urmeaza sa efectueze masurile
necesare in termen de maxim 3 zile din data
inregistrarii plangerii. Daca operatorul depa$e$te
termen ul mentionat, consu matorul/utilizatorul
de sistem este in drept sa solicite efectuarea
masurarilor de catre о persoana autorizata.
f n cazul in care masurarile se efectueaza de о
persoana autorizata, consumatorul final achita
costul serviciului. Daca in u rma masurarilor,
suspiciunile сап sumatoru I ui fiпа 1/utilizatoru I ui
de sistem se adeveresc - operatorul este
oЬligat sa restituie cheltuielile suportate pentru
achitarea serviciului de masurare а parametrilor
de calitate а energiei electrice.
Dupa efectuarea masurarilor de rigoare,
operatorul urmeaza sa intocmeasca un act
in 2 exemplare, care trebuie contrasemnat
de catre consumatorul final care а inaintat
реtфа. fn respectivul act, operatorul indica
in mod oЬligatoriu termenul de solutionare а
cazului, care nu poate fi mai mare de 30 de zile
calendaristice din ziua inregistrarii plangerii.
fn scopul responsabllizarii operatorilor
de sistem precum $i pentru compensarea
incomoditatilor со nsumatorilor fiпа I i, legislatia
prevede mecanisme prin intermediul carora,
operatorii de sistem urmeaza sa achite anumite
plati cu titlu de compensatii pentru nerespectarea
indicatorilor de calitate. Astfel, Anexa nr. 3 а
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Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor
de transport $i de distributie а energiei
electrice, aprobat prin Hotararea ANRE
nr.282/2016 din 11 noiembrie 2016, indica care
sunt reducerile de tarif $i compensatiile aplicate
in cazul nerespectarii indicatorilor de calitate.
Potrivit Anexei nominalizate, consumatorii
finali afectati, au dreptul la compensatii, in
urmatoarele cazuri:
1. fncalcarea duratei admise а unei intreruperi
programate:
• 8 ore in cazul executarii lucrarilor de reparatii
curente, profilaxie, mentenanta etc.
• 24 ore in cazul reconstructiei capitale а
retelelor electrice de distributie;
• Mai mult de 24 ore - in cazul lucrarilor de
reconstructie а retelelor de distributie, cu conditia
coordonarii duratei intreruperii cu autoritatile
administratiei puЫice locale �i anuntarea fiecarui
consumator final. Daca nu se respecta conditia de
coordonare �i de anuntare, consumatorii finali au
dreptul la compensatii dupa expirarea primelor 24
de ore ale intreruperii, in aceste cazuri, valoarea
compensatiei va fi calculata conform urmatoarei
formule: C=Cmin*H, unde: Стiп - compensatia
minima; Н - numarul de ore си саге s-a depii$it
indicatorul.

2. incalcarea numarului anual de intreruperi
programate pentru un consumator final nu
poate fi mai mare de:
• 5 intreruperi pentru mediul urban
• 8intreruperi pentru mediul rural.
Numarul de intreruperi de manevra nu poate
depa�i duЬlul numarului de intreruperi programate
admise.
Pentru efectuarea lucrarilor de racordare,
deconectare sau reconectare а instalatiilor de
utilizare а consumatorilor la retea, cat �i in scopul
realizarii lucrarilor de reconstruфe sau reparatie
capitala а retelelor, se accepti са operatorul
sistemului de distributie sa efectueze intr-un an
calendaristic 2 intreruperi programate, cu durata
de maxim 8 ore fiecare, in plus fata de numarul
intreruperilor prevazut anterior.
in acest caz, Valoarea compensatiei se va
calcula dupa formula: C=Cmin*N, unde: Cmin compensatia minima; N - numarul de intreruperi
си саге s-a depii$it indicatorul.

3. incalcarea duratei admise а unei intreruperi
пер rogra mate:
8 (б) ore in mediul urban �i
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16 (12) ore 1n mediul rural -1n alte cazuri.
Valoarea com pensatiei se va calcula dupa
formula C=Cmin*H, unde: Cmin - compensatia
m inimа; Н - numa ru I de ore cu са re s-a depa�it
indicatoru1.
4. Tncalcarea numarului anual de 1ntreruperi
neprogramate, 1n functie de nivelul de tensiune,
la саге este racordata instalatia de utilizare а
consumatorului final:
• pentru mediul urban - 6 (la nivelul de medie
tensiune), 9 (la nivelul de joasa tensiune);
• pentru mediul rural - 9 (la nivelul de medie
tensiune), 12 (la nivelul de joasa tensiune).
Valoarea compensatiei se va calcula dupa
form ula: C=Cmin*N, unde: Стiп - compensatia
minima; N - numarul de 'intreruperi си саге s-a
depa�it indicatorul.
5. Tncalcarea
termenului
stabllit
pentru
solutionarea solicitarilor consumatorilor legate
de 1ncalcarea parametrilor de calitate. Tn acest
caz, consumatorii urmeaza а primi echivalentul
Ьа nesc а 25% din consumul de energie electrica,
pentru perioada de la data 1nregistrarii solicitarii

�i рапа la data 1nlaturarii cauzelor livra ri i energiei
necalitative. Se calculeaza reie�ind din pretul
reglementat de Agentie pentru energia electrica
livrata de Furnizorul serviciului universal.
6. Тncalarea termenului pentru racorda rea
instalatiei de uti lizare а solicitantului
consumator final potential sau existent, la
reteaua electrica de d istrib utie sau de transport,
precum �i intarzierea 1n reconectarea instalatiei
de utilizare а consumatorului final la reteaua
electrica, va fi compensata cu 25% din valoarea
tarifului de punere sub tensiune pentru fiecare
zi de 1ntarziere.
Pentru а beneficia de dreptul la compensatii,
consumatorii afectati, urmeaza sa se adreseze 1n
scris furnizorului sau operatorului de sistem, саге
este oЫigat са 1n termen de cel mult 30 de zile, sa
satisfaca solicitarea consumatorului, 1n cazulln саге
aceasta este 1ntemeiata. Tn cazul 1n саге Furnizorul/
operatorul refuza achitarea sau apar ne1ntelegeri
1n aceasta privinta, consumatorul este 1n drept
sa 1nainteze о petitie Agentiei Nationale pentru
Reglementare 1n Energetica.

10. Cum schimbati furnizorul de energie electrica?
Conditii de baza privind schimbarea furnizorului de energie electrica
Fiecare consumator este 1n drept sa 1�i schimbe
furnizoru I de е nergie е lectrica. Astfel, consumatorii
pot trece de la un pret reglementat al energiei
electrice, la unul negociat, 1n piata libera.
ln scopul 1ncheierii unui contract de furnizare
а energiei electrice cu fu rnizorul ales, se impune
negocierea cu acesta а clauzelor contractuale �i
prezentarea datelor necesare, inclusiv denumirea
furnizorului actual, locul(urile) de consum la
саге va fi consu mata energia electrica �i puterile
electrice absorЬite din reteaua electrica. Dupa се
s-a convenit cu fu rnizoru I по u asu р га cla uzelor
contractuale, inclusiv asupra pretului energiei
electrice, consumatorul este obligat sa expediaeze
furnizo rului actua I р reavizu I privind rezo lutiu nea
contractului de furnizare а energiei electrice, cu
cel putin 15 zile calendaristice 1nainte de data
propusa pentru rezolutiune.

Furnizorul actual, furnizorul
nou, operatorul sistemului
de distributie, operatorul
sistemului de transport sunt
oЫigati sa asigure са procedura
de schimbare а furnizorului
de energie electrica nu va
depa�i termenul de 20 de zile
calendaristice.

Procedura de schimbare а furnizorului de energie electrica este gestionata de catre
consumator sau de catre furnizorul nou, in baza procurii de reprezentare intocmita cu
respectarea prevederilor Codului civil.
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Preavizul trebuie sa fie clar, sa exprime Tn mod
neech ivoc decizia consumatoru I ui de а schimЬа
furnizo ru I аctua 1, sa fie precizat Tn scris data
Tncetarii contractului de furnizare а energiei
е lectrice, existent, date le dе identifica ге аle
furnizorului nou. Furnizorul actual va informa
consumatoru 1 �i operatoru I de sistem la саге
este racordat locul (-urile) de consu m precum
�i operatorul sistemului de transport despre
primirea preavizului, prin po�ta electronica sau
prin alte mijloace de comunicare, Tn prima zi
lucratoare dupa primirea acestuia.
Fu rnizoru I actua I verifica situatia ach itarilor
pentru energia electrica furnizata �i Tn termen de
5 zile calendaristice de la data primirii preavizului
va informa consumatorul, operatorul de sistem

la саге este racordat locul (urile) de consum
�i operatorul sistemului de transport despre
existenta sau inexistenta datoriilor la locu 1( urile)
de consum pentru саге se solicita schimbarea
furnizorului de energie electrica.
Daca exista datorii la locul(urile) de consu m
pentru саге а fost inфata procedura de sch im Ьаге
а furnizoru I ui de energie е lectrica, сап su matoru 1
este oЬligat sa le achite.
ResponsaЬilitatea pentru citirea indicatiilor
echipamentului de masurare Tn legatura cu
schimbarea furnizorului de energie electrica de
catre un consumator, revine operatorului de
siste m la reteaua electrica а са ruia este racordat
locul de consum respectiv.

Se interzice furnizorilor de energie electrica, operatorilor de sistem sa perceapa
de la consumatori orice plati pentru schimbarea furnizorului de energie electrica,
pentru incheierea contractelor de furnizare а energiei electrice sau sa impiedice in alt
mod derularea procedurii de schimbare а furnizorului de energie electrica de catre
consumatorul final.
Pentru fiecare loc de consum, operatorul de sistem care 1�i desfa�oara activitatea 1n limitele
teritoriului autorizat de Agentie are oЬligatia sa detina cel pЩin urmatoarele informatii:
./
./
./
./
./
./
./

adresa locului de consum �i denumirea consumatorului, саге detine !оси! de consum;
puterea contractata;
punctul de racordare;
punctul de delimitare;
tensiunea nominala 1n punctul de delimitare;
caracteristicile echipamentului de masurare instalat !а !оси! de consum respectiv;
persoana ( furnizorul} си саге este 1ncheiat contractul de prestare а serviciului de transport а!
energiei electrice, contractul de prestare а serviciului de distributie а energiei electrice.

Fu rnizoru I de en ergie electrica аге oЬligatia sa verifice corectitu dinea informatiilo г р rivin d locurile
de consum pentru саге Tncheie contracte de furnizare а energiei electrice, iar Tn cazul Tn саге constata
neconcordante, sa sesizeze operatorul de sistem.
Eventualele litigii се survin Tntre furnizoru I actual, furnizorul nou �i operatorul de sistem Tn legatura cu
schimbarea fu rnizorului de energie electrica se solutioneaza ре cale amiaЬila sau Tn instanta de judecata.
Procedura de schimbare а furnizorului de energie electrica se aplica �i Tn cazul consumatorilor
finali, саге achizфoneaza energia electrica de la operatoru I sistemului de distributie Tnchis Tn cond фile
Regulamentu I ui privind siste mu I de distributie Tnchis аI energiei electrice, аprobat de Agentie. Тn acest
sens, operatorul sistemului de distributie Tnchis cu саге consumatorul final аге Tncheiat contract de
furniza ге а е пе rgiei е lectrice este conside rat fu rnizor actua 1 �i Tn depline�te оЫ igatiile prevazute Tn
Regulamentul privind schimbarea furnizorului de energie electrica.
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11. Solutionarea neintelegerilor dintre consumatori �i furnizori/distribuitori
Potrivit atributiilor instituite de lege, Agentia
Nationala pentru Reglementare Tn Energetica
promoveaza �i asigura protectia drepturilor �i а
intereselor legitime ale consumatorilor, exercita
controlul privind modu lde respectare а dreptu rilor
consumatorilor de catre titularii de licenta/
autorizatie, examineaza peЩiile consumatorilor
�i solutioneaza, Tn proceduга extraj udiciaга,
ne1ntelegerile dintre со nsumatori �i titu la rii de
licente, autorizatii, Tn legatura cu racordarea,
contracta геа, factuгагеа, deconectaгеа, саlitatea
serviciilor р restate.
1n acest context, сап su matoru I fina 1
саге se considera afectat de о аnumita situatie,
trebuie sa adreseze inфal pretentiile sale
Tntreprinderii energetice, iar Tn cazul Tn саге
raspunsu I receptionat nu satisface а �teptarile
peЩionarului, acesta este Tn drept sa adreseze
о reclamatie Agentiei, Tn саге sa descrie
circumstantele cazului �i sa anexeze raspunsul
primit de la furnizor/operator.
ln cazul Tn саге consumatorul nu este de
acord cu aфunile sau inactiunile furnizorului
referitor la Tn ch eierea contractu I ui, sau daca
consumatoru I соnsidега са i-au fost Tn саlcate
drepturile,acesta este1n drept sa soliciteAgentiei,
solutioaгеа extraj udiciaга а ne1nte legerilor
survenite.
Recla matiile Tnaintate Agentiei
urmeaza а fi examinate Tn termen de 30 de zile
lucratoare. ln dependenta de complexitatea
oЬiectului reclamatiei, termenul de examinare
poate fi prelungit рапа la 30 zile lucratoare, fapt
despre саге este informat consumatorul final

respectiv. PeЩiile саге nu necesita о examinare
suplimentara, se vor examina Tn termen de cel
mult 15 zile lucratoare.
ln cazul Tn саге Tn procesul examinarii
sesizarilo г sau reclamatiilor ad resate Agentiei, se
constata Tncalcarea drepturilor consumatorului
de catre un titular de licenta саге activeaza Tn
sectoarele reglementate de Agentie, aceasta este
Tn d ге pt sa emita о decizie motivata, оЫigatorie
spre executaге de catre titularu I culpaЬi 1 �i саге
urmeaza а fi adusa la cuno�tinta рафlог Tn
termen de 3 zile dupa adoptare .
Рафlе implicate Tn litigiu, саге nu sunt de
acord cu solutia adoptata de catre ANRE prin
emiterea deciziei, pot contesta actul nominalizat
Tn conformitate cu procedura prevazuta de Codul
administrativ.
Totodata, daca Tn procesul examinarii unei
peЩii, Agentia constata Tncalcarea de catre
titula rii de I icenta а un ог prevederi legale,
саге Tnsa nu impu n necesitatea emiterii unei
decizii, ANRE poate Tnainta prescriptii Tn baza
са гага, ace�tia u rmeaza sa Tnlatuге neaj unsurile
constatate.
Daca decizia sau prescriptia emisa de catre
Agentie nu este executata Tn termenele �i
condфile prevazute Tn act, Tntreprinderea
сагеi a i se ad reseaza este pasiblla d е а fi trasa
la raspu nde ге со ntrave ntionala, Tn te mei u I а
rt. 169 lit. m) Cod contraventional, sau dupa caz,
acesteia Ti poate fi aplicata о sanфune
financiara conform prevederilor art. 95 al Legii nr.
107 /2016 cu privire la energia electrica.
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12. intrebari frecvente
Are dreptul furnizorul sa solicite plata pentru
incheierea contractului de furnizare а energiei
electrice?
Tncheierea, prelungirea sau suspendarea
actiunii contractului de furnizare а energiei
electrice este efectuata gratis de catre furnizor,
acesta ne fiind 7n drept sa solicite anumite plati
7n acest sens.
Care este procedura de reparare а pagubelor
materiale �i morale, suportate de consumator
din cauza �ocului de tensiune се а avut loc in
reteaua electrica а operatorului de sistem?
Tn cazul deteriorarii receptoarelor electrice
ale consumatorului casnic, repararea pagubelor
materiale are loc cu respectarea urmatoarelor
conditii:
1) consumatorul casnic а depus la operatorul
sistemului de distribЩie о cerere7n scris7n termen
de 5 zile lucratoare de la data aparitiei/depistarii
evenimentului care а produs deteriorarea
receptoarelor electrice;
2) 7n rezultatul examinarii, efectuate, 7n
comun, de catre consumatorul casnic, furnizor $i
operatorul sistemului de distributie, se constata
faptul producerii supratensiunii sau а golului de
tensiune, invocat de consumatorul casnic, care
а cauzat deteriorarea receptoarelor electrice ale
consumatorului casnic;
3) consumatorul casnic а prezentat
operatorului sistemului de distributie documente
care confirma suma cheltuielilor achitate pentru
reparatia receptoarelor electrice $i cheltuielile
rezonablle de transportare а receptoarelor la
atelierul de reparatie $i 7napoi.
La solicitarea consumatorului casnic,
operatorul sistemului de distribЩie este oЬligat
sa organizeze reparatia receptoarelor electrice
defectate ale consumatorului casnic, inclusiv
transportul lor la atelierul de reparatie $i 7napoi.
Tn caz de dezacord al consumatorului final
cu rezultatul cercetarii cauzelor care au dus
la deteriorarea receptoarelor electrice primit
de la operatorul de sistem, consumatorul
este 7n drept sa se adreseze la ANRE, pentru
examinarea circumstantelor 7n care а avut loc
incidentul respectiv, precum �i а cauzelor care
au dus la deteriorarea receptoarelor electrice.
Divergentele cu privire la repararea pagubelor
materiale care nu pot fi solutionate de partile
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contractante, se solutioneaza 7n instanta de
judecata.
Pretentiile cu privire la repararea prejudiciului
moral, se 7nainteaza de catre persoana
prejudiciata 7n instanta de judecata.
Cum se poateverifica corectitudinea calculului
�i sumelor incluse in factura de plata, emisa
in baza actului de depistare а consumului de
energie electrica prin evitarea echipamentului
de masurare, prin denaturarea indicatiilor
echipamentului de masurare sau alte modalitati
de consum neinregistrat de echipamentul de
masurare?
Consumatorul este 7n drept sa solicite, iar
furnizorul este oЬligat sa prezinte consumatorului
recalculul efectuat. La prezentarea recalculului,
consumatorul urmeaza sa verifice daca calculele
а u fost efectuate corect, doar7n Ьа za receptoarelor
de care dispune consumatorul, precum $i daca
numarul orelor de utilizare а receptoarelor incluse
7n calcul coincid cu numarul orelor prevazute 7n
tabelul din Anexa nr. 4 la Regulamentul pentru
furnizarea
energiei
electrice.
Totodata,
consumatorul urmeaza sa verifice daca puterea
receptoarelor incluse 7n calcul corespunde cu
puterea reala а receptoarelor ре care le detine
consumatorul. Cantitatea energ1e1 electrice
preconizate pentru facturare se determina са
diferenta dintre cantitatea energiei electrice
calculate $i cantitatea de energie electrica deja
facturata $i achitata pentru perioada respectiva,
cu exceptia cazurilor 7n care calculul este efectuat
doar pentru receptoarele conectate neautorizat
prin ocolirea echipamentului de masurare $i
instalatiilor de utilizare. La efectuarea calculelor
conform sistemului pau$al se aplica pretul 7n
vigoare ре perioada efectuarii calculului.
in cazul in care este intocmit un act de
depistare а consumului de energie electrica
prin evitarea echipamentului de masurare,
prin denaturarea indicatiilor echipamentului
de masurare sau alte modalitщi de consum
neinregistrat de echipamentul de masurare,
personalul operatorului de sistem sau а
furnizorului are dreptul sa intre in apartament
pentru efectuarea inventarierii receptoarelor
electrice sau nu?
Personalul operatorului de sistem sau а
furnizorului nu are dreptul sa intre 7n apartament
pentru inventarierea receptoarelor electrice
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fara invoirea proprietarului. Tn cazul in care
consumatorul casnic permite accesul pentru
inventariere, recalculul energ1e1 electrice
consumate se efectueaza in baza puterii $i orelor
de functionare а receptoarelor, stabllite in anexa
nr. 4 din Regulamentul pentru furnizarea energiei
electrice, iar in cazul in care consumatorul nu
ofera acces pentru inventariere, recalculul se
efectueaza in baza puterii intrerupatoarelor
automate sau а puterii contractate, furnizorul
alegand-o ре сеа mai mica. Tn astfel de cazuri
cantitatea de energie electrica calculata in baza
puterii contractate sau puterii intrerupatoarelor
ar putea sa fie relativ mai nare decat сеа calculata
conform receptoarelor.
De се in unele facturi de plata а energiei
electrice evaluarea este efectuata 11 Real11, iar in
altele 11 Estimativ 11?
Tn cazurile in care in factura de plata in
rubrica Evaluare" este inscris Real" - calculul
"
"
energiei electrice consumate а fost efectu�t
in conformitate cu indicii reali ai contorului. ln
cazul in care este specificat "Estim", volumul
energiei electrice consumate а fost determinat
estimativ. Citirea indicatiilor echipamentului
de masurare in scopul facturarii se face lunar
de catre personalul operatorului de sistem. Tn
cazul in care operatorul de sistem nu are acces
la echipamentul de masurare, atunci furnizorul
este in drept sa emita facturi in baza calculelor
estimative ale consumului de energie electrica
ре о perioada nu mai mare de 2 luni.
Cum se efectueaza racordarea la retea а
instalatiilor
de utilizare in cazul intovarasirilor
.
.
pomicole �i cooperativelor de construqie а
garajelor?
lnstalatiile de utilizare, in cazul intovara$irilor
pomicole $i cooperativelor de constructie а
garajelor, se racordeaza la reteaua electrica
а operatorului de sistem in baza unui proiect
unic. Furnizorul incheie contract de furnizare
а energiei electrice cu intovara$irile pomicole
$i cooperativele de constructie а garajelor,
iar acestea la randul lor incheie contracte de
furnizare а energiei electrice cu fiecare membru
al sau in parte.
Totodata,
intovara$irile
pomicole,
cooperativele de constructie а garajelor, alte
asociatii de coproprietari sunt in drept de а
transmite, cu titlu gratuit, retelele electrice се le
арафn in proprietatea operatorului de sistem,
cu condфa са retelele date corespund cerintelor
de securitate.

in cat timp este oЬligat operatorul de
sistem sa reconecteze apartamentul саге а fost
deconectat de la retea?
Termenul pentru reconectarea instalatiei de
utilizare а consumatorului la retea este de cel
mult 2 zile lucratoare de la momentul inregistrarii
cererii de reconectare. Cererea de reconectare se
depune dupa inlaturarea de catre consumator а
motivelor се au dus la deconectare $i plata pentru
reconectare. Pentru incalcarea termenelor de
reconectare operatorul de sistem este oЫigat
sa plateasca consumatorului о compensatie
de 25% din taxa de reconectare pentru fiecare
zi de intarziere. Pentru а primi compensatia
consumatorul trebuie sa se adreseze operatorului
de sistem cu о cerere, prin care va solicita
achitarea compensatiei respective.
Cum se efectueaza racordarea instalatiilor de
utilizare се арафn solicitantilor din Ыocurile
locative cu multe apartamente �i cine poate
initia efectuarea procedurii respective?
Racordarea la retea а instalatiilor de utilizare
ale solicitantilor din Ыocurile locative se
efectueaza in baza unui proiect unic. De regula, cu
astfel de proЬleme se ocupa gestionarul Ьlocului
locativ (antreprenorul, la faza de constructie а
Ыocului), care solicita de la operatorul de sistem
eliberarea avizului de racordare. Tn baza avizului
de racordare institutia de proiectare contractata
de gestionarul Ыocului elaboreaza proiectul care
in mod oЫigatoriu se coordoneaza cu operatorul
de sistem. Cheltuielile pentru elaborarea
proiectului $i costul lucrarilor efectuate
conform proiectului sunt achitate de potentialii
consumatori. Echipamentele de masurare sunt
procurate $i instalate din contul operatorului de
sistem la instalatiile electrice ale consumatorilor
casnici dupa incheierea contractului de furnizare
а energiei electrice cu ultimii.
in cazul schimbarii denumirii persoanei
juridice, operatorul de sistem are dreptul sa
inainteze un nou aviz de racordare?
Tn astfel de cazuri operatorul de sistem nu are
dreptul sa inainteze un nou aviz de racordare,
prin care sa ceara modificarea condфilor
tehnice de racordare existente, insa persoana
juridica este oЬligata sa prezinte furnizorului
documentele de confirmare, necesare pentru
operarea modificarilor in contractul de furnizare
а energiei electrice.
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Се trebuie sa intreprinda persoana fizica la
procurarea unui imobll саге nu este deconectat
de la reteaua electrica?
Pentru evitarea unor eventuale proЫeme се
ar putea sa apara ulterior1n relatiile cu furnizorul
de energie electrica, trebuie sa se 1ntreprinda
urmatoarele actiuni:
- cumparatorul sa-i solicite vanzatorului
prezentarea unui certificat, eliberat de furnizor,
prin care ar fi confirmata lipsa datoriilor pentru
consumul de energie electrica la locul de consum
respectiv;
- 1nainte de а se muta 1n imobllul respectiv
sa se adreseze furnizorului pentru 1ncheierea
contractului de furnizare а energiei electrice �i
pentru verificarea echipamentului de masurare;
- pentru а se asigura са echipamentul de
masurare $i sigiliile aplicate sunt integre (nu sunt
deteriorate, falsificate etc.), ar putea sa solicite,
din contul sau, sa fie efectuata verificarea
metrologica а echipamentului de masurare.
in cazul in саге operatorul de sistem
intocme�te actul de depistare а consumului de
energie electrica prin evitarea echipamentului
de masurare, prin denaturarea indicatiilor
echipamentului de masurare sau alte modalitati
de consum neinregistrat de echipamentul de
masurare, саге este procedura de efectuare а
expertizei asupra contorului �i sigiliilor aplicate
lui?
La 1ntocmirea actului de depistare а
1ncalcarilor contractuale operatorul de sistem
indica1n mod oЫigatoriu cauza1ntocmirii actului.
Tn cazul 1n care se presupune са echipamentul
de masurare este deteriorat, s-a intervenit 1n
echipamentul de masurare sau au fost violate
sigiliile aplicate lui, operatorul de sistem este 1n
drept, 1n prezenta consumatorului, sa demonteze
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echipamentul de masurare pentru а fi transmis
la expertiza extrajudiciara. Tn astfel de cazuri
operatorul de sistem este oЫigat sa1ntocmeasca
actul de demontare 1n doua exemplare (cate
unul pentru fiecare parte), 1n care sa fie indicate
numarul $i indicatiile contorului, numarul
sigiliilor $i motivul demontarii, sa 1mpacheteze,
sa sigileze $i sa 1nmaneze consumatorului
probele corespunzatoare pentru а fi transmise
la una din institЩiile abllitate 1n efectuarea
constatarilortehnico-�tiintifice . Operatorul de
sistem nu are dreptul sa indice la care institutie
trebuie sa fie efectuata expertiza, aceasta fiind
aleasa de consumator.
Consumatorul, 1nainte
de
efectuarea
constatarii tehnico-$tiintifice, are dreptul sa
efectueze verificarea metrologica de expertiza
а echipamentului de masurare, cheltuielile fiind
suportate de consumator.
Pentru incheierea contractului de furnizare
а energiei electrice cu solicitantul, furnizorul
este oЫigat sa respecte vreo forma stabllita de
contract sau nu?
Furnizorul este oЬligat sa 1ncheie contract de
furnizare а energiei electrice cu consumatorii
casnici $i noncasnici 1n stricta corespundere cu
clauzele oЫigatorii ale contractului de furnizare а
energiei electrice respective, care sunt
specificate 1n Anexele nr. 1 $i 2 din Regulamentul
cu privire la furnizarea energiei electrice nr.
169/2019 din 31.05.2019. Furnizorul nu este 1n
drept sa modifice clauzele oЬligatorii ale
contractului $i nu are dreptul sa-1 completeze
unilateral cu alte prevederi. Orice completare а
contractului,
atat
pentru
consumatorii
noncasnici, cat $i pentru cei casnici, este valablla
doar daca se efectueaza 1n scris $i este semnata
de ambele раф, printr-o anexa separata la
contract.
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13. Glosar de termeni
Consumator casnic- persoana fizica care procura energie electrica pentru propriile necesitati casnice,
cu exceptia utilizarii acesteia Tn scopuri comerciale, pentru desfa$urarea activitatii de Tntreprinzator sau
profesionale;
Contract de furnizare а energiei electrice - contract Tn baza caruia se furnizeaza energie electrica
consumatorului, dar care nu cuprinde un instrument derivat al energiei electrice;
Tntreprindere e/ectroenergetica - persoana fizica sau persoana juridica, Tnregistrata Tn modul stabllit
Tn RepuЫica Moldova Tn calitate de Tntreprindere, care desfa$oara cel putin una dintre activitatile de
producere, de transport, de distributie sau de furnizare а energiei electrice, precum $i de operare а pietei
energiei electrice, $i care Tndepline$te funфi comerciale, tehnice $i/sau functii de Tntretinere aferente
activitatilor respective, fara а include consumatorii finali;
Loc de consum - amplasament al instalatiilor electrice ale consumatorului final unde, printr-o singura
instalatie de utilizare, se consuma energie electrica livrata prin una sau mai multe instalatii de racordare;
Operator al sistemului de distributie - Tntreprindere electroenergetica, titular de licenta pentru
distributia energiei electrice, care dispune de retele electrice de distribЩie, Tndepline$te functii de
distributie а energiei electrice $i este responsablla de exploatarea, Tntretinerea, modernizarea, inclusiv
retehnologizarea, $i dezvoltarea retelelor electrice de distribЩie, precum $i de asigurarea capacitatii
retelelor electrice de distribЩie de а satisface ре termen lung un nivel rezonabll al cererii privind
prestarea serviciului de distribЩie а energiei electrice;
Sistem pau�al - metoda de determinare prin calcul а cantitatii de energie electrica consumata, Tn
functie de puterea receptoarelor electrice $i de numarul orelor de utilizare ре tipuri de receptoare
electrice sau Tn functie de puterea contractata $i de numarul orelor de utilizare а acestei puteri, metoda
aplicata Tn termenele $i Tn conditiile prevazute de lege.
BiЫiografie:
1. Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrica;
2. Regulamentul privind rac ordarea la retelele elec tric e �i prestarea servic iilor de transport �i
de distribЩie а energiei electrice1 aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie al ANRE nr.
168/2019 din 31.05.2019;
З. Regulamentul privind furnizarea energiei electrice1 aprobat prin Hotararea Consiliului de
Administratie al ANRE nr. 169/2019 din 31.05.2019;
4. Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport �i de distribЩie а energiei
electrice1 aprobat Hotararea Consiliului de Administratie al ANRE nr.282/2016 din 11.11.2016.
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1. Cum poti deveni consumator de gaze naturale?
Furnizarea gazelor naturale catre consumatorii finali se efectueaza numai in baza contractului de
furnizare а gazelor naturale, incheiat intre furnizor �i consumatorul final in conformitate cu Legea nr.
108/2016 cu privire la gazele natuгаle �i cu RegulamentuI privind furnizaеа gazeloг natuгаle, арrobat
prin Hotararea Consiliului de Administratie al ANRE nr. 113/2019 din 19.04.2019.
Pentru а deveni consumator de gaze naturale, orice persoana fizica sau juridica instalatiile careia
sunt га cordate la retea u а de gaze n atu га le sa u саге а d epu s се ге ге de racord а ге la retea ua de
racorda ге (vezi Capitolul cu privire la recordare), аге dreptul sa incheie un contract de furnizare а
gazelor naturale cu un furnizor de gaze naturale.

1n functie de scopu I uti I izarii gaze lor n atuга le, deoseЬim dou а categorii d е со nsumatori:
1. Consumator casnic -persoana fizica саге procura gaze naturale pentru propriile necesitati casnice,
си exceptia utilizarii acestora rп scopuri comerciale, pentru desfa�urarea activitatii de 1ntreprinzator
sau profesionalei
2. Consumator noncas nic - persoana fizica sau persoana juridica саге procura gaze naturale rп alte
scopuri decat pentru propriile necesitati casnice.

Astfel, pentru а incheia contractu I de furnizaге а gazelor natuга le, solicitantu 1, potentia I consu mator
casnic/noncasnic este oЬligat sa prezinte furnizorului urmatoarele acte/informatii:
Consumator casnic
1) cererea, formularul careia este
plasat ре pagina electronica а
furnizorului sau pus la dispozitie
de catre acesta;
2) copia actului de proprietate
sau copia documentului саге
atesta un drept real sau de
folosinta asupra imobllului саге
face oblectul locului de consum
respectiv;
3) copia buletinului de identitate;
4) copia procesului-verbal de
receptie 1n exploatare а instalatiei
de gaze naturale (dupa caz).

Consumator noncasnic
1) cererea, formularul careia este pus la dispozitie de catre furnizor,
саге incl ude den umirea, adresa, telefon u 1, faxul, e-m ailu I solicitantul ui;
2) copia actului de proprietate sau copia actului саге atesta un drept
real sau de folosinta asupra imobllului саге face oblectul locului de
consum respectiv;
3) extrasu I din Registru I de stat а I persoanelor j u ridice �i 1ntreprinzatorilor
individuali eliberat de Agentia Servicii PuЬlice, cu cel m ult 3 luni 1nainte
de data depunerii cererii sau copia altui act саге atesta dreptul de а
desfa�ura activitatea, dupa caz, codul fiscal, contul de decontare,
denumirea bancii prin саге solicitantul deruleaza pЩile;
4) copia actului de delimitare, sem nat de operatorul de sistem;
5) copia procesului-verbal de receptie а instalatiei de gaze naturale
(dupa caz);
6) volumele �i perioadele de furnizare а gazelor naturale.

Cum se perfecteaza contractul de furniz are а gazelor naturale?
Contractul de furnizare а gazelor naturale trebuie sa fie intocmit intr-un limbaj clar �i neechivoc,
clauze le acestuia urmand а fi ech itaЬile �i prezentate potentialu lu i сап su mator finа I inainte de incheieгеа
contractului de furnizare а gazelor naturale.
Unde putem gasi modelul contractului de furnizare а gazelor naturale?
Fu rn izorul de gaze naturale este oЬligat sa elaboreze �i sa pu Ыiсе ре pagina sa electronica clauzele
contractuale standard ale contractului de furnizare а gazelor naturale, propuse pentru negociere
potentialului consumator final, саге corespund cerintelor oЬligatorii ale contractului de furnizare а
gazelor naturale staЬilite de Legea cu privire la gazele naturale �i Regulamentului privind furnizarea
gazelor naturale aprobat prin Hotararea ANRE nr. 113/2019 din 19.04.19. Clauzele contractuale standard
pot fi deta liate in contract �i com pletate in аnexele contractu I ui.
in legatura cu incheierea contractului de furnizare а gazelor naturale se interzice
furnizorului sa oЫige consumatorii finali:
1) sa prezinte alte documente decat cele prevazute de Legea cu privire la gazele naturale
$i Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale;
2) sa puna in sarcina consumatorilor finali oЫigatii administrative excesive;
3) sa recurga la practici comerciale incorecte sau in$elatoare;
4) sa introduca in contract clauze care sa interzica sau sa conditioneze schimbarea
furnizorului de catre consumatorul final;
5) sa perceapa de la consumatorul final taxa pentru rezolutiunea contractului.
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lncheierea contractului de furnizare а gazelor naturale pentru mai multe locuri de consum:

Consumator casnic
- se 1ncheie contract pentru fiecare loc de consum;
- cu acordul scris al consumatorului - se 1ncheie
un contract pentru mai multe locuri de consum,
cu conditia i ndica ri i specificului fiecarui loc de
consum 1ntr-o anexa separata la contract.

Consumator noncasnic
- se 1ncheie un singur contract pentru mai multe locuri
de consum, cu conditia indicarii specificului fiecarui loc
de consum 1ntr-o anexa separata la contract.

Specificul incheierii contractului de furnizare а gazelor naturale cu furnizorul de gaze naturale in
regim de serviciu puЬlic �i cu furnizorul de ultima optiune:
Furnizorul de gaze naturale in regim de serviciu puЫic Furnizorul de ultima optiune
Cine are dreptul sa beneficieze de serviciile date:
- Consumatorii casnici;
- Societatile comerciale mici - 1ntreprindere саге are - Consumatorii finali care �i-au pierdut
furnizorul din anumite circumstante un numar de angajati de рапа la 50 de persoane �i о
furnizorul �i-a 1ncetat activitatea, i-a fost
cifra anuala de afaceri sau un Ьilant се nu depa�e�te
suspendata sau retrasa licenta, este 1n
echivalentul 1n lei а 10 milioane de euro (Legea nr.
imposibllitate de а furniza gaze.
108/2016 cu privire la gazele naturale).
Termenele de incheiere а contractelor
1) 2 zile lucratoare - 1n cazul 1ncheierii pentru prima 1) Contractul se considera 1ncheiat 1ncepand cu
data la locul de consum respectiv а contractului de ziua 1n саге furnizarea fizica de gaze naturale
furnizare а gazelor naturale �i daca instalatiile de gaze catre consumatorul final este stabllita �i asigurata
naturale ale solicitantului, potential consumator final, de furnizorul de ultima optiune.
au fost receptionate de catre operator .
2) 1n termen de 8 zile de la data 1nceperii furnizarii
2) 7 zile calendaristice - 1n cazul 1n саге la locul de de ultima optiune - furnizorul de ultima optiune
consum 1n саuza au m ai fost 1ncheiate аnterior contracte pune la dispozitia consumatorului final contractul
de furnizare а gazelor naturale �i daca instalatiile de de furnizare а gazelor naturale, 1n forma scrisa.
gaze naturale ale solicitantului, potentia I consumator Nota: refuzul consumatorului de а semna
final, sunt racordate la reteaua de gaze naturale.
contractul, dupa perioada maxima de 30 de zile
Termenul de 1ncheiere а contractului 1ncepe sa curga calendaristice de furnizare а gazelor naturale
din momentul primirii de catre furnizor а cererii cu fara contract 1ncheiat, da dreptul furnizorului
de ultima optiune sa solicite operatorului de
actele necesare.
Nota: Tn cazul nerespectarii termenului de 1ncheiere sistem sa deconecteze instalatia de utilizare а
а contractului, solicitantul este 1n drept sa ceara consumatorului de la reteaua de gaze naturale.
compensarea de catre furnizorul de serviciu puЫic
а prejudiciului cauzat са urmare а ne1ncheierii
contractului de furnizare а gazelor naturale.
lnadmisibllitatea refuzului
Refuzul furnizorului de а incheia
contractul
- 1n cazul 1n саге solicitantul /consumatorul final are
datorii pentru gazele naturale consumate la alte
locuri de consum, pentru саге gazele naturale se
furnizeaza de catre acest furnizor, refuzul fiind
argumentat 1n scris .
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- Furnizorul de ultima optiune nu poate refuza
1ncheierea contractului, dat fiind faptul са
preluarea se efectueaza 1n baza hotararii Agentiei
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OЬligatiileconsumatorilorfinali, ра rte а unui contract defurnizare а gazelor natura le, la1nstrainarea/
procurarea unui imobll:
Noul proprietar al imobllului este oЬligat
Fostul proprietar al imobllului este oЬligat
- sa achite datoriile се rezulta din contractul de - sa depuna la furnizor cerere privind 1ncheierea
contractului de furnizare а gazelor naturale, 1n
furnizare а gazelor naturale;
- sa rezolutioneze contractul de furnizare а gazelor
cazul achizitionarii unui bun imobll, саге nu а
naturale, 1n cazul 1nstrainarii bunului imobll 1n
fost deconectat de la sursa de gaze naturale.
privinta caruia а fost contractata furnizarea gazelor
naturale.
Competenta ANRE la 1ncheierea contractelor de furnizare а gazelor naturale
Solicitantul аге dreptul sa conteste la Agentie refuzul furnizorului de а 1ncheia contractul de furnizare
а gazelor natu гаle.
Age ntia ехаmi neaza �i solutioneaza, 1n р roced uга extrajudiciaга, n e1ntelegerile referitoaге la 1ncheieгеа
contractelor de fu rnizaге а gazelor natu гаle survenite 1ntre со nsumatorii fin а I i �i fu rnizori, pri n emiteгеа
deciziilor oЬligatorii, саге pot fi contestate 1n instanta de judecata competenta.

2. Се trebuie sa �ti1i despre racordare
Racorda re este геаlizaге de catre ареratoru I sistemu I ui de tra nspo rt sau de catre ареratoru I sistemu I ui
de distrib utie а i nstalatiei de racord аге (i nstalatie de gaze natu гаle pri n саге se face legatu га dintre
reteaua de ga ze natuгаle �i i nstalatia de producere, d epozitu I de stocaге sau i nstalatia de uti I izaге) а u nui
solicita nt potentia I consumato г fina 1 �i/sau pu nere suЬ presiu пе а i nstalatiei de producere, а depozitu I ui
de stocare sau а instalatiei de utilizare.
Etapele racordarii la reteaua de gaze naturale:
1) depunerea de catre solicitant а cererii pentru eliberarea avizului de racordare;
2) eliberarea de catre operatorul de sistem а avizului de racordare;
З) 1ncheierea со ntractului de га cordaге 1ntre operato ru I de sistem �i solicita nt, achitaгеа costului de
proiectaге �i а tarifu lui de гасо rdaге, du ра caz;
4) рго iectaгеа instalatiilor d е gaze natu гаle;
5) coordonarea documentatiei de proiect;
6) executarea, receptia �i punerea sub presiune а instalatiilor de gaze naturale.
Depunerea cererii pentru eliberarea avizului de racordare
Сегегеа de eliberare а avizului de racordare se depune la operatorul de sistem (conform formularului
puЬlicat ре site-ul acestuia). 1n urmatoarele cazuri:
1) necesitatea racordarii unei instalatii noi de gaze naturale la reteaua de gaze naturale;
2) modificarea instalatiei de gaze naturale existente (modificarea deЬitului �i/sau presiunii prescrise
1n avizul de racordare anterior, reamplasarea instalatiei de racordare, racordarea unui aparat de utilizare
suplimentar).
Avizul de racordare nu este necesar �i respectiv nu este necesara depunerea cererii in
cazul inlocuirii unor aparate de utilizare а gazelor naturale cu alte aparate de utilizare
а gazelor naturale de aceea�i capacitate de catre о persoana autorizata, conform
proiectului, cu intocmirea actelor corespunzatoare. Consumatorul final informeaza
operatorul de sistem �i furnizorul despre acest fapt.
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Actele саге urmeaza а fi anexate oЬligatoriu la сегеге:
Persoane fizice
Persoane juridice
а) copia buletinului de identitate al solicitantului; а) copia deciziei de 1nregistrare, eliberata de Agentia
Servicii PuЬlice sau copia altui document саге atesta
Ь) copia actelor саге atesta dreptul de proprietate dreptul de а desfa�ura activitatea, dupa caz, codul
а I solicita ntu I ui pentru i mobll ul respectiv �i/sa u fiscal, contul de decontare, denumirea bancii prin саге
asupra terenului;
solicitantul deruleaza pЩile;
с)сорia procuri i,1ntocmita1n modul corespunzator, Ь) copia actelor, саге atesta dreptul de proprietate al
ре numele mandatarului, 1mputernicit sa solicitantului pentru imobllul respectiv �i/sau asupra
terenului;
reprezinte interesele solicitantului, dupa caz;
с) planul de situatie, cu amplasarea 1n zona а
d) acordul proprietarului retelei de gaze naturale constructii lor;
privind permisiunea de racordare la reteaua de d) copia procurii, 1ntocmita 1n modul corespunzator,
gaze naturale, dupa caz.
ре numele mandatarului, 1mputernicit sa reprezinte
i nteresele sol ic itantului, dupa caz;
е) acordul proprietarul ui retelei de gaze natura le рrivind
permisiunea de racordare la reteaua de gaze naturale,
dupa caz.
Tn cazul 1n саге setul de acte anexate la
сеrerea pentru eliberarea avizu I ui de racorda re
nu este complet, solicitantul este 1n drept sa le
com pleteze сu i nformatia/ documentele li psa
1n termen de 10 zile lucratoare din momentul
receptionarii notificarii operatorului de sistem
cu privire la necesitatea completarii cererii, 1n
caz contrar cererea cu documentele anexe se vor
restitu i solicitantu lui fa га solutionare.
Restituirea cererii nu 1mpiedica solicitantul
sa depuna о noua cerere pentru eliberarea avi
zului de racordare, cu anexarea actelor solicitate.

u

Solicitantul cu drept de folosinta asupra unui imobll este in drept sa solicite eliberarea
avizului de racordare cu acordul in scris al proprietarului imobllului respectiv.

Eliberarea de catre operatorul de sistem а
avizului de racordare
Avizul de racordare se elibereaza gratuit ре un
termen de 12 luni:
- Potentialului consumator final - 1n termen de
се I m u lt 15 zi le са lendaristice de la 1nregistraгеа
сеге rii pentru eliЬегагеа avizu lui dе га cordaге
�i prezentarea actelor necesare (vezi pct. 1.2);
- producatorilor de gaze naturale �i operatorilor
depozitelor de stocare -1n termen de cel mult
30 de zile са lendaristice de la data 1n registrarii
сеге rii pentru eliЬегагеа avizu lui dе га cordaге
�i prezentarea actelor necesare(vezi pct. 1.2);

Tncetarea valaЬilitatii avizului de racordare,
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аге loc 1n urmatoarele cazuri:
1) la сегегеа solicitantului;
2) la emiterea unui nou aviz de racordare pentru
acela�i loc de consum;
3) la expirarea а 12 luni din data emiterii, daca ре
parcursul acestei perioade nu а fost elaborata
documentatia de proiect �i nu а fost solicitata
prelungirea avizului de racordare;
4) 1n situatia 1n саге dupa emiterea avizului de
racordare se impune schimbarea solutiei
teh nice de racordaге, са u rmaге а informatii lor
prevazute 1n avizele detinatorilor de utilitati,
conform се rinte lor specifi cate 1n се rtificatu 1
de urbanism;
5) 1n cazul 1n саге а fost adoptata decizia cu privire
la anularea 1nregistrarii de stat а solicitantului
- persoana juridica.
Prelungirea termenului de valabllitate а
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avizului de racordare -Tn perioada de valaЬilitate
а avizului de racordare, solicitantul este Tn drept
sa solicite operatorului de sistem prelungirea
acestuia. ln termen de 2 zile lucratoare de la
receptia cererii solicitantului, operatorul de
sistem prelun ge�te termenu I d е valaЬi I itate а 1
avizului de racordare, о singura data, pentru о
perioada nu mai mare de 12 luni, prin efectuarea
inscriptiei respective ре avizul de racordare
eliberat solicitantului. Operatorul de sistem nu
este Tn drept sa oЬlige solicitantul la prezentarea
de careva acte Tn legatura cu prelungirea avizului
de racordare.
Operatorul de sistem este 1n drept sa refuze

eliberarea avizului de racordare 1n urmatoarele
cazuri:
1) lipsa de capacitate, motivata de faptul са nu
exista retea de gaze naturale sau са reteaua
de gaze naturale existenta nu dispune de
capacitatea tehnica necesara pentru а fi
satisfacute cerintele solicitantului;
2) racordarea solicitata la reteaua de gaze
naturale аг Tmpiedica operatorul de sistem sa
T�i Tndeplineasca oЬligatiile de serviciu puЬlic
staЬilite Tn confo rm itate cu Legea cu privi ге la
gazele naturale.

Refuzul privind eliberarea avizului de racordare trebuie sa fie formulat in scris de catre
operatorul de sistem, cu indicarea motivelor �i argumentelor justificative din punct de
ved ere tehniс �i econom iс.

Competenta ANR Е 1n ра rtea се vizeaza refuzu I operatoru lui de sistem р rivind eliberarea avizu lui de
racordare la reteaua de gaze naturale
Solicitantul caru ia i s-a refuzat eliberarea avizului de racordare аге dreptu I sa depuna la Agentie о
reclamatie Tn acest sens.
Agentia ехаmineaza ne1ntelegerile dintre сап su matorii fina I i, uti I izatorii de sistem �i Tntreprinderile
de gaze natura le, precum �i dintre utilizatorii �i operatorul sistemu lu i de d istributieTnch is, �i emite decizii
Tn caz de necesitate, саге pot fi contestate Tn instanta de j udecata com petenta.
1ncheierea contractulu i de racorda ге Tntre
operatorul de sistem �i solicitant
Contractu I de гасоrda ге se Tncheie Tn 2
exemplare �i trebuie sa contina urmatoarele
clauze:
1) datele de identificare ale рафlог contracta nte;
2) oЬiectul contractu lu i;
3) lucrarile de proiectare, executare а instalatiei
de racordare, а receptiei instalatiei de
racorda ге �i pun егеа su Ь р resiun е а instalatiei
de utilizare се urmeaza а fi realizate de catre
operatorul de sistem;
4) drepturile �i oЬligatiile рафlог;
5) termenele �i condфile de executare а lucrarilor
destinate гасоrdarii;
6) dreptul de proprietate asupra instalatiei de
racorda ге, d u ра caz;
7) costul de proiectare, tariful de racordare
aprobat de Agentie �i modalitatile de achitare
а acestora;
8) durata �i condфile de valaЬilitate ale
contractu lu i;
9) responsaЬilitatea рафlог;
10) solutionarea litigiilor.

Се este un contract de
racordare?
Contractul
de
racordare
este
contractul
incheiat
intre operatorul de sistem
�i solicitant, oblectul caruia
constituie
proiectarea,
executarea, receptia instalatiei
de racordare �i punerea sub
presiune а instalatiei de
utilizare а solicitantului.
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Proiectarea instalatiilor de gaze naturale
Termenul de realizare а lucrarilor de proiectare �i de executare de catre operatorul de sistem а
instalatiei de racordare а solicitantului:
Potential consumator casnic

Potential consumator noncasnic

nu poate depa$i 45 de zile calendaristice din
momentul semnarii contractului de racordare,
cu conditia achitarii de catre solicitant а costului
de proiectare $i а tarifului de racordare

nu poate depa$i 60 de zile calendaristice din momentul
semnarii contractului de racordare $i achitarii de catre
solicitant а costului de proiectare $i а tarifului de
racordare

LJ
(

1

ExcepJie: 1n cazuri concrete, la prezentarea argumentelor corespunzatoare de catre
operatorul de sistem privind imposibllitatea realizarii lucrarilor de proiectare �i de
executare а instalatiei de racordare, 1n termen de 45 de zile calendaristice, respectiv
60 de zile calendaristice, solicitantul �i operatorul de sistem pot stablli alt termen de
realizare а lucrarilor de proiectare �i racordare la reteaua de gaze naturale.

Coordonarea documentatiei de proiect
Coordonarea documentatiei de proiect este
necesara1 1n cazul 1n саге solicitantul angajeaza
alta persoana pentru proiectarea instalatiilor de
gaze naturale.
Coordonarea documentatiei se efectueaza de
catre operatorul de sistem 1n termen de 5 zile
lucratoare de la data solicitarii.
Тп cazul 1n саге documentatia de proiect al
instalatiilor de gaze naturale nu corespunde
avizuluideracordaге, operatoru I de sistem notifica
1n scris despre 1nlaturarea neconformitatilor.
Modificarea documentatiei de proiect al
instalatiei de gaze naturale se efectueaza de
catre autorul proiectului �i se coordoneaza
repetat cu operatorul de sistem. Тп cazul
1ntreruperii activitatii autorului proiectului sau
арагфеi altor circumstante, саге fac imposiblla
орегагеа modificarilor de catre autor, solicitantul
va recurge la serviciile altor persoane саге
desfa�oara activitatea de proiectare.
Executarea, receptia $i punerea sub presiune
а instalatiilor de gaze naturale
Executarea lucrarilor se efectueaza de catre
operatorul sistemului 1n termenul prevazut 1n
contractul de racordare sau de catre о persoana
angajata de catre solicitant, dupa coordonarea
documentatiei de proiect al instalatiilor de gaze
naturale de catre operatorul de sistem.
Dupa finalizarea lucrarilor de executare а
instalatiilor de gaze naturale, se efectueaza
receptia instalatiei de gaze naturale, 1n
conformitate cu Hotararea Guvernului пг . 285
din 23.05.1996 cu privire la аргоЬагеа

U
r

'

.

Regulamentului de receptie а constructiilor �i
instalatiilor aferente �i cu respectarea агt. 10
din Legea пг. 116/2012 cu privire la securitatea
industriala а oblectelor industriale periculoase.
Receptia instalatiei de racordare, а instalatiei
de utilizare se efectueaza gratuit.
Se interzice livrarea gazelor naturale prin
instalatia de racordare sau catre instalatia de
utilizare nereceptionate 1n exploatare.
Dupa се instalatiile de gaze naturale (instalatia
de racordare �i instalatia de utilizare) au fost
receptionate, solicitantul se adreseaza la
operatorul de sistem cu о сегеге de punere sub
presiune а instalatiei de utilizare.
Dupa achitarea tarifului de puneresub presiune
а instalatiei de utilizare de catre solicitant,
operatorul de sistem efectueaza conectarea
instalatiei de racordare la reteaua de gaze
naturale �i demareaza livrarea gazelor naturale
catre instalatia de utilizare а solicitantului 1n cel
mult 4 zile lucratoare din ziua prezentarii copiei
procesului-verbal de receptie а instalatiilor de
gaze naturale (а instalatiei de racordare �i а
instalatiei de utilizare), �i copiei contractului de
furnizare а gazelor naturale pentru respectivul
loc de consum.
Dreptul de proprietate asupra instalatiilor de
gaze naturale:
1. Proprietatea operatorului de sistem - daca
instalatiile de racordare au fost executate de
catre operator.
2. Proprietatea consumatorului - daca instalatiile
de racordare au fost executate de catre alte
persoane 1n baza de contract.

Tn cazul cand, instalatiile de racordare au fost executate de catre alte persoane in baza
de contract, consumatorii finali sunt in drept sa transmita instalatiile de racordare, cu
titlu gratuit, in proprietatea operatorului de sistem.
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Punctul de delimitare а proprietatii se stabile�te la un element fizic саге permite realizarea efectiva
а separarii retelelor de gaze naturale1 proprietate а operatorului de sistem sau deservite tehnic de
operatorul de sistem1 de instalatiile de gaze naturale ale consumatorului final1 dupa cum urmeaza:
Consumatori casnici

Consumatori noncasnici

nu este oЬligatorie 'intocmirea �i - se stablle�te ,n baza 'intelegerii dintre consumatorul noncasnic
semnarea actului de delimitare
�i operatorul de sistem �i se consemneaza ,n actul de
delimitare, о copie al caruia se prezinta de catre consumatorul
noncasnic fu rnizorulu i la ,ncheie rea contractu I u i de furnizare
а gazelor naturale;
- actul de delimitare se semneaza ,n 2 exemplare, ,n termen de
cel mult З zile lucratoare de la data ,nregistrarii adresarii la
operatorul de sistem;
- actul de delimitare se semneaza la terminarea lucrarilor
de executare, ,n cazul ,n саге instalatia а fost executata de
operatorul de sistem.

Responsabllitatea exploatarii �i deservirii tehnice а retelelor de gaze naturale:
la consumatorii casnici1 operatorul sistemului de distributie este responsabll de exploatarea �i
deservirea tehnica а retelelor de gaze naturale рапа la ie�irea din roblnetul (ele) de siguranta.
- consumatorii noncasnici sunt responsablli de exploatarea �i deservirea tehnica а instalatiilor de gaze
naturale situate in aval de punctul de delimitare.

3. Drepturile �i oЫiga\iile consumatorului
Consumatorul final are urmatoarele drepturi:
а) sa aiba acces la retelele de gaze naturale �i
sa consume gaze naturale la parametrii de
calitate stabllф;
Ь) sa i�i aleaga furnizorul �i sa incheie contract de
furnizare а gazelor naturale cu orice furnizor
detinator de licenta eliberata de Agentie;
с) sa solicite furnizorului incheierea1 modificarea 1
prelungirea 1 suspendarea sau rezolutiunea
contractului de furnizare а gazelor naturale;
d) sa schimbe furnizorul in condфile stabllite de
Legea 108/2016 cu privire la gazele naturale
�i in Regulamentul privind procedura de
schimbare а furnizorului 1 aprobat de Agentie;
е) sa solicite inlaturarea de catre operatorul de
sistem а deranjamentelor din retelele de
gaze naturale �i/sau din retelele interne ale
Ыocurilor de locuit;
f) sa solicite prezentarea de catre furnizor а
informatiilor privind istoricul de consum1
privind platile �i penalitatile calculate �i
achitate;
g) sa solicite sistarea furnizarii gazelor naturale
pentru о perioada de cel putin о luna de zile1
in condфile Regulamentului privind furnizarea
gazelor naturale1 aprobat de Agentie;
AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENТARE iN ENERGEТICA

h)

sa fie prezent la citirea indicatiilor
echipamentului de masurare1 la verificarea
�i la efectuarea expertizei extrajudiciare а
echipamentului de masurare1 la controlul
echipamentului de masurare а gazelor
naturale �i al sigiliilor aplicate;
i) sa solicite герагагеа prejudiciilor cauzate de
catre furnizor1 de catre operatorul de sistem
in cazul livrarii gazelor naturale cu incalcarea
parametrilor de calitate1 а indicatorilor de
calitate stablЩi sau in cazul incalcarii de catre
furnizor1 de catre operatorul de sistem а
prevederilor cadrului normativ sau а clauzelor
contractului incheiat;
j) sa solicite �i sa primeasca de la operatorul
de sistem un nou aviz de racordare in cazul
majorarii debltului contractat1 in conformitate
cu legea �i cu Regulamentul privind racordarea1
аprobat de Agentie;
k) sa aiba acces la serviciul telefonic 24/24 al
operatorului de sistem �i la serviciul telefonic
al furnizorului.

Cuprins
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Consumatorul final are urmatoarele oЬligatii:
а) sa respecte condфile contractuale, sa instaleze
doa r ара rate $i uti laje са re corespu nd
documentelor normativ-tehnice $i sa utilizeze
gazele naturale doar prin aparate omologate
de gaze naturale, 1n mod rational, inofensiv,
eficient $i fara fraude;
Ь) sa achite integral plata datorata pentru gazele
naturale furnizate $i penalitatile calculate,
conform condфilor contractuale $i 1n
termenele staЬilite 1n factuга de plata;
с) sa pastreze intacte echipamentul de masurare
$i sigiliile aplicate, sa nu Tntreprinda aфuni
men ite sa sustraga gaze naturale prin ocolirea
echipamentului de masurare sau prin
denatuга rea indicatiilor acestuia $i sa sesizeze
imediat furnizorul 1n cazul 1n саге depisteaza
defectiuni 1n funфonarea echipamentului
de masurare sau violarea sigiliilor aplicate de
operatorul de sistem;
d) daca nu mai dore$te sa achizфoneze gaze
natuга le d е la f urnizoru I respectiv, sa
rezolutioneze contractul de furnizare а gazelor
natuга le $i sa achite i ntegra I fu rn izoru I ui plata
ре ntru gazele natuга le consumate $i, duра
caz, penalitatile aferente, 1n conformitate cu
contractul de furnizare а gazelor naturale;
е) sa asigure integritatea instalatiilor de gaze
naturale ce-i арафn $i sa le Tntretina 1n stare

4.

de f unctio nare normala. Lucrarile de instala re,
de mod ifi са re $i de reparatie а ара ratelor $i а
instalatiilor sale de gaze naturale trebuie sa
fie efectuate numai de ре rsoane а utorizate,
cu Tntocmirea actelor corespunzatoare.
lnstalarea �i/sau modificarea instalatiei de
gaze naturale se efectueaza 1n baza proiectului
coordonat de operatoru I de sistem . Тnlocuirea
unor aparate de gaze naturale cu alte aparate
de gaze naturale de aceea$i capacitate,
со nfo rm proiectului, se efectueaza de
persoan е а utorizate, cu Tntocmirea actelor
со respunzatoare. Duра executarea I ucrarilor
mentionate, consumatorul final informeaza
operatorul de sistem �i furnizorul despre acest
fapt;
f) sa asigure, 1n conformitate cu cond фile
sti pu late 1n Regulamentu I privi nd masuга rea
gazelor natuга le 1n scopu ri со merciale ар robat
de Agentie, accesul personalului operatorului
de sistem ре ntru controlu 1 $i citi rea indicatiilor
echipamentului de masurare, precum $i pentru
controlul, deservirea $i reparatia instalatiilor
de gaze naturale се арафn operatorului de
sistem $i sunt amplasate ре proprietatea
consumatorului final;
g) sa nu intervina $i sa nu permita altor persoane
sa intervina 1n uti laju I аре rato ru lu i de sistem
$i 1n retelele de gaze naturale amplasate ре
proprietatea со nsumatoru I ui fina 1.

Plata pentru consumul de gaze naturale �i detalii despre factura

Plata gazelor natuга le consumate se efectueaza 1n baza facturii de р lata, emisa I unar de catre fu rnizor
$i prezentata consumatorului final. La cererea consumatorului final, factura poate fi expediata 1n format
electronic. Modalitatea $i termenul de plata а facturii se staЬilesc de catre раф 1n contractul de furnizare
а gazelor natuга le.
Factuга de plata se е mite 1n baza preturilor regle mentate (ln cazu I furnizorilo r de serviciu pu Ыiс),
preturilo r negociate $i а ind icatiilo r ech ipamentelor de masuга re.
Tn cazul 1n саге consumul lunar de gaze naturale nu depa�e�te 5 mЗ, furnizorul este 1n
drept sa emita cu acordul 1n scris al consumatorului casnic, о singura factura de plata
pentru gazele naturale consumate ре parcursul unei perioade convenite Tntre раф, dar
nu mai mare de 3 luni.
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Се trebuie sa contina о factura de plata
1)
numele
�i
prenumele
/denumirea
сап sumataru I ui fina 1;
2) adresa lacurilar de cansum �i numarul
cantractului;
3) indicatiile actua le �i cele precedente ale
echipamentu lui de masura ге �i periaada
pentru саге este emisa factura;
4) valumul/cantitatea de gaze naturale cansumat
Tn periaada de facturare, Tnregistrat de
echipamentu I de masu гаге;
5) pretul aplicat;
6) data emiterii facturii;
7) plata pentru gazele naturale cansumate,
inclusiv,
а) castu I serviciului de transpart al gazelar
naturale;
Ь) castul serviciului de distributie а gazelar
naturale;
8) data expedierii facturii;
9) data-limita de plata а facturii;

10) datariile pentru periaadele precedente;
11) taxele;
12) suma tatala spre achitare се include �i
datariile pentru periaadele precedente, daca
exista;
13) adresa �i numarul de telefan al furnizarului,
al aperatarului de sistem, inclusiv numarul
telefanului din cadrul serviciului 24/24 al
aperatarului de sistem;
14) mada litatile de plata а facturii;
15) datele de cantact ale autaritatii respansablle
de implementarea paliticilar Tn dameniul
eficientei energetice, inclusiv paginile web
aficiale de unde pat fi abtinute infarmatii
privind masurile de eficienta energetica
dispaniЬile, prafilurile camparative ale
сап sumatarila г finaI i �i specificatii le tehnice
aЬiective р rivin d instalatii le, utilajele �i/sau
echipamentele energetice;
16) Factura de plata trebuie sa includa �i
urmataarele natatii:

ATENTIE !
"Va pre1ntampinam са rп cazul neachitarii acestei facturi de plata, rп decurs de 10 zile calendaristice
de /а data-limita de achitare indicata rп еа, rп conformitate си legislatia, vom fi пеvоф sa solicitam
deconectarea de /а reteaua de gaze naturale а instalatiilor de gaze naturale се Va арафп. Reconectarea
instalatiilor de gaze naturale /а reteaua de gaze naturale va fi posiblla dupa eliminarea motivului саге а
dus /а deconectare �i dupa achitarea tarifului pentru reconectare."
Furnizarul este Tn drept sa aplice penalitate, daca sunt Tntrunite cumulativ urmataarele candфi:
Daca cansum ataru I este Tn Tnta rzie геа platii pentru gaze le natu гаle;
Daca penalitatea este prevazuta Tn cantractul de furnizare а gazelar.
Се se 1ntampla 1n cazul emiterii un facturi eronate?
ln defavoarea consumatorului
ln defavoarea furnizorului
Furnizorul este oЫigat sa restituie suma - Furnizorul, оЬ ligatoriu,
consumatoru I ui;
1ncasata suplimentar sau
Sa о considere drept plata pentru urmatoarele decontari, la сегегеа
consumatorului.

demonstreaza

егоагеа

Furnizorul include 1n factura suma suplimentara, cu
aplicarea pretului 1n vigoare 1n perioada 1n саге а fost
facuta егоаге;
Suma suplimentara poate fi e�alonata ре un termen
de 3 luni - рапа la 100 lei, 6 luni - sumele mai mari
de 100 lei.

LJ

Furnizorul este in drept sa nu restituie suma calculata eronat, iar consumatorul este
in drept sa nu о plateasca, in cazul in care eroarea а fost depistata dupa expirarea
termenului de prescriptie prevazut de Codul Civil sau nici una din parti nu poate
d em on stra а cest fa pt.
Art. 391 Cod Civil- termenul general 1n interiorul caruia о persoana poate sa-�i apere,
ре calea intentarii unei actiuni 1n instanta de judecata, este de З ani.
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Plata preventiva - cazurile �i conditiile
aplicarii
Fu rn izoru I este 1n drept sa solicite plata
preventiva pentru consumul gazelor naturale de
la consumatorul final 1n u rmatoarele cazuri:
1) cand instalatiile de gaze naturale ale
consumatorului fina I au fost deconectate de la
reteauа de gaze natuгаle pentru neachitarea
facturii de plata, refuzul nemotivat al
consumatorului final de а acorda accesul
ре rsona I u I ui operato rului de sistem la locu I de
consum;
2) contractul de furnizare а gazelor naturale este
Tncheiat 1n baza altui drept real, decat cel de
pro prietate;
3) 1n situatia 1n саге imoЬilul саге face oЬiectul
locului de consum este ipotecat, sechestrat,
sau drepturile asupra acestuia constituie
oЬiect al unu i litigiu 1n instanta de judecata;
4) fata de consu matorul final este inфata
procedura de insolvaЬilitate.

5.

Valoarea pl{Jtii preventive trebuie sa fie
oЬ!igatoriu indicata i'n Contract $i:
nu trebuie sa depa$easca contravaloarea 1n
bani а consumului mediu de gaze naturale;
nu trebuie sa depa$easca contravaloarea 1n
bani а consumului mediu de gaze naturale
ре parcursul а 2 luni (ln cazul contractelor
1ncheiate cu nep roprieta rii imoЬilelor).
- 1n caz de rezolutiune а contractu lu i, f urn izoru 1
va efectua calculul definitiv $i va restitui, dupa
caz, diferenta pana la rezolutiune.

Estimarea volumului de gaze naturale conform sistemului pau�al

Cazurile in саге Furnizorul are dreptul sii recalculeze consumul de gaze naturale1 conform sistemului
pau.�al:
- fu rn izoru I а constatat consum u I de gaze n atuгаle d е catre со nsumatoru I fina I prin ocolirea
echipamentului de masurare;
d enatuгаrea indicatiilor acestuia sau
- prin аlte moda I itati de consum de gaze natuгаle ne1nregistrat de echi раme ntu I de masuгаre.
Constatarea consumului de gaze naturale prin ocolirea echipamentului de masurare,
denaturarea indicatiilor echipamentului de masurare sau prin alte modalitati de
consum neinregistrat, se face prin decizia furnizorului cu indicarea circumstantelor $i
а motivelor се au stat la baza emiterii acesteia, care poate fi contestata in instanta de
judecata competenta.
ln cazul 1n саге instanta de judecata dispune anularea deciziei, furnizorul este oЫigat sa
anuleze factura de plata emisa 1n baza acestei decizii.
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Perioada de timp luata1n considerare la calcularea consumu lui de gaze natu rale, conform sistemu lui
pau�al:
- perioada de timp de la data ultimei citiri
а indicatiilor echipamentului de masurare
{ controlului vizual al echipamentului de
masurare) �i рапа la data depistarii, dar nu ma i
marede3 luni,1n cazul lipsei accesului la citirea
indicatiilor echipamentului de masurare - Tn
cazu I daca s-a constatat interventia viziblla
rп functionarea echipamentului de masurare
(defectul sau lipsa sticlei /а echipamentul de
masurare, defectarea corpului echipamentului
de masurare, deteriorarea sau interventia
asupra sigiliului autentic, ruperea cordonului
sigiliului, lipsa sigiliului}.
ln cazul constatarii majorarii neautorizate
а debltului contractat sau racordarii unor
aparate de utilizare, fara acordul operatorului
de sistem се d uce la depa�irea diapazonului de
masu гаге а ech ipamentu I ui de masu гаге existent
la consumatorul final sau modificarea indicilor
de facturare Tn cazul lipsei echipamentului de
masurare, operatorul de sistem demonstreaza
consumatorului final са modificarea deЬitului
contractat sau racordarea unor aparate de
uti I izaге, faга acordu I о peratoru I ui d е sistem
а dus la еrori d е factu гаге Tn defavoaгеа sa
�i Tntocme�te actul respectiv. ln baza actului
respectiv operatorul de sistem va prezenta
furnizorului Tn aceea�i zi recalculul consumului
de gaze naturale, luand Tn considerare indicii
corecti de factura ге, егоа геа ech ipamentului de
masurare �i, dupa caz, sistemul pau�al. Termenul
efectuarii recalcu larilor nu poate depa�i un an.
ln cazul demontarii intentionate de catre
consumatoru I fin а I а ech ipamentu I ui de masu гаге,
fu rnizoru I este Tn drept sa efectueze гесаlculaгеа
consumului de gaze naturale, aplicand sistemul
ра u�al, fiind luate Tn calcu I volumele facturate de
catre furnizor �i achitate de catre consumatorul
final Tn perioada recalcularii staЬilita de la ultima

- perioada de la data ultimului control al
echipamentului de masurare sau perioada
de la data comiterii acestor1ncalcari {1n cazul
echipamentelor de masurare cu memorie) �i
рапа la data depistarii, dar nu mai mare de
un an - Tn celelalte cazuri de determinare а
volumu lu i de gaze natu rale consumat conform
sistemului pau�al.

Furnizorul de gaze naturale este
oЫigat sa ia in considerare toti
factorii са re permit са I cu I а rea
corecta а posibllului prejudiciu
cauzat furnizorului;
La
efectuarea
calculelor
conform sistemului pau�al
se aplica pretul in vigoare ре
parcursul perioadei pentru
care se face recalculul �i se ia in
considerare numarul orelor de
utilizare pentru diferite tipuri
de aparate de utilizare.

citi ге а indicatiilor echipamentului de masurare �i
рапа la data depistarii, dar nu mai mare de З luni,
daca fapta consumatorului final privind consu mul
de gaze naturale prin ocolirea echipamentului
de masurare sau prin denaturarea indicatiilor
acestuia sau prin alte modalitati de consum
ne1nregistrat, а fost со nstatata Tn modu I staЬi I it.
ln calcu le se iau Tn considerare рагаmetrii
de determinare а consu mului de gaze naturale
conform sistemului pau�al indicate Tn tabelul de
mai jos:
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Coпsumatorii casпici
Nr.
Aparatele de utilizare
d/o

з

Ма�iпа de gatit (lп lipsa apei calde de coпsum)
Ма�iпа de gatit {la alimeпtare cu ара calda de coпsum)
Tпcalzitor de ара iпstaпtапеu (peпtru prepararea
locala а apei calde meпajere)

4

Ceпtrala termica de apartameпt

1
2

Тп perioada de
1пcalzire

Тп perioada de vara

5 ore/zi
З ore/zi
12,8 m3/(persoaпa 1п
luпa)
10 m3/m2 luпar + 12,8
m3/(persoaпa IП luпa)

З ore/zi
2,5 ore/zi
11,4 m3/(persoaпa 1п
luпa)
11,4 m3/(persoaпa 1п
luпa)

10 m3/m2 luпar + 12,8 11,4 m3/(persoaпa 1п
m3/{persoaпa IП luпa) luпa)
6 Cazaп de 1пса lzire 1п I ipsa boile ru lu i
10 m 3/m2 luпar
Тпcalzitor de ара vol umetric ( utilizat репtru prepararea 12,8 m3/(persoaпa 1п 11,4 m3/(persoaпa 1п
7
luпa)
apei calde meпajere)
luпa)
Peпtru consu matorii noncasnici пumarul de ore peпtru determiпarea coпsumului de gaze пaturale dupa
sistemul pau�al se stablle�e 1п coпtractele peпtru furпizarea gazelor пaturale.
5

Саzап de 1пcalzire cu boiler

lJ
'

Exemplu de calcul conform sistemului pau$al pentru 30 de zile 1n perioada de 1ncalzire
ln cazul constatarii/demonstrarii consumului fraudulos а unui loc de consum la care
este instalata, Ma$ina de gatit (la ali m entare cu ара calda de consum ), centrala term ica
de apartam ent, nu marul de persoane care locuiesc 3, suprafata 1ncalzita este de 70 m2 •
Mentiune: un aragaz cu patru ochiuri care nu detine pa$aport tehnic 1n calcul se aplica
consum ul 1, 28 m 3/ora.
Aragaz: 30z ,ie * 3 ore/z i * 1, 28 mз/ora = 115,2 m 3
Cazan (1ncalzire) + Aprovizionarea cu ара calda: 10 m3 m2 1unar * 70 m2 + 3persoane * 12'8 m3/
3
=
+ 38,4mз = 738,4 m з
(persoanatn luna) 700m
Total: 115,2 m 3 + 738,4m = 853,б m
1

3
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6. Deconec tarea �i sistarea furnizarii gazelo r naturale
Tntreruperea sau limitarea livrarii gazelor naturale se efectueaza de operatorul sistemului de
distributie, in urmatoarele cazuri:
1) sunt puse in pericol viata �i sanatatea oamenilor;
2) араге pericolul prejudicierii proprietatii;
3) se incalca regimul de functionare а oblectelor sistemului de gaze naturale;
4) se efectueaza racordari �i alte operatiuni de exploatare �i de intretinere саге nu pot fi executate in
alt mod;
5) s-au produs incidente sau avarii ori se lichideaza consecintele lor;
6) incalcarea zonei de protectie а retelelor de gaze naturale, саге аге са efect reducerea fiabllitatii
livrarii de gaze naturale �i/sau prin саге sunt puse in pericol persoanele, bunurile ori mediul;
7) criza de combustibll survenita la scara nationala sau in cazul unor interese се tin de арагагеа
nationala;
8) арагфа situatiilor exceptionale ре piata gazelor naturale.
Deconectarea de /а retea а instalatiilor de gaze naturale а/е consumatoru/uj final se efectueaza de
catre operatorul de sistem atat /а cererea furnizorului, cat $i din initiativa proprie.

1) neachitarea de catre
consumatorul casnic
а
pentru
gazele
facturii
naturale utilizate la locul
de consum 'in decurs de 10
zile calendaristice din datalimita de achitare, indicata 'in
factura de plata prezentata
consumatorului casnic;

1)
neachitarea platilor
pentru gazele naturale
utilizate la locul de consum,
la expirarea termenului de
10 zile calendaristice din
data-limita de plata а facturii,
prezentata consumatorului
noncasnic;

2) refuzul consumatorului
casnic de а 'incheia un
nou contract de furnizare
а gazelor naturale са
consumator noncasnic la
schimbarea
destinatiei
spatiu I ui locativ 'in termen de
15 zile calendaristice;
3) 'in caz de utilizare
рафаlа а spatiului locativ
'in alte scopuri decat cele
casnice, fara instalarea
echipamentului de masurare,
pentru masurarea separata а
cantitatii de gaze naturale,
consumate
'in
partea
respectiva а imobllului;

2) la expirarea termenului
contractului de furnizare
а gazelor naturale, daca
consumatorul noncasnic nu
solicita prelungirea lui;

3) refuzul consumatorului
noncasnic de а 'incheia
contract de furnizare а
gazelor naturale cu furnizoru I
de ultima optiune dupa
preluarea consumatorilor
finali de catre acesta;

1) refuzul nemotivat al consumatorului
final de а acorda accesul personalului
operatorului de sistem la locul de consum,
pentru controlul �i citirea indicatiilor
echipamentului de masurare, montarea /
demontarea echipamentului de masurare
'in scopul verificarii metrologice periodice,
expertizei metrologice, efectuarii expertizei
extrajudiciare, precum �i pentru controlul,
deservirea �i reparatia instalatiilor de
gaze naturale, се арафп operatorului de
sistem, �i sunt amplasate ре proprietatea
consumatorului final;
2) ne'indeplinirea de catre consumatorul
noncasnic, 'in termen de 30 zile са lendaristice,
а prescriptiei argumentate, 'inaintate acestuia
de operatorul de sistem 'in forma scrisa, cu
privire la modificarea echipamentului de
masurare се nu corespunde conditiilor de
consum;
3) expirarea termenului buletinului de
verificare metrologica а echipamentului
de masurare �i ne'indeplinirea de catre
consumatoru I noncasnic а оЫ igatiei de а
supune echipamentul de masurare verificarii
metrologice periodice;
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4} refuzul consumatorului
noncasnic de а 1ncheia contract
de furnizare а gazelor naturale
cu un furnizor dupa expirarea
furnizarii de
termenului
ultima optiune, cu о notificare
prealablla а consumatorului
cu 15 zile calendaristice;
5} refuzul consumatorului 5}
la
solicitarea
casnic de а 1ncheia contract de consumatorului noncasnic.
furnizare а gazelor naturale cu
furnizorul de ultima optiune
dupa preluarea consumatorilor
finali de catre acesta;
б} refuzul consumatorului
casnic de а 'i'ncheia contract
de furnizare а gazelor
naturale cu un furnizor
dupa expirarea ter menului
furnizarii de ultima optiune
cu о notificare prealablla а
consumatorului casnic cu 15
z ile саlenda ristice;
7} la solicitarea
consu matorul ui casnic.
4} expi гаге а ter men ului
contractului de furnizare
а gazelor naturale, iar
consu matorul casnic n u
solicita prelungirea acestuia;

Avizu/ de deconectare
- ln situatia din pct. 1 este - 'i'n situatiile din pct. 1 �i 2,
indicat 'i'n factura de plata а este indicat 'i'n factura de
plata а gazelor naturale;
gazelor naturale;
- ln situatiile din pct. 2 - - 'i'n situatia din pct. 3
6 - se expediaza sau se - se expediaza sau se
'i'nmaneaza си се! putin 5 'i'nmaneaza си се! putin 5
zile calendaristi ce 'inainte zile 'inainte de deconectare.
de data preconizata pentru
{Sectiunea
deconectare
VII pct.15 din Contractul
de fumizare а gazelor
naturale}.

4} modificarea neautorizata de cat re
consu matoruI fi nal а setarilor echi pam entului
de masurare, а instalatiilor de reglare
masurare а gazelor naturale;

5} 'i'ncalcarea de catre consumatorul final а
prevederilor Regulamentului privind zonele
de proteфe а retelelor de gaze naturale,
сееа се conduce la reducerea sigurantei
livrarii gazelor naturale;
6} utilizarea de catre consumatorul final
а aparatelor de utilizare 'i'ntr-un mod се
afecteaza instalatiile operatorului de
sistem sau calitatea livrarii gazelor naturale
аltor consu matori finali, fapt confi r mat
documentar;

7} cons um ul fa га evidenta а gazelor naturale
ре о perioada de tim р се depa�e�te о I una
de la data 'i'nregistrarii documentate а
lipsei echipamentului de masurare sau а
deteriorarii lui din vina consumatorului final;
8} la solicitarea furnizorului;
9} cons um ul de gaze naturale prin evita rea
echipamentului de masurare sau prin
i nterventie 'i'n func tionarea echipamentului
de masurare (art.70 pct.6 din Legea cu privire
la gazele naturale}.
- 'in situatiile !а pct. 1-6 se 'inmaneaza
consumatorului final си се! putin 5 zile 'inainte
de deconectare, prin intermediul po-?tei, fax
sau mijloa ce electronice.
Excepfie: instalatiile consumatorului final se
deconecteaza de !а reteaua de gaze naturale
odatii си depistarea:
• conectarii neautorizate !а retelele de gaze
naturale;
•faptelor punerii 'in pericol а persoanelor,
bunurilor sau mediului.
•la depistarea scurgerilor de gaze naturale
'in aparatul de utilizare sau 'in conducta de
gaze naturale dupa roblnetul de siguranta ,
prin саге este conectat aparatul de utilizare.

Avizul de deconectare trebuie sa includa motivul, termenul, conditiile reconectarii $i
reluarii furnizarii gazelor naturale.
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Procedura de deconectare de /а retea а instalatiilor de gaze naturale
).,- se efectueaza daar prin dispazфa de decanectare, semnata de catre persaana respansaЬila а
aperatarului de sistem. Dispazфa de decanectare se Tntacme�te Tn 2 exemplare �i cantine, Tn
mad а Ы igatariu, m ativu I decanectarii instalatiilar de gaze natu гаle de la reteaua de gaze natu гаle,
infarm atia геlevanta privind echi раme ntu I d е masu гаге �i араratele de uti I iza ге аle сапsumataru I ui
final.
).,- capia dispazфei de decanectare а instalatiilar de gaze naturale, semnata de persaana respansablla а
а perataru I ui de sistem, se Tnmaneaza cansumataru I ui fina I Tn ziua precanizata pentru decanecta геа
instalatiilar de gaze naturale.
Daca consumatorul final demonstreaza са а inlaturat motivele care au conditionat emi
terea dispozitiei de deconectare, personalul operatorului de sistem nu este in drept sa
deconecteze instalatiile de gaze naturale ale consumatorului final respectiv. Operatorul
de sistem notifica furnizorul despre acest fapt.
).,- Daca cansumatarul sau reprezentantul sau nu este prezent la lacu I de cansum Tn ziua precanizata
pentru decan ecta ге, persaпа I u I aperatarului de sistem deca necteaza instalatiile de gaze n atu гаle
ale cansumatarului final, lasand capia dispazфei de decanectare Tn саге se indica са а fast efectuata
decanectaгеа, mativu I decanectarii, nu mele реrsaan ei respansaЬile de decanectaге, adresa �i
telefanul de cantact al aperatarului de sistem, precum �i alte infarmatii relevante.
).,- Capia dispazфei de decanecta ге se expediaza de aperatarul sistemului de distributie cansu matarului
casnic, prin pa�ta cu aviz, Tn termen de 2 zile lucrataare de la data decanectarii instalatiilar de gaze
naturale ale cansumatarului casnic de la reteaua de distributie а gazelar naturale. ln cazul Tn саге
cansumataru I casnic s-a adresat la furnizar реntru recanecta ге Tn limitele termenu I ui de 2 zile
1 ucrataa ге - fu rnizaru I infarmeaza аре rataru I sistemului de distributie despre acest fapt �i prezinta
cansumatarului casnic respectiv capia dispazфei de decanectare.
).,- Aparatul de utilizare se decanecteaza de catre aperatarul de sistem de la raЬinetul de siguranta, prin
sigilare, iar Tn cazu I Tn саге nu exista raЬinet de siguranta, aperatarul de sistem decide mada litatea
de decanectare а aparatului de utilizare.
).,- Dupa decanectarea аparatului de utiliza ге, aperatarul de sistem Tntacme�te actul de decanectare
а aparatelar de utilizare Tn 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, Tn саге indica, Tn
mad aЬligatariu, mativul decanectarii.
).,- Actul de decanectare а aparatelar de utilizare se semneaza de catre persanalul aperatarului de
sistem �i cansumatarulfinal sau reprezentantul acestuia, un exemplarfiind Tnmanatcansumatarului
final.
).,- Decanectarea de la reteaua de gaze naturale а instalatiilarde gaze naturale се арафn cansumatarului
final, la сегегеа lui, se efectueaza Tn termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data achitarii
aperatarului de sistem а tarifului de decanectare.
Tariful pentru decanectare de la retea а instalatiilar de gaze naturale se calculeaza canfarm
Metadalagiei de calculare, de аргаЬаге �i de aplicare а tarifelar reglementate pentru serviciile auxiliare
prestate de catre aperatarii de sistem din sectarul gazelar naturale aprabate prin Hatararea ANRE nr.
271/2018 din 28 septembrie 2018.
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Este interzisa deconectarea de la retea а instalatii lo r de gaze naturale:
1 )ln cazu 11n саre со nsumatoru I fina I а contestat
la furnizor factura de plata pentru consumul de
gaze naturale, inclusiv factura pentru consumul
de gaze naturale, calculata 1n urma constatarii
documentare а consumului de gaze naturale
prin ocolirea echipamentului de masurare sau
prin denaturarea indicatiilor acestuia sau prin
аlte moda I itati de consum ne1nregistrat de
ech ipamentu I d е masu гаre;
2) 1n cazul 1n саге consumatorul final а
contestat 1n instanta de judecata factura de
plata а gazelor naturale, inclusiv factura de plata
pentru consumul de gaze naturale, calculata 1n
urma constatarii documentare а consumului
de gaze naturale de catre consumatorul final

prin ocolirea echipamentului de masurare, prin
denaturarea indicatiilor acestuia sau prin alte
modalitati de consu m ne1nregistrat.

•
&

(

)

Consumatorul final este oЫigat
sa achite facturile de plata
pentru consumul curent de
gaze naturale expediate lui de
catre furnizor.

З) neachitarea facturii de plata bazate ре
саlcule estimative, саге indica un consum de gaze
naturale се depa$e$te consumul real Tnregistrat
1n perioada similara а anului /anilor precedenti
cu peste 25%.

Consumatorul final este oЫigat sa in$tiinteze in scris furnizorul in cazul in care а depus
о cerere de chemare in judecata, anexand copia acesteia.
Competenta ANRE in сееа се tine de deconectarea de la retea а instalatii lo r de gaze naturale
./ Consumatorul final este 1n drept sa conteste aфunile operatorului de sistem la Agentie sau 1n instanta
de jud ecata 1n cazu 11n саre со nsid era neargu mentata decizia privind deconectarea.
./ Тn perioada ехаminarii reclamatiilor privind factu гаrea $i 1n cazu I nerespectarii de catre titularu I de
licenta а procedurii de deconectare, Agentia adopta decizia privind interzicerea deconectarii de
la reteaua de gaze natu гаle а instalatiilo r de gaze natuгаle sau privind relua rea fu rnizarii gazelor
naturale.
./ Adresarea consumatorului final la Agentie sau 1n instanta de judecata, 1n vederea solutionarii
ne1ntelegerilor nelegate de factu гаrea gazelor n atuгаle, nu scute$te consu m atoru I fina I d е oЬligatia
de plata pentru gazele naturale furnizate $i penalitatile calculate, conform contractului de furnizare а
gazelor naturale.

7. Conditiile reconectarii �i reluarii furnizarii gazelor naturale
Reconectarea la reteaua de gaze naturale а instalatiilor de gaze naturale ale consumatorului final se
efectueaza de catre operatorul de sistem:
> la solicitarea furnizorului;
> 1n termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data depunerii cererii privind reconectarea �i achitarea
tarifului pentru reconectare;
> 1n cazul Tnlaturarii motivului de deconectare;
> prin dispozфa de reconectare Tntocmita 1n 2 exemplare, cu specificarea 1n mod oЫigatoriu а
temeiului reconectarii instalatiilor de gaze naturale la reteaua de gaze naturale, informatia relevanta privind
echipamentul de masurare �i aparatele de utilizare ale consumatorului final.

u

Tn cazul 1n саге, instalatiile de gaze naturale ale consumatorului final au fost deconectate
са rezultat al refuzului nemotivat al consumatorului final de а acorda accesul personalului
operatorului de sistem la echipamentul de masurare sau la instalatiile de gaze naturale
pentru controlu 1 � i deservi rea acestora, reconecta rea acestora se va efectua dupa
prezentarea de catre consumatorul final а dovezii executarii prescriptiei referitoare
la stramutarea echipamentului de masurare, 1n а�а mod са operatorul de sistem sa
aiba acces liber la echipamentul de masurare 1n orice moment, cheltuielile aferente
reamplasarii fiind suportate integral de catre consumatorul final.
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Tariful pentru reconectarea la retea а instalatiilor de gaze naturale se calculeaza conform Metodologiei
de calculare, de арrobare �i de арlicare а tarifelor reglementate pentru serviciile а uxiliare рrestate de
catre operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale aprobate prin Hotararea ANRE nr. 271/2018 din 28
septembrie 2018.
Se interzice perceperea tarifului pentru reconectare in cazul in care deconectarea
instalatiilor de gaze naturale ale consumatorului final а avut loc din vina furnizorului
sau а operatorului de sistem.

8. Calitatea serviciului prestat
Tn vederea asigurarii calitatii serviciului de furnizare а gazelor naturale, furnizorul este oЫigat:
1. sa disp uпа de centre de deservire а consumatorilor finali;
2. sa disp una de un serviciu telefonic al carui num ar va fi 1nscris ре factura de рlata �i ре pagiпа electronica
а furnizorului.
З. sa aduca periodic la cuno�tinta consumatorilor finali adresele sediilor, numerele de telefon, inclusiv
numarul de telefon al serviciului 24/24 al operatorului de sistem �i adresele po�tei electronice (daca
sunt disponiblle), unde consumatorii finali pot adresa reclamatii.

Centrul de deservire а consumatorilor garanteaza:
)>- accesul liber pentru toti consumatorii finali, ре parcursul programului de lucru de cel putin 5 zile ре
saptamana, iar cel putin о zi ре saptamana sa fie deschise рапа la ora 20.00;
)>- personalul responsabll de examinarea reclamatiilor consumatorilor finali cu dreptul real de а lua decizii,
1n numele furnizorului �i posibllitatea de colaborare cu operatorii de sistem 1n vederea solutionarii
proЫemelor abordate de consumatorii finali;
)>- рrezentarea informatiilor solic itate, gestionarea cererilor �i а reclamatiilor consumatorilor finali,
fixarea 1ntalnirilor cu reprezentantii furnizorului trebuie sa fie posiblle inclusiv prin telefon �i prin po�ta
electronica.
Се informatii puteti sa obtineti la centrele de deservire:
./ privind preturile �i tarifele 1n vigoare, precum �i privind clauzele contractuale standard, conditiile се
trebuie 1ndeplinite pentru 1ncheierea contractului de furnizare а gazelor naturale �i alte informatii
relevante;
./ privind modalitatile de plata, posibllele consecinte 1n cazul neachitarii facturilor pentru gazele naturale
consumate, precum �i privind situatiile 1n саге furnizorul este 1n drept sa perceapa plata preventiva
pentru gazele naturale furnizate consumatorilor finali;
./ privind procedura de schimbare а furnizorului;
./ privind modalitatile de solutionare ре cale extrajudiciara а eventualelor ne1ntelegeri cu consumatorii
finali, privind compensatiile се urmeaza а fi achitate consumatorilor finali 1n cazul 1ncalcarii de catre
furnizor а oЫigatiilor sale, precum �i privind termenele de solutionare а reclamatiilor parvenite de la
consumatorii fi nali;
./ modalitatile prin саге furnizorul urmeaza sa comunice consumatorilor finali datele cu privire la
consumul efectiv de gaze naturale �i contravaloarea acestora;
./ istoricul consumului de gaze naturale, pЩile �i penalitatile calculate daca sunt prevazute 1n contract �i
achitate de catre consumatorul final la locul sau de consum;
./ drepturile de саге dispun 1n calitate de beneficiari ai serviciului puЫic sau 1n calitate de beneficiari ai
serviciului de ultima optiune;
./ alte informatii conform legii.
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Drepturile consumatorului in cazul in care furnizorul nu respecta termenul de incheiere а contractului
de furnizare:
1. dreptul la compensatie sub forma de suma fixa in valoare de:
- 50 lei pentru solicitantul /consumator casnic;
- 75 lei pentru solicitantul consumator noncasnic.
2. suplimentar, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, 1ncepand cu urmatoarea zi calendaristica
de la data expirarii termenului privind 1ncheierea contractului de furnizare а gazelor naturale, dar nu mai
mult de зо zile calendaristice de intarziere:
10 lei pentru solicitantul consumator casnic;
25 lei pentru solicitantul consumator noncasnic.

�

9.

Daca se constata abateri de la parametrii de calitate �i/sau regimurile de livrare а
gazelor naturale prevazute de Regulamentul de furnizare а gazelor naturale, provocate
de operatorul de sistem, furnizorul va plati consumatorilor finali afectati, oЫigatoriu,
compensatii sub forma de reducere а pretului la gazele naturale furnizate proportional
puterii calorifice real inregistrate pentru perioada in care nu au fost respectati parametrii
de calitate �i/sau regimurile de livrare а gazelor naturale.

Cum schimbam furnizorului de gaze naturale

Dreptul consumatorului final privind schimbarea furnizorului de gaze naturale este garantat de
Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale �i ofera dreptul oricarui consumator sa 1ncheie cu
orice furnizor contracte de furnizare а gazelor naturale 1n conditii comerciale de furnizare convenite
cu acesta prin negociere.
Се trebuie sa �tim despre schimbarea furnizorului
).,- Ре parcursul derularii unui contract de furnizare de gaze naturale, un consumator poate decide sa
1nceteze га portu I contractua I cu fu rn izoru I actua 1 �i sa 1nch eie contract de furnizaге а gaze lo г n atuгаle
cu un furnizor nou, cu condфa са �i-a onorat oЬligatiile de plata а gazelor naturale consumate fata de
furnizorul actual.
).,- Schimband furnizorul, consumatorii finali au posiЬilitatea de а trece de la un pret reglementat al
gazelor, la u nu I n egociat, datorita piete i I iЬеге.
).,- Schimbarea furnizorului este gratuita, fiind interzisa регсерегеа de catre furnizorul actual sau de
catre noul furnizor а oricaror taxe sau plati 1n legatura cu procedura de schimbare а furnizorului.
).,- Nici un furnizor de gaze naturale n u este 1n drept sa interzica sau sa 1mpiedice deru larea proced urii de
schimbare а furnizorului de catre un consumator final.
).,- Se interzice furnizorului sa introduca 1n contractclauze саге sa interzica sau sa condфoneze schimbarea
fu rn izorului de catre consumatorul final, aceasta clauza fiind nula de drept.
Procedura de schimbare а furnizorului
).,- ln scopul 1ncheierii unui nou contract de furnizare а gazelor naturale, luati legatura cu unul dintre
fu rn izo rii de gaze natuгаle I ice ntiati �i negociati cu acesta со nd ф ile со merciale �i pretu I ga ze lor
naturale .
)>- Schim Ьа rea f urnizoru I ui se efectueaza 1n termen de cel mult 20 de zile са lendaristice, 1n baza unei cereri
depuse de consumatorul final.
)>- Proced u га de schim Ьа re а fu rnizorului poate fi gestionata de consu matorul fina I sa u de fu rnizorul nou 1n
baza procurii de reprezentare а consumatorului final, 1ntocmita cu respectarea prevederilor Codului civil.
Furnizorul actual este oЬ/igat sa expedieze consumatorului final о factura de plata, finala, i'n termen
de се/ mult doua saptami'ni de /а schimbarea furnizorului, i'n baza indicatiilor echipamentului de
masurare comunicate lui de catre operatorul de sistem.
Furnizorul actual este oЬ/igat sa furnizeze gaze naturale unui consumator final рдпа /а data de /а
care i'�i produce efectele ип пои contract de furnizare а energiei electrice sau de gaze naturale,
i'ncheiat си ип furnizor пои.
Furnizorul пои este oЬ/igat sa asigure cantitati suficiente de gaze naturale pentru а acoperi
consumul de gaze naturale а/ consumatorului, i'n conformitate си prevederile contractului i'ncheiat.
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Drepturile �i oЫigatiile consumatorului
Drepturi

OЬligatii

- sa opteze pentru schimbarea - sa preavizeze furnizorul actual despre intentia de а
rezolutiona contractul de furnizare. Preavizul trebuie sa fie
furnizorului la unul din locurile sale
clar, sa exprime 1n mod neechivoc decizia consumatorului
de consum sau la toate locurile de
consum саге 1i арафn;
de а schimba furnizorul actual, sa precizeze 1n scris data
1ncetarii contractului de furnizare existent, ргесит �i datele
- sa sisteze procedura initiata cu privire
de identificare ale furnizorului пои.
la schimbare а furnizorului, la orice
- sa achite integral toate facturile emise de actualul furnizor
etapa а derularii acesteia.
pentru locul(urile) de consum la саге se preconizeaza
schimbarea furnizorului de gaze naturale.

�

Echipamentul de masurare, montat la locul/locurile de consum al/ale consumatorului
noncasnic care solicita schimbarea furnizorului, trebuie sa permita inregistrarea orara
а consumului de gaze naturale �i sa corespunda prevederilor Regulamentului privind
masurarea gazelor naturale in scopuri comerciale. Tn caz contrar, echipamentul de
masurare se inlocuie�te de catre consumatorul noncasnic, ре cheltuiala sa, pana la
initierea procedurii de schimbare а furnizorului.

Recomandarile ANRE
Alegerea furnizorului potrivit poate sa reprezinte о provocare pentru consumatorul final. Din aceste
considerente, pentru а selecta furnizorul potrivit, ANRE recomanda о analiza amanu ntita а ofertei privind
pretu 1, durata соntractuala, moda I itatile de р lata, cond фile de 1ncetare а contractu I ui, clauzele cu privire
la impun erea u nor ре паI itati etc. Com ра гаrea tutu гаг acestor ele mente va oferi сап sumatoru I ui finаI о
imagine clara asupra ofertelor, pentru а opta pentru cele mai avantajoase clauze contractuale.

10. Solutionarea neintelegerilor dintre consumatori �i furnizori/distribuitori
Fiecare consumator are dreptuf sa depuna fa furnizor о petifie privind neintefegerife се rezufta din
raporturife de furnizare а gazefor naturafe.
Furnizorul solutioneaza petitiile се tin de:
).,- contracta rea, reco nectarea, fa ctu гаrea gazelor
natu rale;
).,- deconectare, indiferent daca deconectarea
insta latiilor de gaze naturale ale consumatorilor
finali а fost efectuata la cererea furnizorului
sau din inфativa operatorului de sistem;
).,- consumul de gaze naturale prin ocolirea
echipamentului de masurare sau prin
denatuгаrea indicatiilor аcestuia, sau prin
аlte modаlitati de сапsum ne1nregistrat de
echipamentu I de masu гаге;
).,- parametrii de calitate а gazelor natu rale.
Momente
petitiilor

importante

la

solutionarea

).,- Operatorul de sistem este oЬligat sa colaboreze
cu consumatorul final �i furnizorul, inclusiv
prin prezentarea informatiilor solicitate �i
necesare lui pentru solutionarea proЫemelor
abordate 1n peЩiile consumatorilor finali.
).,- ln cazul 1n саге la examinarea peЩiilor

соnsumato rilor fi паI i, furnizoru I со nstata
са operatoru I de sistem а 1nca lcat termenul
de reconectare staЬilit, acesta achita
consumatorului final prejudiciat compensatia
calculata 1n conformitate cu Regulamentul
cu privire la calitatea serviciilor de transport
�i de distributie а gazelor naturale �i
solicita operatorului de sistem sa restituie
со ntrava loa rea со m реп satiei.
).,- ln cazul 1n саге examinarea peЩiei depusa
de consumator este de competenta altui
furnizor/operator, acesta din urma este
оЫigat sa tra nsmita reclamatia celuilalt titular
de licenta (operator de sistem sau furnizor) 1n
termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data
1n registra rii recla matie i �i sa i nformeze despre
acest fapt consumatorul final, utilizatorul de
sistem.
).,- Consumatorii finali sunt 1n drept sa solicite
recupera rea prejudiciilor materiale �i morale
cauzate de furnizor, de operatorul de sistem, 1n
conformitate cu prevederile Codului civil al Rep
uЫicii Moldova �i а le Legii n r. 105-XV d in 13
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martie 2003 privind protectia consumatorului.
� Furnizorul, operatorul de sistem sunt oЬligati
sa depuna toate eforturile pentru solutionarea
rezonablla а neTntelegerilor cu consumatorii
finali, ре cale amiablla, $i Tn termene cat mai
restranse.
� Tn cazul Tn care neTntelegerea dintre
consumatorul final $i furnizor, operatorul de
sistem nu este solщionata ре cale amiablla,
furnizorul, operatorul de sistem este oЫigat
sa examineze situatia creata $i sa raspunda
Tn scris consumatorului final, Tn termenele
prevazute de lege.
Competenta
ANRE
la
solЩionarea
neintelegerilor dintre consumatori �i furnizori/
operatori.

� Agentia examineaza reclamatiile depuse de
consumatorii finali, de utilizatorii de sistem sau
de utilizatorii sistemului de distribЩie Tnchis
Tn termen de cel mult 30 de zile lucratoare
de la Tnregistrarea reclamatiei. Termenul de
examinare а reclamatiei poate fi prelungit cu
cel mult 30 de zile lucratoare, fapt despre care
este informat consumatorul final, utilizatorul
de sistem sau utilizatorul sistemului de
distribЩie Tnchis.
� Tn cazul Tn care consumatorul final nu este de
acord cu raspunsul Agentiei el este Tn drept
sa conteste acest raspuns Tn instanta de
contencios administrativ.

� Tn caz de dezacord cu raspunsul furnizorului,
al operatorului de sistem, ori daca nu а primit
Tn termenul stabllit raspuns de la furnizor,
de la operatorul de sistem, consumatorul
final este Tn drept sa se adreseze Agentiei,
pentru solutionarea neTntelegerii aparute sau
Tn instanta de judecata pentru solutionarea
litigiului.

11. 1ntrebari frecvente
in care cazuri operatorul de sistem are dreptul
sa deconecteze de la reteaua de gaze naturale1
fara aviz de deconectare1 instalatiile de gaze а
consumatorului casnic?
Deconectarea instalatiilor de gaze а
consumatorului casnic de la reteaua de gaze
naturale poate fi efectuata Tn urmatoarele cazuri:
• neachitarea facturii pentru gazele naturale
utilizate la locul de consum Tn decurs de 10 zile
calendaristice de la data-limita de achitare,
indicata Tn factura de plata prezentata
consumatorului casnic;
• consumul de gaze naturale prin evitarea
echipamentului de masurare sau prin
interventie Tn functionarea echipamentului de
masurare.
• Tncalcarea de catre consumatorul casnic а
regulilor de securitate cu privire la utilizarea
gazelor cu punerea Tn pericol а persoanelor,
bunurilor sau mediului.
Deconectarea de la reteaua de gaze naturale
а instalatiilor de gaze а consumatorului casnic se
efectueaza de catre operatorul de sistem de la
roblnetul de siguranta, prin sigilare, iar Tn cazul
Tn care nu exista roblnet de siguranta, operatorul
de sistem decide modalitatea de deconectare а
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aparatului de utilizare.
Deconectarea de la reteaua de gaze naturale а
instalatiilor de gaze naturale ale consumatorului
casnic se efectueaza doar prin dispozфa de
deconectare, semnata de catre persoana
responsablla а operatorului de sistem. Personalul
operatorului de sistem care urmeaza sa efectueze
deconectarea instalatiilor de gaze naturale ale
consumatorului final este oЬligat sa Tntocmeasca
dispozфa de deconectare Tn 2 exemplare, Tn
care se specifica, Tn mod oЫigatoriu, motivul
deconectarii instalatiilor de gaze naturale de la
reteaua de gaze naturale, informatia relevanta
privind echipamentul de masurare $i aparatele
de utilizare ale consumatorului casnic.
Cine poate efectua lucrarile de racordare sau
reconectare la reteaua de gaze naturale?
Orice racordare sau reconectare la reteaua
de gaze naturale este efectuata Tn exclusivitate
de catre operatorul de sistem, Tn prezenta
solicitantului.
Care sunt oЬligatiile operatorului de sistem
in cazul solicitarii accesului la echipamentul de
masurare?
Personalul operatorului de sistem este oЫigat
sa prezinte consumatorului final legitimatia de
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serviciu $i sa comunice scopul vizitei atunci cand
solicita accesul ре proprietatea consumatorului
final Tn scopul controlului echipamentului de
masurare $i а sigiliilor aplicate. Numai Tn acest
caz, consumatorul final este oЬligat sa asigure
accesul imediat $i necondфonat la echipamentul
de masurare $i instalatiile respective, iar Tn
caz de refuz risca sa fie deconectat conform
prevederilor pct. 97 subpct.1) din Regulamentul
privind racordarea la retelele de gaze naturale $i
prestarea serviciilor de transport $i de distributie
а gazelor naturale.
Tn procesul de efectuare а controlului
echipamentului de masurare $i al sigiliilor
aplicate, consumatorul final sau reprezentantul
acestuia trebuie sa fie mereu prezent langa
reprezentantul operatorului de sistem pentru а
urmari actiunile acestuia. Daca reprezentantul
operatorului de sistem solicita semnarea unui act,
consumatorul final sau reprezentantul acestuia
va semna actul respectiv doar dupa се va studia
Ьine continutul acestuia.
Tn cazul Tn care reprezentantii operatorului de
sistem invoca careva nereguli la echipamentul
de masurare, consumatorul trebuie sa solicite
sa-i fie demonstrate neregulile depistate. Tn
actul de depistare (anexa nr.7 din Regulamentul
privind racordarea la retelele de gaze naturale $i
prestarea serviciilor de transport $i de distributie
а gazelor naturale) este prevazuta rubrica pentru
explicatii Tn care consumatorul poate sa Tnscrie
toate oblectiile referitoare la Tntocmirea actului.
Аге dreptul furnizorul sa calculeze penalitati
atunci cand factura de plata nu este achitata la
timp?
Furnizorul este Tn drept sa aplice penalitate
consumatorilor pentru fiecare zi de Tntarziere а
platii pentru gazele naturale consumate,Tncepand
cu prima zi dupa data-limita de plata а facturii,
suma penalitatilor fiind prezentata Tntr-o factura
separata. Penalitatea poate fi aplicata numai
atunci cand este prevazuta expres Tn contractul
de furnizare а gazelor naturale, Tncheiat Tntre
раф.
in саге cazuri furnizorul poate sa ceara plata
preventiva pentru consumul de gaze naturale?
Furnizorul este Tn drept sa ceara plata
preventiva pentru consumul de gaze naturale
de la consumatorii finali ale caror instalatii de
utilizare au fost reconectate la reteaua de gaze
naturale dupa deconectarea acestora pentru
neachitarea facturii sau refuzul documentat
de а permite accesul personalului furnizorului,

al operatorului de retea la echipamentul de
masurare. De asemenea, furnizorul este Tn drept
sa ceara plata preventiva de la consumatorii finali
care au Tncheiat contracte pentru furnizarea
gazelor naturale Tn baza altui drept real, decat
cel de proprietate, precum $i de la consumatorii
finali fata de care а fost inфata procedura de
insolvabllitate, efectuand ulterior recalcularea
Tn baza indicatiilor reale ale echipamentului de
masurare. FurnizorulTI va elibera ре consumatorul
final de plata preventiva Tn cazul cand acesta $i-a
onorat oЬligatiile de plata ре parcursul unui an.
Cum se efectueaza facturarea consumului
de gaze naturale in cazul cand eroarea
echipamentului de masurare nu se incadreaza
in limitele admisiblle?
Daca Tn rezultatul verificarii metrologice de
expertiza se stablle$te са eroarea echipamentului
de masurare nu se Tncadreaza Tn limitele
admisiblle, рафlе contractante sunt Tn drept
sa inфeze recalcularea volumelor de gaze
naturale furnizate ре parcursul ultimelor З luni,
luand Tn considerare eroarea medie aritmetica
stabllita la verificarea metrologica de expertiza.
Recalcularea poate fi efectuata numai Tn cazul Tn
care verificarea metrologica de expertiza а fost
efectuata Tn limitele intervalului de timp admis
Tntre doua verificari metrologice succesive.
Саге sunt consecintele atunci cand
consumatorul final racordeaza neautorizat
aparate de utilizare sau majoreaza neautorizat
consumul de gaze naturale contractat?
Tn cazul depistarii de catre operatorul de
sistem а majorarii neautorizate а debltului
contractat sau racordarii unor aparate de
utilizare, fara acordul operatorului de sistem
се duce la depa�irea diapazonului de masurare
а echipamentului de masurare existent la
consumatorul final sau modificarea indicilor
de facturare Tn cazul lipsei echipamentului de
masurare, operatorul de sistem demonstreaza
consumatorului final са modificarea debltului
contractat sau racordarea unor aparate de
utilizare, fara acordul operatorului de sistem
а dus la erori de facturare Tn defavoarea sa
�i Tntocme�te actul respectiv. Tn baza actului
respectiv operatorul de sistem va prezenta
furnizorului Tn aceea�i zi recalculul consumului
de gaze naturale, luand Tn considerare indicii
corecti de facturare, eroarea echipamentului de
masurare $i, dupa caz, sistemul pau$al. Termenul
efectuarii recalcularilor nu poate depa�i un an.

AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE TN ENERGETICA

Cuprins

53

GHIDUL CONSUMATORULUI

in cazul in саге operatorul sistemului de
distribЩie intocme�te actul de depistare, саге
este procedura de efectuare а expertizei asupra
contorului �i sigiliilor aplicate?
La Tntocmirea actului de depistare operatorul
de sistem indica Tn mod oЬligatoriu cauza
Tntocmirii actului. Personalul operatorului de
sistem este oЫigat sa demonteze, Tn prezenta
consumatorului final, echipamentul de masurare
instalat la consumatorul final pentru efectuarea
expertizei extrajudiciare, Tn cazul Tn care
presupune са echipamentul de masurare Tn
cauza sau sigiliile aplicate lui nu sunt integre, se
presupune са echipamentul de masurare а fost
influentat cu diferite mijlo ace tehnice Tn scopul
denaturarii rezultatelor masurarii cantitatilor
(volumelor) de gaze naturale consumate.
Personalul operatorului de sistem este oЬligat sa
Tntocmeasca actul de demontare Tn 2 exemplare
(cate un exemplar pentru fiecare parte) Tn care
sa fixeze numarul $i indicatiile echipamentului de
masurare, numarul sigiliilor aplicate, precum $i
cauzele demontarii. Personalul operatorului de
sistemTmpacheteaza $i sigileaza echipamentul de
masurare cu sigiliile aplicate lui, iar consumatorul
final prezinta, Tn termen de cel mult 5 zile
Jucrдtoare, echipamentul sigilat la institutia
care efectueaza expertiza extrajudiciara.
Consumatorul final nu este Tn drept sa desigileze
pachetul Tn care а fost plasat echipamentul de
masurare $i/sau sigiliile aplicate.
lnstitutia
care
efectueaza
expertiza
extrajudiciara este aleasa de catre consumatorul
final.
Tnainte
de
efectuarea
expertizei
extrajudiciare, consumatorul final este Tn drept
sa solicite efectuarea expertizei metrologice а
echipamentului de masurare, cheltuielile pentru
efectuarea expertizei metrologice se suporta de
catre consumatorul final, iar cheltuielile pentru
efectuarea constatarii tehnico-$tiintifice se achita
de partea care а inфat-o.
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Саге este termenul de contestare а actului de
depistare, intocmit de furnizor?
Consumatorul este Tn drept sa conteste actul
de depistare, precum $i factura pentru consumul
de gaze naturale, emisa de furnizorTn baza actului
de depistare а Tncalcarii clauzelor contractuale
care au dus la neTnregistrarea sau Tnregistrarea
incompleta а volumului de gaze naturale
consumate, Tn limitele termenului general de
prescriptie prevazut de Codul civil (З ani).
Cine efectueaza lucrarile de reamplasare а
conductelor de distribЩie а gazelor naturale �i
de catre cine sunt suportate aceste cheltuieli?
Lucrarile de reamplasare а conductelor de
distributie pot fi efectuate de catre operatorul
sistemului de distributie Tn baza unui nou proiect
sau de catre о alta Tntreprindere autorizata Tn
acest domeniu dupa coordonare cu operatorul
sistemului de distributie а proiectului, actiunilor
$i а lucrarilor care urmeaza а fi efectuate. Tn cazul
Tn care reteaua de gaze naturale nu corespunde
proiectului, cheltuielele de reamplasare $ifsau
modificare conform proiectului sau modificarea
proiectului conform amplasarii retelei, sunt
suportate de catre solicitant.
Ехетр/и: "Cheltuielele pentru reamplasarea
gazoductului sunt suportate de cдtre solicitant,
adicд 1n cazu/ 1n саге so/icitantul este consumator
final aceste cheltuieli sunt suportate de cдtre
consumatorul final, 1n cazul 1n саге so/icitantul
este 1ntreprinderea de gaze atunci aceste
cheltuieli sunt suportate de cдtre 1ntreprinderea
de gaze"
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12. Glosar de termeni
consumator final - consumator casnic sau
consumator noncasnic care procura gaze naturale
pentru consum propriu;
consumator casnic - persoana fizica care
procura gaze naturale pentru propriile necesitati
casnice, cu exceptia utilizarii acestora 1n scopuri
comerciale, pentru desfa$urarea activitatii de
1ntreprinzator sau profesionale;
consumator noncasnic - persoana fizica sau
persoana juridica care procura gaze naturale 1n
alte scopuri decat pentru propriile necesitati
casnice;
contract de furnizare а gazelor naturale
- contract 1n baza caruia se furnizeaza gaze
naturale consumatorului, dar care nu cuprinde
un instrument derivat al gazelor naturale;
echipament de masurare - aparat sau sistem
destinat masurarii volumului de gaze naturale
livrate $i, dupa caz, а debltului de gaze naturale
1n scopul facturarii;
furnizare а gazelor naturale-va nzare, inclusiv
revanzare, а gazelor naturale catre consumatori;
furnizor-1ntreprindere de gaze naturale titular
de licenta pentru furnizarea gazelor naturale
care furnizeaza gaze naturale1n condфile legii;
furnizor de ultima optiune - furnizor care,
1n contextul oЫigatiilor de serviciu puЫic, este
desemnat sa furnizeze, pentru о perioada limitata
de timp, gaze naturale consumatorilor finali care
$i-au pierdut furnizorul 1n anumite circumstante,
1n conditii specifice reglementate, stabllite prin
lege;
instalatie de gaze naturale а consumatorului
final - instalatie de racordare $i instalatie de
utilizare;
instalatie de racordare - instalatie de gaze
naturale prin care se face legatura dintre reteaua
de gaze naturale $i instalatia de producere,
depozitul de stocare sau instalatia de utilizare;
instalatie de utilizare - ansamЫu de instalatii
de gaze naturale ale consumatorului final
destinate utilizarii gazelor naturale;
1ntreprindere de gaze naturale - persoana
fizica sau persoana juridica, 1nregistrata IП
modul stabllit 1n RepuЫica Moldova 1n calitate
de 1ntreprindere, care desfa$oara cel putin una
dintre activitatile de producere, de transport, de
distributie, de stocare sau de furnizare а gazelor
naturale $i care 1ndepline$te funфi comerciale,
tehnice $i/sau de 1ntretinere 1n legatura cu
activitatile mentionate, dar care nu implica
consumatorii finali;
loc de consum - amplasament al instalatiilor
de gaze naturale ale consumatorului final unde,

printr-o singura instalatie de utilizare, se consuma
gazele naturale livrate prin una sau mai multe
instalatii de racordare;
oЫigatie de serviciu puЬlic- oЫigatie impusa
1ntreprinderii de gaze naturale 1n interesul
economic general, care se poate referi la
securitate, inclusiv la securitatea aprovizionarii
cu gaze naturale, la continuitate, la calitate,
la preturile furnizarilor, precum $i la proteфa
mediului, $i care nu este discriminatorie $i nu
denatureaza concurenta 1n afara de сееа се
este strict necesar pentru а realiza oЫigatia de
serviciu puЬlic1n cauza;
operator al sistemului de distribЩie 1ntreprindere de gaze naturale titular de
licenta pentru distribЩia gazelor naturale
care dispune de retele de distributie а gazelor
naturale, 1ndepline�te functii de distributie
а gazelor naturale �i este responsablla de
exploatarea, 1ntretinerea, modernizarea, inclusiv
retehnologizarea, �i dezvoltarea retelelor de
distributie а gazelor naturale 1n anumite zone,
precum �i de asigurarea capacitatii retelelor de
distributie а gazelor naturale de а satisface ре
termen lung un nivel rezonabll al cererii privind
prestarea serviciului de distributie а gazelor
naturale;
operator al sistemului de transport 1ntreprindere de gaze naturale titular de
licenta pentru transportul gazelor naturale
care dispune de retele de transport al gazelor
naturale, 1ndepline�te functii de transport
al gazelor naturale �i este responsablla de
exploatarea, 1ntretinerea, modernizarea, inclusiv
retehnologizarea, �i dezvoltarea retelelor de
transport al gazelor naturale�i а interconexiunilor,
precum $i de asigurarea capacitatii retelelor de
transport al gazelor naturale de а satisface ре
termen lung un nivel rezonabll al cererii privind
prestarea serviciului de transport al gazelor
naturale;
operator de sistem - operatorul sistemului de
transport $i operatorul sistemului de distributie;
punct de delimitare - loc 1n care instalatiile
de gaze naturale ale consumatorului final se
delimiteaza, 1n baza dreptului de proprietate,
de retelele de gaze naturale, de instalatiile
1ntreprinderii de gaze naturale sau loc 1n
care retelele de gaze naturale, instalatiile
1ntreprinderilor de gaze naturale se delimiteaza
1n baza dreptului de proprietate;
punct de racordare - punct fizic din reteaua
de gaze naturale la care se racordeaza, prin
intermediul instalatiei de racordare, instalatia de
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producere, depozitul de stocare sau instalatia de
utilizare;
racordare - realizare de catre operatorul
sistemului de transport sau de catre operatorul
sistemului de distributie а instalatiei de racordare
а unui solicitant potential consumator final $i/sau
punere sub presiune а instalatiei de producere,
а depozitului de stocare sau а instalatiei de
utilizare;
sistem pau�al - metoda de determinare prin
calcul а volumului de gaze naturale consumate,
Tn functie de debltul nominal de gaze naturale al
aparatelor de gaze naturale $i de numarul orelor
de utilizare а acestor aparate sau Tn functie de
suprafata Tncalzita, metoda aplicata 1n termenele
$i Tn condфile prevazute de lege;
tarif de racordare - tarif reglementat, achitat
de solicitant operatorului sistemului de transport
sau operatorului sistemului de distributie pentru
acoperirea costurilor de racordare, stabllit
conform metodologiei aprobate de Agentia
Nationala pentru Reglementare 1n Energetica;
utilizator de sistem - persoana fizica sau
persoana juridica care livreaza Tn sistemul de
gaze naturale sau careia i se livreaza din sistemul
de gaze naturale;
zona de protectie а retelelor de gaze naturale
- zona adiacenta retelelor de gaze naturale, cu
conditii deoseblte de utilizare, stabllita de-a
lungul traseului retelei de gaze naturale $i 1n
jurul altor oblecte ale retelei de gaze naturale, 1n
limitele careia, 1n conformitate cu Regulamentul
privind zonele de protectie а retelelor de gaze
naturale, se introduc interdictii privind accesul
persoanelor, efectuarea lucrarilor stabllite
$i regimul constructiilor Tn scopul asigurarii
conditiilor normale de exploatare $i al excluderii
posibllitatii de deteriorare а retelelor de gaze
naturale.
aviz de deconectare - comunicare scrisa,
expediata consumatorului final de catre furnizor
sau de catre operatorul de sistem prin care
acesta este prevenit despre posiblla deconectare
а instalatiilor de gaze naturale (aparatelor de
utilizare) de la reteaua de gaze naturale;
deblt contractat - volum maxim de gaze
naturale la starea standard, care poate fi utilizat
de consumatorul final la un loc de consum Tntr-o
unitate de timp, convenit de раф la Tncheierea
contractului de furnizare а gazelor naturale;
factura eronata - factura pentru plata
gazelor naturale 1n care furnizorul а indicat
valori incorecte (gre$ite) ale cantitatii de gaze
naturale, ale pretului sau ale contravalorii gazelor
naturale consumate, calculate 1n baza indicatiilor
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echipamentului de masurare. Factura de plata
emisa Tn baza consumului estimativ de gaze
naturale nu se considera factura eronata.
control al echipamentului de masurare ansamЫu de operatiuni efectuate de catre
operatorul de sistem, cu sau fara utilizarea
aparatelor speciale, 1n scopul stabllirii modului
de functionare а echipamentului de masurare $i
pentru constatarea interventiilor 1n functionarea
echipamentului de masurare, inclusiv pentru
verificarea integritatii echipamentului de
masurare $i а sigiliilor aplicate;
deblt sumar - suma debltelor nominale de
gaze naturale ale aparatelor de utilizare ale
consumatorului final;
deconectare - Ыосаrеа sau 1nchiderea
conexiunii dintre reteaua de gaze naturale $i
instalatia de racordare/de utilizare (dupa caz) се
арафnе utilizatorului de sistem prin intermediul
dispozitivelor de 1nchidere sau prin decuplarea
instalatiei de racordare/de utilizare а utilizatorului
de sistem de la reteaua de gaze naturale;
denaturarea indicatiilor echipamentului
de masurare - interventia 1n functionarea
echipamentului de masurare, care а dus la
ne1nregistrarea sau 1nregistrarea incompleta
а cantitatilor (volumelor) de gaze naturale
consumate;
limitarea livrarii gazelor naturale- diminuarea
de catre operatorul de sistem а cantitatilor
(volumelor) de gaze naturale livrate utilizatorului
de sistem;
punere sub presiune а instalatiei de utilizare
- conectarea instalatiei de racordare la reteaua
de gaze naturale $i demararea livrarii gazelor
naturale catre instalatia de utilizare;
roblnet de siguranta - roblnetul montat ре
instalatia de utilizare 1n cel mai apropiat punct
de aparatul de utilizare, de la care se poate stopa
alimentarea cu gaze naturale а aparatului de
utilizare respectiv;
sistarea prestarii serviciului de transport sau
de distribЩie а gazelor naturale - suspendarea
temporara а prestarii serviciului de transport sau
de distribЩie din punctele de intrare 1n retelele
de gaze naturale sau din alt punct convenit de
catre раф;
solicitant - persoana fizica sau juridica care
а depus о cerere pentru eliberarea avizului
de racordare sau а condфilor tehnice de
interconectare la reteaua de transport sau de
distribЩie а gazelor naturale;
violarea sigiliului- deteriorarea sau interventia
asupra sigiliului autentic, lipsa sigiliului, ruperea
cordonului sigiliului.
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1. Cum poti deveni consumator al sistemului centralizat de incalzire?
Furnizarea energiei termice se efectueaza
numai Tn baza contractului1ncheiat1n acest sens,
Tntre unitatea termoenergetica care desfa$oara
activitatea de furnizare $i consumator sau Tntre
unitatea termoenergetica $i administratorul
Ьlocului de locuit.
Orice persoana fizica sau juridica, instalatiile
de utilizare а energiei termice ale careia sunt
racordate la reteaua termica sau care а depus
cerere de racordare la reteaua termica $i а
Tndeplinit condфile $i lucrarile prevazute Tn
avizul de racordare eliberat de catre unitatea
termoenergetica, este Tn drept sa solicite
Tncheierea contractului de furnizare а energieie
termice.
•
lnфal, se depune о cerere privind
Tncheierea contractului de furnizare а
energiei termice la Centrul Comercial al
unitatii termoenergetice.
• Ulterior, Tn termen de 15 zile urmeaza а fi
obtinut de unitatea termoenergetica avizul
de racordare la sistemul de alimentare
centralizata cu energie termica.
• Semnarea contractului este ultima etapa Tn
cadrul procedurii de racordare la sistemul
de alimentare centralizata cu energie
termica.

La cerere privind Tncheierea contractului de
furnizare а energiei termice urmeaza а fi anexate
urmatoarele documente:
- Tn cazul conumatorului - persoana fizica:
• Formularul cererii privind Tncheierea
contractului, completata corespunzator;
• Actele се confirma dreptul de proprietate;
• Copia buletinului de identitate;
• Planul cadastral al locuintei.
- Tn cazul consumatorului - persoana
juridica/Gestionarul Fondului Locativ:
• Cerere privind Tntocmirea contractului;
• Actele се confirma dreptul de proprietate/
gestiune;
• Copia buletinului de identitate al
administratorului;
• Copia Extrasului din Registrul de Stat;
• Copia certificatului de Tnregistrare;
• Datele bancare.
Tn sectorul rezidential reprezentantul autorizat
al consumatorilor este administratorul fondului
locativ (asociatia de locatari, Tntreprinderea
de gestionare а fondului locativ), care este
Tn drept sa Tncheie un contract de furnizare а
energiei termice cu unitatea termoenergetica
care desfa�oara activitate de furnizare �i sa
repartizeze lunar Tntre locatari cantitatea de
energie termica consumata.

2. Се trebuie sa �titi despre racordare �i incheierea contractului de furnizare а energiei
termice
Racordarea:
Orice persoana fizica sau juridica are dreptul
sa solicite racordarea instalatiilor de utilizare а
energiei termice, inclusiv de ара calda menajera
ce-i арафn, la reteaua termica а unitatii
termoenergetice care 1$i desfa$oara activitatea
de distribЩie Tn limitele teritoriului autorizat
prin licenta, contract sau alt document се atesta
dreptul de proprietate sau gestiune а retelei
termice.
Tn scopul racordarii instalatiilor de utilizare
а energiei termice ale unui solicitant la reteaua
termica, solicitantul este oЬligat sa obtina avizul
de racordare de la unitatea termoenergetica,
conform modelului stabllit. Solicitantul va depune
о cerere, Tn scris, care va cuprinde oЫigatoriu
urmatoarele:
1) numele, prenumele solicitantului sau denumirea
Tntreprinderii, adresa locului de consum;
2) scopul utilizarii energiei termice;
З) puterea termica solicitata ре tip de consum
(kW, Gcal/h);

4) copia buletinului de identitate sau copia
documentului се atesta dreptul real asupra
imobllului, sau copia documentului care
atesta detinerea ре cale legala а imobllului,
sau permisiunea autoritatilor de resort.
Tn cazul proiectarii oblectivelor noi Tn scopul
determinarii posibllitatii tehnice de racordare
�i asigurarii zonelor de proteцie а retelelor
termice, solicitantul este oЬligat sa prezinte
Tn adresa unitatii termoenergetice: certificatul
de urbanism pentru proiectare cu anexa;
planul lotului de pamant cu indicarea liniilor
calculate ale hotarelor, executate ре ridicarea
topografica Tn scara Sc 1:500 spre examinare
$i coordonare; schema amplasarii oblectivului
indicata ре ridicarea topografica Tn scara Sc 1:500
(planul general al constructiei) spre examinare
$i coordonare. Formularul cererii se pune la
dispozфe de catre unitatea termoenergetica
respectiva.
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Unitatea termoenergetica este oЬligata sa
elibereze avizul de racordare, Tn termen de 15 zile
са lendaristice de la dataTnregistra rii receptionarii
solicitarii respective, Tn care se indica Tn mod
oЬligatoriu, condфile tehnico-economice optime
de racordare $i lucrarile ре care urmeaza sa le
Tndeplineasca solicitantul, pentru racordarea
instalatiilor de utilizare а energiei termice ce-i
арафn la reteaua termica. Avizul de racordare se
elibereaza gratuit.
Avizul de racordare se elibereaza in
urmatoarele cazuri:
1) cand se racordeaza instalatiile de utilizare а
energiei termice ale solicitantului la reteaua
termica;
2) cand se solicita majorarea puterii termice
pentru locul de consum $i este necesar de
modificat instalatia
de racordare·'
'
3) cand se intentioneaza majorarea suprafetei
Tncalzite de la instalatiil de utilizare а energiei
termice existente.
Solicitantul este oЫigat sa obtina avizul de
racordare de la unitatea termoenergetica Tnainte
de а Tncepe proiectarea instalatiilor de utilizare
а energiei termice. Termenul de valabllitate al
avizului de racordare se stablle�te de unitatea
termoenergetica Tn functie de termenul de
constructie а oblectului, dar nu poate fi mai mic
de 2 ani. Termenul de valabllitate al avizului
de racordare se prelunge�te de catre unitatea
termoenergetica, daca la expirarea termenului
de valabllitate а Tnceput constructia oblectului
pentru care а fost eliberat avizul de racordare.
Unitatea termoenergetica prelunge$te termenul
de valabllitate al avizului de racordare, Tn termen
de 15 zile calendaristice de la data adresarii'
prin efectuarea inscriptiei respective ре avizul
de racordare eliberat solicitantului. Avizul de
racordare poate fi prelungit ре о perioada de
рапа la 5 ani sau pentru о perioada mai mare
1n funфe de capacitatea disponiblla а retelei
termice.
Daca Tn acest interval de timp nu au
fost executate lucrarile 1n conformitate cu
documentatia de proiect coordonata $i Tn aceasta
perioada а expirat termenul de valabllitate а
documentatiei de proiect, aceasta se prezinta 1n
adresa unitatii termoenergetice spre coordonare
repetata.
Tndeplinirea condфilor tehnico-economice
stipulate Tn avizul de racordare eliberat de catre
unitatea termoenergetica este oЬligatorie pentru
solicitant $i pentru proiectant.
Proiectul instalatiilor de utilizare а energiei
termice, elaboratTn baza avizului de racordare, se
coordoneaza de catre unitatea termoenergetica
J

А
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1n termen de 15 zile calendaristice de la data
prezentarii proiectului. Tn cazul lipsei unui raspuns
de la unitatea termoenergetica 1n termen de 15
zile de la data prezentarii proiectului, proiectul
se considera coordonat .
Realizarea instalatiei de utilizare а energiei
termice $i instalatiei de racordare se efectueaza de
catre unitatea termoenergetica sau de catre alta
persoana autorizata, la alegerea solicitantului.
Unitatea termoenergetica este oЫigata sa
asigure executarea instalatiei de racordare, dupa
achitarea de catre solicitant а cheltuielilor de
racordare.
Termenul de realizare de catre unitatea
termoenergetica а instalatiei de racordare а
solicitantului, potential consumator casnic,
nu poate depa$i 30 de zile calendaristice
din momentul semnarii contractului privind
racordarea $i achitarea de catre solicitant а
tarifului de racordare. Termenul de realizare а
instalatiei de racordare а solicitantului, potential
consumator noncasnic, nu poate depa$i 45 de zile
calendaristice din momentul semnarii contractului
privind racordarea $i achitarea de catre solicitant
а tarifului de racordare. Tn cazuri specifice
(condфi meteorologice nefavorablle, limitari
privind autorizarea lucrarilor de constructie),
la prezentarea argumentelor corespunzatoare
de catre unitatea termoenergetica, cu acordul
solicitantului, pot fi stabllite alte termene de
realizare а instalatiei de racordare.
Рапа la realizarea racordarii, solicitantul
trebuie sa asigure executarea tuturor lucrarilor се
tin de montarea instalatiei de utilizare а energiei
termice $i sa prezinte unitatii termoenergetice
documentatia de executie $i procesul-verbal
de receptie а acestor instalatii 1n conformitate
cu Legea privind calitatea 1n constructii nr 721XIII din 02.02.1996 $i Hotararea Guve�nului nr.
285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea
Regulamentului de receptie а constructiilor $i
instalatiilor aferente.
Dupa 1ndeplinirea condфilor incluse Tn avizul
de racordare, solicitantul se adreseaza la unitatea
termoenergetica 1n scopul 1ntocmirii �i semnarii
actului de delimitare. Formularul actului de
delimitare se Tntocme�te conform modelului
stabllit, se semneaza 1n 2 exemplare, 1n termen
de cel mult 15 zile calendaristice de la data
1nregistrarii adresarii.
Unitatea termoenergetica este responsablla
de racordarea la reteaua termica а instalatiei
de racordare $i 1n,ceperea livrarii agent�lui
termic cu respectarea prevederilor Legii nr. 92
din 29.05.2014 cu privire la energia termica $i
promovarea cogenerarii.
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Racordarea instalatiilor de utilizare а ener
giei termice ale solicitantului se efectueaza de
catre unitatea termoenergetica 1n prezenta
solicitantului, 1n termen de cel mult 15 zile
calendaristice, dupa achitarea costului de
racordare. Se interzice racordarea instalatiei de
utilizare а consumatorului la reteaua termica
fara а se monta echipamentul de masurare.
Alimentarea cu energie termica а consumatorului
va 1ncepe numai dupa 1ncheierea contractului de
furnizare а energiei termice.
Tn cazul 1n care, pentru montarea instalatiei
de racordare este necesara utilizarea terenurilor
altor persoane, solicitantul este oЫigat sa
prezinte acordul acestor persoane �i sa suporte
cheltuielile aferente, dupa caz.
Unitatea termoenergetica poate refuza
argumentat eliberarea avizului de racordare
solicitantului, 1n cazul 1n care se confrunta cu
lipsa de capacitate, inclusiv ре motiv са nu exista
retea termica sau daca reteaua termica existenta
nu permite satisfacerea cerintelor 1n energie
termica ale solicitantului, sau daca furnizarea
energiei termice la locul respectiv de consum nu
este rentablla din punct de vedere economic.
Refuzul trebuie motivat $i justificat de catre
unitatea termoenergetica prin calcule, date, 1n
baza carora s-a determinat lipsa de capacitate
sau faptul са furnizarea energiei termice la locul
respectiv de consum nu este rentablla din punct
de vedere economic. Unitatea termoenergetica
este oЫigata sa ofere solicitantului informatii
pertinente despre masurile necesare extinderii
retelei termice �i despre termenele concrete de
realizare а extinderii retelei termice.
Unitatea termoenergetica este 1n drept sa
refuze racordarea locului de consum al unui
consumator, care а acumulat datorii pentru
energia termica, consumata la alte locuri de
consum, рапа la achitarea de catre consumator
а datoriilor acumulate.
Tn cazul 1n care unitatea termoenergetica nu
elibereaza avizul de racordare sau nu racordeaza
instalatiile de utilizare а energiei termice ale
solicitantului la reteaua termica 1n conformitate
cu prevederile Regulamentului privind furnizarea
energiei termice, solicitantul are dreptul sa
conteste aceste actiuni la Agentia Nationala
pentru Reglementare 1n Energetica.
Contractarea serviciului de furnizare а
energiei termice:
Orice persoana fizica sau juridica, instalatiile de
utilizare а energiei termice ale careia sunt racordate
la reteaua termica sau саге а depus cerere de
racordare la reteaua termica $i а1ndeplinit condфile
$i lucrarile prevazute 1n avizul de racordare, este 1n
AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE TN ENERGETICA

drept sa solicite unitatii termoenergetice1ncheierea
contractului de furnizare а energiei termice.
Pentru а 1ncheia contractul de furnizare а
energiei termice $i/sau а apei calde menajere,
solicitantul depune о cerere, 1n forma prevazuta
de unitatea termoenergetica, саге la randul
sau va utiliza datele $i informatia prezentata de
catre solicitant la racordare, pentru 1ncheierea
contractelor respective.
Tn cazul 1n саге а fost schimbat proprietarul
locului de consum, noul proprietar este oЬligat sa
prezinte unitatii termoenergetice urmatoarele acte
pentru 1ncheierea contractului:
1) cererea, indicand numele $i prenumele
(denumirea, 1n cazul persoanei fizice,
1ntreprinzator individual, persoanei juridice),
adresa locului de consum (sediul);
2) numerele telefoanelor/faxurilor, alta informatie
de contact;
3) copia titlului de proprietate sau а altui document
саге atesta obtinerea ре cale legala а imobllului
саге face oblectul locului de consum respectiv;
4) puterea termica $i/sau debltul de agent termic/
ара calda menajera, scopul utilizarii acestora $i
regimul de furnizare solicitat;
5) copia buletinului de identitate, 1n cazul persoanei
fizice, iar 1n cazul persoanei juridice/fizice се
practica activitate de 1ntreprinzator - extrasul
din Registrul de stat al persoanelor juridice/
1ntreprinzatorilor individuali $i procura се
confirma 1mputernicirile semnatarului cererii;
6) codurile po$tale, codul de identificare al
proprietarului, codul fiscal, rechizitele bancare,
funфile, numele, prenumele persoanelor
autorizate sa semneze contractul, 1n cazul
persoanelor juridice.
Furnizorul este oЬligat sa 1ncheie contract de
furnizare а energiei termice $i cu solicitantul саге
detine imobll 1n baza altui drept decat cel de
proprietate, cu dreptul de а consemna prin acordul
partilor1n contractul de furnizare а energiei termice
condфa de plata preventiva а consumului de
energie termica la prezentarea acordului respectiv
al proprietarului.
Raporturile
juridice
dintre
unitatea
termoenergetica }i consumator se stabllesc 1n
punctul de delimitare 1ntre instalatia de utilizare
а consumatorului aflata ре proprietatea acestuia
$i reteaua termica а unitatii termoenergetice.
Parametrii de calitate trebuie asigurati 1n punctul
de delimitare.
Continutul contractului de furnizare а energiei
termice se stablle$te 1ntre partile contractante, cu
respectarea prevederilor Regulamentului privind
furnizarea energiei termice, aprobat prin
Hotararea ANRE nr. 23 din 26.01.2017 $i а Legii nr.
92/2014 cu privire la energia termica $i
promovarea cogenerarii, avand la baza
prevederile din Anexa
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12) termenul de informare reciproca а
consumatorilor privind aparitia �i 1ncetarea
situatiilor exceptionale �i de avarie;
13) raspunderea consu matorulu i �i а f urn izorului
pentru 1ncalcarea cla uzelor contractuale;
14) modalitatile de solutionare а ne1ntelegerilor sa u
а litigiilor privind neexecutarea sau executarea
defectuoasa а clauzelor contractuale;
15) marimea �i modul de achitare а penalitatilor
pentru depa�irea termenului-limita de plata а
facturilor, dupa caz;
16) durata contractului;
17) conditiile de modificare �i de rezolutiune а
contractului;
18) mijloacele prin саге se pot obtine informatii
despre toate tarifele 1n vigoare;
19) alte conditii negociate �i acceptate de
consumator �i furnizor.
Tn sectorul rezidential, reprezentantul autorizat al consumatorilor din Ыocurile de locuit
cu sisteme colective de alimentare cu energie termica, inclusiv din caminele �i Ыocurile
de locuit departamentale, este administratorul fondului locativ respectiv, саге 1ncheie
un contract de furnizare а energiei termice cu furnizorul �i repartizeaza lunar cantitatea
de ene rgie termica consu mata 1ntre ргорrietarii/ chiria�ii de ара rta mente.

nr. 1 la Regulament, саге stablle�te conditiile
Contractu lu i-Cadru �i с uprinde urmatoa rele:
1) denumirea �i adresa juridica а partilor
contractu lu i;
2) oblectul contractului;
3) scopul 1n саге se consuma energia termica;
4) parametrii agentului termic;
5) puterea termica �i graficele de consum;
6) punctul de delimitare;
7) modul de masurare а energiei term ice;
8) drepturile �i oЫigatiile partilor contractului;
9) ta rifu I la energia term ica f urnizata;
10) modul �i termenele de achitare а platii pentru
energia termica furnizata;
11) cazurile �i conditiile de limitare, de 1ntrerupere
sau de sistare а alimentarii cu energie termica;

Unitatea termoenergetica саге desfa�oara
activitate de furnizare nu poate refuza 1ncheierea
contractului de furnizare а energiei termice cu un
solicitant саге а 1ndeplinit toate condфile impuse
prin lege �i Regulament, pentru 1ncheierea
contractului.
Prin urmare, 1n Ыocurile de locuit cu multe
apartamente cu sistem colectiv de 1ncalzire, de
catre furnizor se 1ncheie un singur contract cu
gestionarul fondului locativ, саге la randul sau este
responsaЬil de funфonarea sistemului de 1ncalzire
din interiorul Ыocului, repartizarea �i plata pentru
саldu га I ivrata locatarilor. GestionaruI fondului
locativ urmeaza sa 1ncheie cu fiecare locatar un
contract privind livrarea energiei termice (dupa
caz, �i apei calde menajere) conform modelului
staЬilit la Anexa nr. 5 la la Regulamentul cu privire
la modul de prestare �i achitare а serviciilor
locative, comunale �i пе comunale pentru fondul
locativ, contorizarea apartamentelor �i condфile
deconectarii acestora de la/ reconectarii la
sistemele de 1ncalzire �i а li mentare cu ара, а
probat prin Hotararea Guvernului nr. 191 din
19.02.2002.
Daca 1n cadrul Ыocului de locuit sunt am
plasate spatii nelocuiЬile 1n proprietatea/
folosinta/ gesti u nea tеф lor, u n itatea te
rmoene rgetica 1n са litate de fu rn izor 1ncheie
contracte de furniza ге а energiei termice 1n
mod separat cu fiecare proprietar/chiria�/
gestionar al spatiilor nelocuiЬile, cu condфa
instalarii oЬligatorii а echipamentului de
masurare de catre ultimii. Tn cazul 1n саге nu
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monta ге а echi раmentu I ui de masu гаге pentru
spatii nelocuiЬile 1n proprietatea/folosinta/
gestiunea teфlor, sarcina repartizarii cantitatii de
еnergie termica сап sumata constituie о Ьligatia
administratorului fondului locativ conform
prevederilor actelor normative 1n vigoare.
Furnizorul incheie cu consumatorul contract
de furnizare а energiei termice pentru fieca ге
loc de consum luat aparte sau pentru mai multe
locuri de consum, in cazul acordului in scris al
consumatorului, cu condфa indicarii spe cificului
fiecarui loc de consum intr-o anexa la contract. Tn
cazul incheierii unui singur contract pentru mai
multe locuri de consum, furnizorul indica separat in
anexa la factura de plata, transmisa consumatorului,
valoarea platii pentru fiecare loc de consum.
Termenul de 1ncheiere sau de modificare
а contractului de furnizare а energiei termice
cu consumatoru I а саrui instalatii de utiliza ге
а energiei termice sunt racordate la reteaua
termica, este de cel mult 7 zile calendaristice de
la data depunerii cererii �i а 1ntregului set de acte
1n conformitate cu prevederile Regulamentului
privind furnizarea energiei termice.
Contractul de fu rnizare а energiei termice cu un
solicitant ale carui instalatii de utilizare а energiei
termice urmeaza а fi racordate la reteaua termica
conform punctelor 25 �i 29 din Regulamentul
privind furnizarea energiei termice se 1ncheie
рапа la realizarea racordarii de catre furnizor.
Furnizorul este 1n drept sa refuze 1ncheierea
contractului de furnizare а energiei termice cu
AGENТJA NATIONALA PENТRU REGLEMENTARE iN ENERGEТICA
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solicita ntul, rn cazu I rn саге solicitantul are datorii
la аlte locuri de соnsum, refuzu I fiind аrgumentat
rn scris. Furnizorul este oЬligat sa rncheie
contractul de furnizare а energiei termice, rn
termenele prevazute de Regulamentul privind
furnizarea energiei termice, rn cazul rn саге
solicita ntu I а rnlaturat саuzele се аu constituit
motivul refuzului din partea furnizorului.
Consumatorul, parte а unui contract de
furnizare а energiei termice, саге а rnstrainat
un imobll, este oЬligat sa achite integral plata
�i datoriile pentru energia termica consu mata,
penalitatile, daca sunt prevazute rn contract, �i sa
rezolЩioneze contractul de furnizare а energiei
termice pentru locul de consum respectiv.
Persoana fizica sau juridica, саге а obtinut
cu drept d е pro prietate u n imo Ьi 1, се n u а fost
deconectat de la reteaua termica, este oЬligata
sa solicite furnizorului rncheierea contractului
de furnizare а energiei termice. fn cazul rn
саге persoana fizica sau juridica nu respecta
асеаsta prevedere, furnizoru I este rn drept
sa deconecteze locul de consum, anuntand
persoana rn cauza prin aviz de deconectare, cu
cel putin 5 zile calendaristice rnainte. Furnizorul
este, totodata, rn drept sa ceara persoanei fizice
sau juridice achitarea platii pentru consumul
de energie termica �i/sa u pentru consu mul de
еnergie termica n ernregistrat sau rnregistrat
incomplet (daca acesta exista), din momentul
doЬandirii de catre persoana rn cauza а dreptului
de pro prietate asupra imo Ьilu lu i respectiv.
Unitatea termoenergetica este rn drept sa
deco necteze locu I de consu m rn ziuа rezolutiunii
contractului de furnizare а energiei termice
pentru locul de consum respectiv, daca о alta
persoana nu а solicitat rncheierea unui nou
contract de furnizare а energiei termice pentru
acest loc de consum.
fn cazul decesului consumatorului casnic,
pana la stabllirea mo�tenitorului(ilor) imobllului
реrsoanei decedate, furnizoru 1, la solicitarea
unuia din succesorii la mo�tenire, rncheie
contractul de furnizare, cu condфa achitarii
datoriilor create la acest loc de consum.
fn cazul rn саге este stabllit un singur
mo�tenitor al imobllului persoanei decedate,
mo�ten itoru I achita d atoriile existente pentru
consumul de energie termica �i rncheie un nou
contract de furnizare а energiei termice. Daca
mo�ten itoru I refuza sa ach ite datoriile respective
�i sa rncheie contractul de furnizare а energiei
termice, furn izoru I este rn d rept sa d econecteze
instalatiile de utilizare а energiei termice
respective de la reteaua termica.
fn situatia rn саге exista mai multi mo�tenitori

ai imobllului persoanei decedate, ace�tia achita
datoriile existente pentru consu mul de energie
termica, iar unul dintre ei, cu acordul scris al
celorlalti mo�tenitori, rncheie ре numele sau
contractul de furnizare а energiei termice . Daca
mo�tenitorii nu rndeplinesc aceasta cerinta,
furnizorul este rn drept sa deconecteze de la
reteaua termica locul de consum respectiv.
fn cazul rn саге consumatorul r�i schimba
denumirea, el este oЬligat sa prezinte furnizorului
documentele de confirmare, necesare pentru
operarea modificarilor rn contractul de furnizare
а energiei termice.
Daca se schimba destinatia spatiului locativ,
proprietaru 1, posesoru I im obl I u I ui este oЬligat
sa solicite furnizorului rncheierea unui nou
соntract de furnizare а energiei termice. f n
cazul utilizarii рафаlе а spatiului locativ rn alte
scopuri, consumatorul este oЬligat sa instaleze
echipament de masurare separat pentru
evidenta volumului de energie termica consumat
rn aceasta parte а imobllului. Pentru aceasta
е I va depune rn scris о solicitare catre furnizor,
саге este oЬligat sa-i raspunda rn termen de
15 zile calendaristice. fn cazul nerespectarii de
catre consum ator а acesto r oЬligatii, furnizoru 1
este rn drept sa deconecteze locul de consu m
respectiv dupa 10 zile calendaristice de la data
prerntampinarii consumatorului prin aviz de
deconectare. fn cazul rn саге din punct de
vedere tehnic deconectarea consumatorului nu
este posiblla, cantitatea de energie termica va
fi determinata analogic celorlalte rncaperi d in
cad ru I Ыосu lui locativ.
Contractu I de furnizare а еnergiei term ice,
rncheiat cu consumatorul pentru о perioada
nedeterminata, r�i produce efectele pana la
rezolutiunea соntractului, rn conform itate cu
prevederile Regulamentului privind furnizarea
energiei termice �i clauzele contractului
de furnizare а energiei termice. D u ра caz,
соnsumatoru 1/f urnizoru I este оЫ igat sa restituie
datoriile fata de furnizor/consumator cel tarziu
pana la data rezolutiunii contractului de furnizare
а energiei termice.
Mod ifi саrea саntitatilor de еnergie termica �i
а puterilor termice contractate, trimestria I sau
lunar, pot fi solicitate de consumator - persoana
juridica, rn scris, cu 15 zile rnaintea rnceperii
perioadei pentru саге se solicita modificarea.
F urnizoru I va соmunica rn scris raspu nsu I sau rn
termen de 10 zile de la primirea cererii.
Se interzice furnizoru I ui sa сеага de la sol icitant/
consumator careva plati pentru rncheierea,
modificarea, prelungirea sau rezolutiunea
contractului de furnizare а energiei termice.
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3. Drepturile �i oЫigatiile
DREPTURILE �1 OBLIGATIILE CONSUMATORULUI
Consumatorul are urmatoarele drepturi:
1) la livrarea continua а energiei termice pana
Tn punctul de delimitare cu instalatiile sale
de utilizare, cu respectarea parametrilor
de calitate а serviciilor de distribЩie $i de
furnizare а energiei termice sau а parametrilor
agentului termic;
2) sa aiba acces la echipamentele de masurare
ale furnizorului, utilizate pentru facturare, Tn
prezenta reprezentantului acestuiа;
3) sa solicite furnizorului remedierea operativa а
defectiunilor $i а deranjamentelor survenite Tn
retelele termice;
4) sa solicite $i sa obtina de la furnizor repararea
prejudiciilor cauzate са urmare а neTndeplinirii
condфilor contractuale $i nerespectarii
parametrilor de calitate а serviciului de
distributie, de furnizare а energiei termice sau
а parametrilor agentului termic;
5) la prezentarea de catre furnizor а informatiilor
privind istoricul de consum, privind platile $i
penalitatile calculate $i achitate;
6) la modificarea, prelungirea sau rezolutiunea
contractului de furnizare а energiei termice;
7) sa fie prezent la citirea indicilor, la verificarea
$i la efectuarea constatarii tehnico-$tiintifice
а echipamentului de masurare, la controlul
echipamentului de masurare а energiei
termice $i al sigiliilor aplicate;
8) sa verifice respectarea de catre furnizor
а prevederilor contractului de furnizare а
energiei termice;
9) sa aiba acces la serviciul telefonic 24/24 al
furnizorului, numerele de telefoane ale carora
se indica Tn mod oЫigatoriu Tn factura;
10) sa solicite de la furnizor deservirea utilajului
$i retelelor termice aflate Tn gestiunea
consumatorului, contra plata.
Consumatorul are urmatoarele oЫigatii:
1) sa achite integral $i Tn termen facturile emise
de furnizor;
2) sa permita distribuitorului, la solicitarea
acestuia, sa efectueze Tntreruperi planificate а
livrarii energiei termice pentru executarea
lucrarilor de Tntretinere, revizie $i reparatie la
instalatiile acestuia;
3) sa nu modifice instalatiile de Tncalzire
aferente unui Ыос de locuinte (unei case cu
apartamente), prevazute Tn proiect, $i
suprafetele Tncalzite, decat Tn baza unui
proiect tehnic, elaborat Tn modul stabllit, Tn
corespundere cu normativul Tn constructie
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Retele termice" nr.NCM G.04.07:2014 aprobat prin
Ordinul Ministerului Dezvoltarii
Regionale $i constructiilor nr. 202 din 31 decembrie
2014, $i coordonat cu distribuitorul
de energie termica;
4) sa permita accesul reprezentantilor unitatii
termoeneretice la instalatiile sale de utilizare
а energiei termice sau la echipamentul de
masurare pentru а efectua controlul $i а citi
indicii acestuia, sau pentru deconectarea
instalatiei de utilizare а energiei termice Tn caz
de neplata sau de avarie;
5) sa nu consume energie termica ocolind sau
afectand echipamentele de masurare;
6) sa Tntretina, sa nu distruga $i sa nu intervina
asupra echipamentelor de masurare $i
asupra instalatiilor interioare $i sa nu permita
altor persoane sa intervina Tn echipamentul
de masurare sau Tn instalatiile unitatii
termoenergetice, situate ре proprietatea
consumatoru I ui;
7) sa deserveasca, sa repare $i sa Tntretina Tn stare
de functionare normala instalatiile proprii
de utilizare а energiei termice $i/sau cele ale
sistemului colectiv de alimentare cu energie
termica;
8) sa nu efectueze lucrari de constructii de orice fel
Tn zonele de protectie а retelelor termice fara
acordul prealabll al unitatii termoenergetice;
9) sa nu execute sapaturi de orice fel ori sa
cultive plantatii perene Tn zonele de protectie
а retelelor termice fara acordul prealabll al
unitatii termoenergetice;
10) sa nu depoziteze materiale ре culoarele de
trecere $i Tn zonele de protectie а retelelor
termice fara acordul prealabll al unitatii
termoenergetice;
11) sa sesizeze imediat unitatea termoenergetica
Tn cazul Tn care depisteaza defeцiuni Tn
funфonarea echipamentului de masurare sau
violarea sigiliilor aplicate de catre aceasta;
12) sa solicite rezolutiunea contractului de
furnizare а energiei termice, daca nu necesita
energie termica $i sa achite integral furnizorului
plata pentru energia termica consumata $i
penalitatile facturate, daca acestea din urma
sunt prevazute Tn соntract;
13) sa nu foloseasca agentul termic Tn alte
scopuri decat cele prevazute Tn contract $i sa
nu forteze circulatia acestuia prin sustragere
de agent;
14) sa comunice, Tn prealabll furnizorului, Tn
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conformitate cu prevederile contractuale,
opririle, respectiv punerile 1n functiune ale
retelelor termice $i ale principalelor instalatii
consumatoare de energie termica.
OBLIGATIILE �1
DREPTURILE UNITдTII
TERMOENERGETICE (in calitate de distribuitor �i
furnizor al energiei termice):
Unitatea termoenergetica (in calitate de
distribuitor �i furnizor al energiei termice)
dispune de urmatoarele drepturi:
1) de acces liber la echipamentul de masurare
pentru montarea, demontarea, 1nlocuirea,
controlul $i citirea indicilor echipamentului
de masurare, pentru repararea sau 1nlocuirea
utilajului, conform legislatiei $i contractului de
furnizare а energiei termice;
2) sa limiteze ori sa sisteze alimentarea cu
energie termica pentru neachitarea facturilor
la energia termica, cu notificarea prealablla,
cu cel pЩin о luna 1nainte, а consumatorului;
3) sa limiteze ori sa sisteze alimentarea cu
energie termica daca furnizarea acesteia nu
este rentablla din punct de vedere economic.
О asemenea decizie va fi anuntata tuturor
consumatorilor, 1n scris, cu cel putin 6 luni
1naintea zilei de 15 octombrie а anului
respectiv;
4) sa efectueze 1ntreruperi planificate 1n
alimentarea cu energie termica pentru
efectuarea lucrarilor de 1ntretinere, revizii
$i reparatii executate la instalatiile sale, cu
anuntarea 1n prealabll а consumatorului;
5) sa limiteze sau sa 1ntrerupa alimentarea
cu energie termica 1n cazul unei situatii
exceptionale sau al unei crize de combustibll
survenite la nivel national, determinata de
relatiile economice internationale $i comertul
exterior, de economia nationala, de proteфa
mediului, securitatea nationala;
6) sa limiteze sau sa 1ntrerupa furnizarea energiei
termice, pentru сеа mai scurta durata posibll
1n cazul 1n care este pusa 1n pericol viata sau
sanatatea oamenilor, apare pericolul de
prejudiciere а proprietatii, inclusiv а teфlor;
7) sa execute lucrari planificate de conectare
sau alte operatiuni tehnice care nu pot fi
executate 1n alt mod decat prin 1ntreruperea
alimentarii cu energie termica, daca trebuie sa
fie prevenita о avarie (о situatie de avarie) sau
sa fie lichidate consecintele acesteia;
8) sa aplice penalitati pentru 1ntarzierea la
plata energiei termice facturate 1n marimea
$i 1n modul stabllit prin contract 1n urma
negocierilor. Cuantumul penalitatii este
negociabll, dar nu poate depa$i rata medie
AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE TN ENERGETICA

anuala ponderata а dobanzii la creditele noi
acordate 1n moneda nationala de bancile
comerciale, pentru un an, 1nregistrata 1n
anul precedent $i puЬlicata 1n raportul Bancii
Nationale а Moldovei;
9) sa recalculeze consumul de energie termica,
inclusiv conform sistemului pau$al, aplicand
prevederile din
Regulamentul privind
furnizarea energiei termice;
10) sa solicite plata preventiva de la consumator,
1n situatiile prevazute de lege;
11) sa 1ntocmeasca actul de depistare а
interventiei1n functionarea echipamentului de
masurare sau racordarea ilegala а instalatiilor
de utilizare а energiei termice la reteaua
termica, 1n cazul consumului de energie
termica prin interventie 1n functionarea
echipamentului de masurare sau 1n cazul
racordarii ilegale а instalatiilor de utilizare а
energiei termice la reteaua termica, inclusiv
prin ocolirea echipamentului de masurare.
OЬligaiiile:
1) sa livreze energie termica eficient, fara
1ntreruperi $i cu respectarea ind icatorilor de
calitate а serviciului de distributie, de furnizare
а energiei termice sau а parametrilor agentului
termic рапа 1n punctul d e d elimitare, 1n
conformitate cu condфile stipulate 1n licenta,
cu reglementarile tehnice $i stand ard ele din
domeniu 1n vigoare $i/sau 1n contractele d e
furnizare а energiei termice;
2) sa asigure securitatea alimentarii cu energie
termica $i sa respecte indicatorii de calitate а
serviciilor de distributie $i furnizare а energiei
termice;
3) sa reia alimentarea cu energie termica 1n cel
mult 24 d e ore d upa prezentarea d ovezii de
achitare а datoriilor la energia termica;
4) sa raspunda la solicitari, inclusiv la cele
privind eliberarea avizului de racordare, 1n
termen de 15 zile calend aristice d e la data
1nregistrarii solicitarii;
5) sa asigure, la solicitare, accesul la retelele
termice, echipamentele de masurare (1n cazul
1n care echipamentele d e masurare sunt
instalate 1n limitele proprietatii furnizorului)
pentru toate unitatile termoenergetice din
sistem, toate categoriile de consumatori $i toti
teфi fara discriminare;
6) sa efectueze racord ari, d econectari sau
reconectari la retelele termice 1n condфile $i
1n termenele stabllite de Regulamentul privind
furnizarea energiei termice;
7) sa repare, conform prevederilor contractuale
$i а Legii nr. 92 din 29 mai 2014cu privire la
energia termica $i promovarea cogenerarii,
prejudiciul
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cauzat consumatorilor prin nerespectarea,
in punctul de delimitare, а calitatii agentului
termic (presiune, temperatura, continuitate)
$i а cantitatii de energie termica stipulate
in contractele de furnizare а energ1e1
termice sau prin intreruperile nejustificate
in furnizarea energiei termice, cu exceptia
cazurilor, documentate legal, de utilizare de
catre unitatea termoenergetica а dreptului
de limitare ori intrerupere in alimentarea
cu energie termica in cazul unor situatii
exceptionale sau al unei crize de combustibll
survenite la nivel national, determinata de
relatiile economice internationale $i comertul
exterior, de economia nationala, de proteфa
mediului sau de securitatea nationala;
8) sa informeze consumatorul din timp, cu cel
putin 2 saptamani inainte, despre inceputul
$i durata intreruperii planificate а livrarii
energiei termice, iarin cazul in care instalatiile
producatorului sau ale consumatorului
trebuie racordate la reteaua termica, anunta
consumatorii cu cel pщin З zile calendaristice
inainte despre intreruperea planificata;
9) sa poarte raspundere materiala pentru
nerespectarea indicatorilor de calitate а
serviciului de distributie $i furnizare а energiei
termice sau а parametrilor agentului termic;
10) sa nu intrerupa alimentarea cu energie
termica, cu exceptia cazurilor de neachitare
а facturilor pentru energie termica, а
intreruperilor din motive tehnice sau de
securitate;
11) sa prezinte consumatorului, lunar, factura
em1sa 1n baza indicilor echipamentelor de
masurare pentru plata energiei termice la

tariful in vigoare, aprobat de Agentie, cu cel
putin 10 zile calendaristiceinainte de expirarea
termenului - limita de plata а facturii, indicat
in aceasta;
12) sa prezinte, la solicitarea consumatorului,
informatii despre consumul anterior de
energie termica, despre platile $i despre
penalitatile calculate $i achitate;
13) sa restituie datoriile acumulate fata de
consumator рапа la data suspendarii sau а
rezolutiunii contractului de furnizare а energiei
termice;
14) sa informeze consumatorii $i solicitantii
privind modalitatile de solutionare а
proЬlemelor abordate de catre ace$tia;
15) sa asigure accesul consumatorilor la serviciul
telefonic 24/ 24, numarul de telefon al caruia
se indica oЫigatoriu in factura;
16) sa asigureincasarea de la consumator, inclusiv
prin intermediul bancilor sau al oficiilor sale
din teritoriu а platilor pentru energia termica
furnizata;
17) sa anuleze operativ masurile de deconectare
а instalatiilor de utilizare а energiei termice
ale consumatorului $i sa reconecteze
consumatorul, in ziua in care а prezentat
documentele confirmative despre achitarea
facturii;
18) sa efectuezein termen verificarea metrologica
periodica а echipamentelor de masurare
instalate la consumatorii casnici;
19) sa asigure calitatea, fiabllitatea $i continuitatea
livrarilor de energie termica catre consumatori
pentru incalzire $i prepararea apei calde
menajere.

4. Plata pentru consumul de energie termica �i detalii despre factura
Plata pentru incalzire:
Fiecare bran$ament termic se doteaza, in mod
oЬligatoriu, cu echipament de masurare pentru
evidenta consumului de energie termica $i ара
calda menajera. Caracteristicile echipamentului
de masurare $i locul de amplasare al acestuia se
specifica in avizul de racordare $i contractul de
furnizare а energiei termice.
Achizitionarea,
instalarea,
exploatarea,
intretinerea $i verificarea metrologica periodica
а echipamentelor de masurare se efectueaza,
la consumatorii casnici din contul mijloacelor
fiпаnciare prevazutein tarifele la energia termica,
iar la consumatorii noncasnici conform clauzelor
contractului incheiat intre consumator $i
unitatea termoenergetica, din contul mijloacelor
financiare ale consumatorului noncasnic.
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Tn cazul repartizarii energiei termice ре
apartamente de catre gestionarul fondului
locativ, plata pentru incalzire se calculeaza
pentru un metru patrat de suprafata incalzita а
apartamentului/incaperii locuiblle in camin.
Tn cazul in care ре balcoane sau logii sunt
instalate aparate de incalzire, la suprafata
incalzita а apartamentului/incaperii locuiblle in
camin se adauga $i suprafetele acestora, iar plata
pentru incalzirea lor se calculeaza aplicandu-se
coeficientul 1,2.
Daca in apartament/incaperea locuiblla in
camin au fost instalate radiatoare suplimentare
sau sectiuni ale acestora, din care cauza este
dereglata incalzirea apartamentelor conectate
la aceea$i coloana, plata pentru incalzirea
apartamentelor cu radiatoare (sectiuni) instalate
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suplimentar se va majora conform calculului
efectuat de gestionar sau furnizor, dupa caz,
reducandu-se, respectiv, plata pentru Tncalzirea
apartamentelorTn care Tncalzirea а fost dereglata.
Tn cazul 1n care Ьlocul locativ este contorizat,
plata lunara pentru 1ncalzirea apartamentelor/
1ncaperilor locuiblle 1n camine necontorizate С
se determina prin formula (3), indicata la pct. 10
al Regulamentul cu privire la modul de prestare
$i achitare а serviciilor locative, comunale $i
necomunale pentru fondul locativ, contorizarea
apartamentelor$i condфile deconectarii acestora
de la/reconectarii la sistemele de 1ncalzire $i
alimentare cu ара, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 191 din 19.02.2002.
Pierderile specifice de caldura prin sectorul
neizolat se determina conform Graficului de
determinare а pierderilor de caldura prin
suprafete neizolate ale conductelor, indicat la
pct. 10 din Regulamentul, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 191 din 19.02.2002.
Daca evidenta energiei termice se efectueaza
prin contorul instalat 1n punctul termic central
(РТС) sau punctul termic (РТ), plata lunara pentru
1ncalzirea fiecarui apartament din Ыocul locativ/
fiecarei Tncaperi locuiblle IП caminul fara contor
termic se determina prin formula (4), indicata la
pct. 10 la Regulamentul, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 191 din 19.02.2002.
Pierderile lunare de energie termica de
la scurgeri $i prin sectoarele neizolate ale
sistemelor termice interne din Ьlocurile locative
se trec la pierderile de energie termica ale unitatii
termoenergetice sau, dupa caz, la pierderile
gestionarului care le deserve$te. Pierderile
de la scurgeri prin sectoarele neizolate ale
retelelor termice de tranzit- la pierderile unitatii
termoenergetice.
Cantitatea de energie termica utilizata
lunar este confirmata printr-un act, semnat de
reprezentantul furnizorului $i al gestionarului.
IПС

Plata pentru alimentarea cu ара calda
menajera
Plata pentru alimentarea cu ара calda menajera
se percepe 1n baza contractelor 1ncheiate 1ntre
furnizor-consumator, furnizor-gestionar $i 1ntre
gestionar-consumator (conform contractului model din anexa nr. 5 al Regulamentului aprobat
prin Hotararea Guvernului nr.191 din
19.02.2002, $i se calculeaza 1n modul urmator:
1) pentru fiecare persoana, Tn cazul lipsei
contoarelor la bran$amentele Ыocurilor
locative $i 1n apartamente/lncaperile locuiblle
1n camine - conform normelor de consum
prevazute de Normele consumului de ара
potablla ре teritoriul RepuЬlicii Moldova,
aprobate de Ministerul Mediului $i Amenajarii
Teritoriului la 2 octombrie 2000 sau altor
norme aprobate de organele administratiei
puЬlice locale, dar nu mai mari decat cele
prevazute de Normele sus-nominalizate;
2) conform indicatiilor contoarelor din
apartamente(lncaperile locuiblle 1n camine
(1n temeiul cerintelor stipulate 1n anexa nr.
5 la Regulamentul aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 191 din 19.02.2002).
Tn cazul Tn care consumatorul nu are
posibllitate sa instaleze contoare la toate
bran�amentele de alimentare cu ара calda
menajera din apartamentulЛncaperea locuiblla
1n camin, se permite deconectarea partiala sau
а tuturor bran�amentelor de la sistemul de
alimentare cu ара calda menajera а Ыocului
locativ, cu respectarea prevederilor anexei
nr. 6 la Regulamentul aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 191 din 19.02.2002.
lnstalarea, exploatarea (1ntretinerea $i
reparatia), verificarea metrologica, Tnlocuirea
(1n perioada indicata 1n documentele normative
ale organului national de metrologie) $i sigilarea
contoarelor de ара calda se efectueaza din contul
distribuitorului de energie termica.
Modul de stabllire а volumelor de ара calda
menajera consumata este similar modului
stabllit pentru ара potablla, specificat la punctul
9 al Regulamentului aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 191 din 19.02.2002.
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5. Raspunderea pentru incalcarea clauzelor contractuale, conectari neautorizate.
Modalitatea de calcul а consumului fraudulos conform sistemului pau�al.
Folosirea ilegala а energiei termice prin
racordarea neautorizata la reteaua termica, prin
evitarea echipamentului de masurare ori prin
interventia 1n functionarea acestuia prin diferite
metode care conduc la omiterea 1nregistrarii
sau la 1nregistrarea incompleta а consumului
de energie termica este pasiblla de raspundere
contraventionala 1n conformitate cu legislatia 1n
vigoare.
Tn cazul 1n care consumatorul а 1ntreprins
actiuni се au dus la ne1nregistrarea sau la
1nregistrarea incompleta а cantitatii de energie
termica consumata prin implicare 1n functionarea
echipamentului de masurare, racordarea
neautorizata а instalatiilor de utilizare а energiei
termice ocolind echipamentului de masurare,
plata pentru cantitatea de energie termica este
calculata de catre furnizor conform sistemului
ращ;аl.
*sistem pau$al - metoda de stabllire а
consumului de energie termica, 1n functie de
puterea termica calculata $i de numarul orelor
de utilizare ре tipuri de receptoare termice, de
factorul de cerere sau de alte elemente derivate
din acestea $i nu are la baza masurarea prin
echipamente de masurare.
Tn cazul depistarii reconectarii neautorizate
а bran�amentelor din 1ncaperi la sistemul de
alimentare cu ара calda menajera al Ьlocului
locativ, consumatorul va achita plata pentru ара
calda menajera utilizata la fel са �i consumatorii
din Ьlocul respectiv, care nu dispun de
contoare, 1ncepand cu data efectuarii de catre
gestionar (furnizor) а ultimului control. Daca
1n procesul reconectarii au fost aduse daune
materiale Ьlocului locativ sau vecinilor din acest
Ыос, consumatorul raspunde pentru aceste
fapte 1n conformitate cu prevederile Codului
contraventional al RepuЬlicii Moldova $i Codului

civil al RepuЬlicii Moldova.
Tn cazul 1n care se constata interventie 1n
functionarea echipamentului de masurare, care
а dus la ne1nregistrarea sau la 1nregistrarea
incompleta а cantitatii de energie termica
consumata, furnizorul este 1n drept sa recalculeze
consumul de energie termica 1n baza sistemului
ращаl, tinand cont de temperatura medie а
mediului 1nconjurator $i luand 1n consideratie
cantitatea de energie termica facturata pentru
perioada recalcularii. Recalcularea consumului
de energie termica se efectueaza pentru perioada
de la momentul interventiei 1n functionarea
echipamentului de masurare, stabllita 1n
baza datelor din memoria echipamentului de
masurare $i рапа la data depistarii ei, dar nu mai
mare de 6 luni.
Tn cazul 1n care se constata са consumatorul
а racordat ilegal instalatia de utilizare а energiei
termice la reteaua termica, ocolind echipamentul
de masurare, recalcularea consumului de energie
termica se efectueaza conform sistemului pau$al.
Perioada de timp pentru efectuarea recalcularii
conform sistemului pau$al nu poate depa$i 6 luni.
Furnizorul este 1n drept sa solicite consumatorului
$i plata agentului termic, calculata 1n functie de
instalatiile de utilizare.
Tn cazul 1n care persoana fizica sau persoana
juridica а racordat ilegal instalatiile de utilizare
а energiei termice la reteaua termica, furnizorul
calculeaza consumul de energie termica conform
sistemului pau�al $i costul agentului termic
calculat 1n functie de instalatiile de utilizare,
pentru о perioada care nu va depa�i 1 an. Tn
cazul 1n care persoana fizica sau juridica nu
achita contravaloarea consumului de energie
termica, furnizorul se adreseaza 1n instanta de
judecata pentru recuperarea prejudiciului cauzat
(1ncasarea datoriei, penalitatilor etc.).

6. Deconectarea �i sistarea furnizarii energiei termice
Procedura de deconectare de la sistemul
centralizat de 1ncalzire $i instalarea unei surse
alternative de 1ncalzire:
Deconectarea de la sistemul centralizat de
alimentare cu energie termica, inclusiv cu scopul
conectarii la о alta sursa de alimentare cu energie
termica, este interzisa, cu exceptia cazurilor
1n care studii de fezabllitate demonstreaza
rentabllitatea economica а deconectarii. Studiul
de fezabllitate elaborat se coordoneaza cu
Agentia pentru Eficienta Energetica.
Deconectarile
individuale
ale
unor
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apartamente sau ale unor раф de apartamente
situate 1n Ьlocurile de locuit, alimentate cu
energie termica prin sistem colectiv, indiferent
de cauze, se pot realiza 1n urmatoarele condфi
cumulative:
а) obtinerea conditiilor tehnice de la unitatea
termoenergetica;
Ь) acordul scris al administratorului fondului
locativ $i al tuturor locatarilor, sub semnatura
reprezentantilor legali ai acestora, dar nu 1n
timpul sezonului de 1ncalzire.
Tn situatia 1n care deconectarea se face cu
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scopul Tnlocuirii sistemului colectiv de Tncalzire
cu un sistem de Tncalzire individual, suplimentar,
proprietarul
apartamentului
trebuie
sa
Tndeplineasca urmatoarele condфi:
а) sa obtina avizul de expertiza ecologica, eliberat
de lnspectoratul Ecologic de Stat;
Ь) sa detina un contract permanent de deservire
cu о Tntreprindere autorizata de Tntretinere $i
asigurare а bunei functionari а respectivei
instalatii ре toata durata funфonarii acesteia.
Tncalcarea prevederilor Legii nr. 92 din
29-05-2014 indicate supra, se sanцioneaza
conform art. 335 Cod contraventional al
RepuЫicii Moldova (samavolnicia).
Procedura de deconectare de la sistemul
centralizat de Tncalzire este prevazuta Tn
Regulamentul privind furnizarea energ1e1 termice,
aprobat prin Hotararea ANRE nr. 23 din
26.01.2017, precum $i Anexa nr. 7 la
Regulamentul cu privire la modul de prestare $i
achitare а serviciilor locative, comunale $i пе
comunale pentru fondul locativ, contorizarea
apartamentelor $i condфile deconectarii
acestora de la/reconectarii la sistemele de
Tncalzire $i alimentare cu ара, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002, care
se aplica Tn masura Tn care nu contravine Legii nr.
92 din 29.05.2014 cu privire la energia termica $i
promovarea cogenerarii.
Deconectarea/reconectarea integrala poate
fi efectuata Tn modul stabllit prin Anexa nr. 7 la
Regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului
nr. 191 din 19.02.2002 $i а Regulamentului
privind furnizarea energiei termice, aprobat prin
Hotararea ANRE nr. 23 din 26.01.2017, de catre
unitatea termoenergetica, de catre gestionarul
fondului locativ sau de catre alte persoanejuridice
(fizice) autorizate, Tn prezenta reprezentantului
unitatii termoenergetice/gestionaru I ui.
7.

Deconectarea /reconectarea se efectueaza Tn
temeiu I unei cereri depuse Tn scris de со nsumator
catre unitatea termoenergetica, care va examina
cererea primita Tn termen de 15 zile $i va elibera
consumatorului condфile tehnice, cu respectarea
cerintelor articolului 42 din Legea 92/2014
cu privire la energia termica $i promovarea
cogenerarii, anexei nr. 7 la Regulamentul cu
privire la modul de prestare$i achitare а serviciilor
locative, comunale $i пе comunale pentru fondul
locativ, contorizarea apartamentelor $i conditiile
deconectarii acestora de la/ reconectarii la
sistemele de Tncalzire $i alimentare cu ара,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 191 din
19.02.2002, care se aplica Tn masura Tn care nu
contravine Legii nr. 92 din 29.05.2014, cu privire
la energia termica $i promovarea cogenerarii.
Dupa deconectare se va Tntocmi un act, се va
confirma deconectarea, semnat de consumator $i
furnizor. Din momentul deconectarii Tncaperilor
consumatorului de la sistemul de Tncalzire а
Ыocului locativ necontorizat, furnizorul va
efectua, Tn baza datelor prezentate de gestionar,
recalcularea sarcinii de proiect а Ьlocului locativ
respectiv.
Consumatorul are dreptul sa solicite
furnizorului rezolщiunea contractului de furnizare
а energiei termice, onorandu-$i oЫigatiunile fata
de furnizor de а achita datoriile pentru serviciul
de furnizare а energiei termice рапа la data
preconizata pentru rezolщiune.
Nu se permite deconectarea рафаlа а
apartamentului (Tncaperilor locuiblle Tn camine)
de la sistemul centralizat de Tncalzire а Ьlocului
locativ. Deconectarea integrala se va efectua cu
condфa са Tn apartament (Тncaperea locuiblla
IП camin) va fi instalata о alta sursa de Tncalzire
pentru Tntretinerea temperaturii constante Tn
Tncapere la un nivel de cel pщin +18 °С.

Conditiile reconectarii �i reluarii furnizarii energiei termice

Orice racordare sau reconectare la reteaua
termica care creeaza condфi pentru consumul
energiei termice din reteaua termica este
efectuata, Tn exclusivitate, de catre unitatea
termoenergetica, Tn prezenta consumatorului
sau а solicitantului (pct. 10 din Regulamentul
privind furnizarea energiei termice).
Reconectarea la reteaua termica а instalatiilor
de utilizare ale consumatorului se efectueaza
doar prin ordinul de reconectare (pct. 142 din
Regulamentul mentionat supra). Consumatorul
este Tn drept sa solicite unitatii termoenergetice
reconectarea instalatiilor de utilizare а energiei
termice la reteaua termica dupa Tnlaturarea

motivelor се au dus la deconectare. Unitatea
termoenergetica este oЫigata sa reconecteze la
reteaua termica instalatiile de utilizare а energiei
termice се apartin consumatorului Tn termenul
cel mai scurt posibll, dar nu mai tarziu de 24 de
ore de la achitarea tarifului pentru reconectare
(pct. 148 din Regulamentul mentionat mai sus).
Consumatorul achita plata pentru reconectare
numai Tn cazul Tn care deconectarea а avut loc
cu respectarea prevederilor Regulamentului
privind furnizarea energiei termice. Este interzisa
perceperea platilor pentru reconectare Tn cazul
Tn care deconectarea instalatiilor de utilizare а
energiei termice се арафn consumatorului а avut
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loc cu incalcarea prevederilor Regulamentului
privind furnizarea energiei termice (art. 45, alin.
(8) din Legea nr. 92/2014 cu privire la energia
termica �i promovarea cogenerarii �i pct. 150
al Regulamentului privind furnizarea energiei
termice).
Furnizorul аге dreptul sa solicite plata
preventiva in cazul in саге consumatorul n u
а achitat facturile pentru energia termica
consumata �i livrarea energiei termice catre
acesta а fost sistata. Furnizorul II va elibera de
plata preventiva ре сап su matoru I саге �i-a onorat
oЬligatiile ре parcursul unui an, cu exceptia
consumatorilor саге au incheiat contracte de

furnizare а energiei termice pentru imoЬilele
de саге d ispu n in baza а ltu i d rept decat cel
de proprietate (pct. 115 din Regulamentul
privind furnizarea energiei termice).
ln caz de rezolutiune а contractului de
furnizare а energiei termice cu consumatorul
саге efectueaza plata preventiva, furnizorul va
efectua calculul definitiv al consumului �i al platii
pentru energia termica furnizata �i va restitui
consumatorului diferenta рапа la rezolutiunea
contractului de furnizare а energiei termice (pct.
120 d in Regulamentul privind fu rn izarea energiei
termice).

8. Calitatea serviciului prestat
Potrivit Regulamentului cu privire la indicatorii
de са I itate а se rvicii lor de d istri butie �i fu rn
iza ге а energiei termice, aprobat prin Hotararea
Consiliului de Administratie al ANRE nr. 484 din
13.12.2017, indicatorii generali anuali privind
calitatea energiei termice sunt:
1) nu marul de reclamatii privind calitatea energiei
termice livrate ре categorii de consumatori �i
tipuri de agent termic;
2) numarul de reclamatii prevazute la subpu nctul
1) саге s-au dovedit intemeiate;
3) numarul de intreruperi а furnizarii energiei
termice in limitele indicatorilor de calitate;
4) numarul de reclamatii privind nerespectarea
gradului de asigurare in livrare;
5) va loa геа paguЬе lo г platite consum atorilor, de
furnizor, pentru nerespectarea indicatorilor
garantati anuali de calitate privind serviciile de
livrare а energiei termice.
Agentul termic livrat sub forma de ара
fierЬinte, la ie�irea din centrala termica sau
centrala е lectrica de termoficaге, trebuie sa аiЬа
temре ratu га prevazuta in diagra ma de reglaj/
graficul de temperatura. Abaterea temperaturii
apei la ie�irea din centrala termica poate fi de
maximum ±3% fata de temperatura prevazuta in
diagrama de reglaj.
Abaterea valorii presiunii apei in retelele de
ара fierЬinte la ie�irea din centrala termica ±5%
in conducta tur �i la intoarcere ±0,2 Ьаг fata de

graficul de repartizare а presiunilor �i а sistemului
de reglaге adoptat �i staЬilita in contractu I de
furnizare.
Cre�terea sau scaderea temperaturii apei in
retea trebuie sa se execute treptat �i uniform,
cu viteza de variatie stabllita in Normele de
exploataге. Presiu nea �i temperatuга а buru I ui
furnizat pentru scopuri industriale nu trebuie
sa difere cu mai mult de ±5% fata de valorile din
regimul termic de funфonare.
Pentru ара calda menajera se vor asigura:
1) Normele sanitare privind calitatea apei
potablle prevazute in Anexa nr. 2 la Hotararea
Guvernului nr.934 din 15 august 2007 "Cu
privire la instituirea sistemului informational
automatizat "Registrul de stat al apelor
minerale naturale, potaЬile �i bauturilor
nealcoolice imbuteliate" asigurate de
furnizorul serviciului puЬlic de alimentare cu
ара;
2) condфile de sanatate �i igiena puЬlica,
conform сагога temperatura apei calde
menajere trebuie sa fie cuprinsa intre 50°( �i
60°( la punctu I de delimitare;
3) temperatura apei calde menajere la punctul
de delimitare, nu va admite abateri mai mari
de 5°С, in cazul in саге temperatura prevazuta
la subpunctu 1 2 este de 55 ° С la punctul de
delimitare.

Furnizorul de energie termica nu poarta raspundere pentru neasigurarea functionarii
normale а sistemului colectiv de incalzire din interirorul Ыocului �i/sau pentru
neasigurarea livrarii agentului termic la parametrii normativi, in situatia livrarii
agentului termic de catre furnizor in punctul de delimitare (la intrarea in Ыос) la
parametrii normativi.
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Unitatea termaenergetica Tnregistreaza taate
Tntreruperile Tn furnizarea energiei termice.
1ntreruреrile р lanificate �i cele пер lanificate se
Tnregistreaza separat. 1ntre ruperile пе planificate
se Tnregistreaza Tn baza mijlaacelar autamatizate
аle un itatii te rm aen ergetice саге d istribuie �i
furnizeaza е пе rgia termica, Tn baza sesizarilar
�i/sau аpelurilar cansumatarilar, Tnregistrate
de serviciul telefanic 24/24 аге. Durata unei
Tntreruperi se calculeaza din mamentul
Tnregistrarii Tntreruperii/sistarii livrarii energiei
termice рапа la mamentul reluarii furnizarii
energ1e1 termice cansumatarilar afectati.
Pentru fiecare din Tntreruperile neplanificate
se Tnregistreaza cauza Tntreruperii canfarm
cerintelaг prevazute la pu nctele 25-29 din
Regulamentul cu privire la indicatarii de calitate
а serviciilar de distributie �i furnizare а energiei
termice.
Pentru fiecare caz de Tntrerupere se fac
mentiuni cu privire la data �i ага, periaada precum
�i mentiunile referitar la numarul de cansumatari
afectati de Tntrerupere, cu specificarea tipurilar
de cansu matari.
Planificarea �i арегагеа Tntreruperilar
planifi cate Tn pracesu I de fu rn izaге а е пеrgiei
termice аге lac cu respectarea urmataarelar
cerinte:
1) Tntreruperea furnizarii energiei termice pentru
lucrari planificate de reparatii �i Tntretinere se
anunta cu cel putin daua sa ptamani Tnainte,
indicandu-se interva I u I deTntreruреге. Anuntu 1
se face, Tn funфe de marimea zanei afectate,
direct la cansumatari, prin intermediul mass
mediei, paginile web ale partalurilar de �tiri
sau ale Tntreprinderilar.
2) durata Tntreruperii nu paate fi mai mare
de 12 аге - Tn caz de mantare, bran�are/
racardare, reamplasare а anumitar segmente
ale bran�amentelar la Ыacurile lacative,
instalarea/demantarea echipamentelar de
masurare.
ln cazul Tn саге se canstata са durata lucrarilar
de reluare а furnizarii energiei termice depa�e�te
te rmenii ind icati suр га, unitatea termaene rgetica
va infarma suplimentar cansumatarii despre
prelungirea termenului Tntreruperii planificate
argumentand necesitatea acestei prelungiri.
Durata unei Tntreruperi neplanificate Tn
furnizarea energiei termice canstituie termenul
de remediere а deranja mentelar de la receptia
infarmatiei despre deranjament �i рапа la
etapa reluarii furnizarii energiei termice catre
cansumatari.
Acest termen nu paate depa�i 10 аге pentru
deranjamentele praduse Tn canductele cu

diametrul naminal de рапа la 500 mm inclusiv.
Pentru de гаnjame ntele praduse Tn cand uctele cu
diametrul naminal de 600-1000 mm termen ul n u
paate depa�i16 аге, pentru cazurile саnd I ucrarile
de terasament pat fi executate Tn preala Ьil �i 20
de аге, - cand lucrarile de terasament nu pat fi
executate Tn prealaЬil.
ln cazul Tntreruperilar praduse Tn situatii de
farta maja га furnizaгеа е пе rgie i term ice urmeaza
sa fie reluata Tntr-un termen саге nu depa�e�te
24 аге de la expirarea periaadei recu nascute са
periaada cu eveniment de farta majara.
1 nfarmatia desp ге existenta u nei р гаЫе me Tn
furnizarea energiei termice paate parveni catre
unitatea termaene rgetica:
1) prin intermediul sistemelar tehnalagice
la
de
autamatizate
infarmatianale
echipamentele de telesemnalizare;
2) prin intermediul serviciului telefanic 24/24
аге, sesizate de cansumatari �i terte раф etc.
ln cazul Tntreruperilar Tn furnizarea energiei
termice unitatea termaenergetica infarmeaza
cansumatarii afectati:
1) Tn cazul Tntreruperii neplanificate -Tn termen
de рапа la 1 ага din mamentul Tntreruperii,
indicandu-se Tn textul anuntului �i termenul
precanizat de reluaге а prestarii serviciu I ui;
2) Tn cazul Tntreruperii planificate, Tn prealaЬil,
cu cel putin daua saptamani, prin anuntare,
natifica ге, indicand u-se data la саге va avea
lac Tntreruperea �i periaada de Tntrerupere.
1 nfarmaгеа prin аn unt se сап sideга Tndeplinita,
daca se efectueaza Tn termenele staЬilite �i exista
davada infarmarii cansumatarilar prin una din
urmataarele metade:
1) plasarea anuntului ре pagina web а unitatii
termae пе rgetice;
2) emiterea camunicatului de presa prin
intermediu I mijlaacelar mass-media;
3) plasarea anuntului la fiecare scara а Ыacului
lacativ;
4) plasarea anuntului ре panaul de anunturi, Tn
cazu I satelar, camu nelar;
5) natificarea cansumatarilar, dupa caz, prin
pa�ta electran ica/fax/te lefan.
Cansu matarii, саге dispun de cantaaге
се permit Tnregistrarea duratei Tntreruperii
furnizarii apei calde menajere �i а numarului de
Tntreruperi, pat falasi aceste Tnregistrari pentru
argumentarea reclamatiei prezentate unitatii
te rmaen ergetice.
Unitatile termaenergetice au aЬligatia de
instituire а unui sistem de1nregistrare, investigare,
salutianare privind reclamatiile facute la adresa
sa de cansu matari Tn legatura cu calitatea
serviciilar. Se Tnregistreaza �i se examineaza taate
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reclamatiile consumatorilor legate de:
1) solicitarea de racordare formulata 1n scris de
orice potential consumator;
2) asigurarea alimentarii cu energie termica а
consumatorilor instalatiile de utilizare ale
carora sunt racordate la sistemul centralizat
de alimentare cu energie termica, cu condфa
1ncadrarii lor 1n prevederile contractului de
furnizare а energiei termice;
3) asigurarea masurarii energiei termice furnizate
consumatorilor $i facturarea corespunzator
tarifului, tipului de agent termic $i categoriei
de consumatori;
4) emiterea facturilor de plata pentru energia
termica consumata, 1n care sa fie specificate
datele prevazute 1n Regulamentul privind
furnizarea energiei termice;
5) asigurarea la consumator, 1n punctul de
delimitare, а parametrilor agentului termic
presiune, temperatura $i deblte prevazuti de
Regulament $i/sau 1n contract, cu exceptia
situatiilor1n care consumatorii nu se1ncadreaza
1n valorile-limita stabllite prin contract privind
parametrii agentului termic returnat;

6) furnizarea energiei termice la gradul de
asigurare stabllit prin contract $i 1n condфile
de licentiere;
7)
despagublrea
consumatorilor
pentru
1ntreruperi 1n alimentarea cu energie termica
care depa$esc limitele gradului de asigurare1n
furnizare stabllite la subpunctul 5).

Unitatea termoenergetica este oЬligata sa
restablleasca parametrii de calitate1 in punctul
de delimitare1 in termene cat mai restranse1
саге sa nu depa�easca 24 ore de la inregistrarea
apelurilor sau а reclamatiilor consumatorilor.
Tn cazul 1n care temperatura agentului termic
nu corespunde cerintelor tehnice ;;i sanitare din
cauza parametrilor scazuti sau а functionarii
necorespunzatoare а sistemului de 1ncalzire din
interiorul Ыocului locativ, nu se permite aplicarea
coeficientilor de majorare а platii pentru
1ncalzirea apartamentelorЛncaperilor locuiblle
1n camine de la etajele 2-4, 2-8 etc. 1n scopul
reducerii platii pentru 1ncalzirea insuficienta а
apartamentelor(lncaperilor locuiblle 1n camine
de la primele sau ultimele etaje.

9. Solutionarea neintelegerilor dintre consumatori �i furnizor
Fiecare consumator are dreptul sa depuna la
furnizor о реtфе privind ne1ntelegerile се rezulta
din raporturile de furnizare $i distributie а energiei
termice.
Furnizorul solщioneaza petitiile се tin de:
� racordarea,
contractarea,
deconectarea,
reconectarea, facturarea energiei termice;
� decizia $i factura furnizorului, emisa pentru
consumul de energie termica prin interventia
1n funфonarea echipamentului de masurare
sau racordarea instalatiilor consumatorului la
reteaua termica prin ocolirea echipamentului
de masurare, се а condus la ne1nregistrarea
sau la 1nregistrarea incompleta а consumului
de energie termica, sau prin alte modalitati de
consum al energiei termice, ne1nregistrat de
echipamentul de masurare;
� parametrii de calitate а energiei termice.
Momente importante la solЩionarea peЩiilor
� Unitatea termoenergetica este responsablla
de distribЩia, furnizarea fiablla $i continua а
energiei termice consumatorilor рапа 1n punctul
de delimitare, 1n conformitate cu indicatorii de
calitate ai serviciilor de distributie $i furnizare
а energiei termice sau а parametrilor agentului
termic stablЩi 1n contractul de furnizare а
energiei termice.
� Unitatea termoenergetica respecta indicatorii
de calitate а serviciilor de distributie $i furnizare
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а energiei termice stabllф 1n Regulamentul
cu privire la indicatorii de calitate а serviciilor
de distribЩie $i furnizare а energiei termice
aprobat de Agentie.
Consumatorii depun la oficiul unitatii
termoenergetice responsablle de distributia
$i furnizarea energieie termice reclamatiile
privind parametrii de calitate 1n termen de 5
zile lucratoare de la data depistarii 1ncalcarii
parametrilor de calitate а energiei termice sau
de la data restabllirii livrarii energiei termice,
dupa 1ntreruperea neplanificata а livrarii
energiei termice.
Unitatea termoenergetica este oЬligata sa
dispuna de echipament pentru verificarea
parametrilor de calitate а energiei termice
$i la reclamatia scrisa privind un parametru
de calitate al energiei termice, va verifica
parametrul 1n punctul de delimitare �i va
informa consumatorul de rezultatele analizei
efectuate �i de masurile luate, 1n termen de 15
zile lucratoare.
Examinarea $i solЩionarea reclamatiilor
consumatorilor, саге au са oblect funфonarea
echipamentelor de masurare, se vor efectua 1n
termen de рапа la 5 zile lucratoare.
Consumatorii finali sunt 1n drept sa solicite
recuperarea
prejudiciilor
materiale
$i
morale cauzate de unitatea termoenergetica
responsablla de distributia $i furnizarea energiei
termice, 1n conformitate cu prevederile Codului
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civil al RepuЬlicii Moldova $i ale Legii nr. 92 din
29 mai 2014 cu privire la energia termica $i
promovarea cogenerarii, inclusiv pentru
nerespectarea indicatorilor de calitate а
serviciilor de distributie $i furnizare а energiei
termice sau а parametrilor agentului termic la
punctul de delimitare.
� Furnizorul este oЬligat sa depuna toate eforturile
pentru solutionarea rezonablla а ne1ntelegerilor
cu consumatorii finali, ре cale amiablla, $i 1n
termene cat mai restranse.
� La
solutionarea
ne1ntelegerilor
dintre
consumatorul final $i unitatea termoenergetica,
ultima este oЬligata sa examineze pretentiile
invocate $i sa raspunda 1n scris consumatorului
final, 1n termenele prevazute de lege.

Competenta
ANRE
la
solЩionarea
neintelegerilor dintre consumatori �i furnizori/
distribuitori.
-Agentia asigura prote(tia dreptu rilor $i а intereselor
legale ale consumatorilor, examineaza $i
solutioneaza, 1n limitele competentei, peЩiile
consumatorilor, examineaza $i solutioneaza, 1n
procedura extrajudiciara, ne1ntelegerile aparute
1ntre consumatori $i unitatile termoenergetice
legate de contractare $i racordarea la reteaua
termica.
Tn caz de dezacord cu raspunsul unitatii
termoenergetice ori daca nu а primit raspuns
1n termenul stabllit, consumatorul final este

1n drept sa se adreseze Agentiei, pentru
solщionarea ne1ntelegerii aparute sau 1n
instanta de judecata de drept comun pentru
solЩionarea litigiului .
- Consumatorul este 1n drept sa conteste la
Agentie $i refuzul unitatii termoenergetice de а
elibera avizul de racordare 1n termen de 15 zile
calendaristice de la data 1nregistrarii solicitarii,
precum $i refuzul furnizorului de а 1ncheia
contractul de furnizare а energiei termice. Daca
stablle$te netemeinicia refuzului furnizorului de
а elibera avizul de racordare sau de а 1ncheia
contractul de furnizare а energiei termice,
Agentia emite decizii oЬligatorii spre executare
de рафlе implicate.
- Agentia examineaza reclamatiile depuse de
consumatorii finali 1n termen de cel mult 30 de
zile de la 1nregistrarea reclamatiei. Termenul de
examinare а reclamatiei poate fi prelungit cu cel
mult 30 de zile lucratoare, fapt despre саге este
informat consumatorul final.
- Tn cazul 1n саге consumatorul nu este de acord cu
raspunsul Agentiei, el este 1n drept sa conteste
acest raspuns 1n instanta de contencios
administrativ, 1n modul $i termenul prevazut
de Codul administrativ al RepuЫicii Moldova.
Deciziile Agentiei de solЩionare а proЬlemelor
invocate 1n peЩii, dе asemen еа pot fi contestate
1n instanta de contencios administrativ, 1n modul
$i termenele prevazute de Codul administrativ
al RepuЫicii Moldova.

10. lntrebari frecvente
in се mod poate fi prestat serviciul de livrare
а energiei termice pentru locatarii Ыocurilor cu
multe apartamente?
Furnizarea energiei termice se efectueaza
numai 1n baza contractului de furnizare а energiei
termice 1ncheiat 1ntre unitatea termoenergetica
$i consumator.
Tn sectorul rezidential, reprezentantul
autorizat al consumatorilor din Ыocurile de locuit
cu sisteme colective de alimentare cu energie
termica, inclusiv din caminele �i Ьlocurile de locuit
departamentale, este administratorul fondului
locativ respectiv, care 1ncheie un contract de
furnizare а energiei termice cu furnizorul �i
repartizeaza lunar cantitatea de energie termica
consumata 1ntre detinatorii de apartamente sau
chiria�i- Daca 1n cadrul Ьlocului de locuit sunt
amplasate spatii nelocuiblle 1n proprietatea/
folosinta/gestiunea tertilor, furnizorul 1ncheie
contracte de furnizare а energiei termice 1n mod
separat cu fiecare proprietar/chiria�/ gestionar
al spatiilor nelocuiblle, cu condфa instalarii
oЫigatorii а echipamentului de masurare .
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Urmeaza sa achite plata pentru caldura
locatarii Ьlocurilor cu multe apartamente
care s-au debran�at de la sistemul colectiv de
alimentare cu energie termica?
Conform Anexei nr. 7 а Regulamentului cu
privire la modul de prestare $i achitare а
serviciilor locative, comunale $i necomunale
pentru
fondul
locativ,
contorizarea
apartamentelor $i conditiile deconectarii
acestora de la/reconectarii la sistemele de
1ncalzire $i alimentare cu ара, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002,
(Codфil е decon ecta rii/ reconecta rii individuale
de la/la sistemul de 1ncalzire):
Tn
cazul
deconectariiintegralea
apartamentului (1ncaperii locuiblle 1n camine) de
la sistemul centralizat de 1ncalzire, consumatorul
va achita plata pentru 1ncalzire 1n marime de
10% din costul energiei termice calculate pentru
un metru patrat al apartamentului (1ncaperii
locuiblle 1n camine), luand 1n considerare
existenta pierderilor normative de energie
termica 1n 1ncaperile tehnice (etaje tehnice $i
subsoluri) care mentin 1n stare functionala
sistemele inginere$ti de alimentare cu ара $i de
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rece, necesitatea Tncalzirii locurilor de uz comun
$i imposibllitatea deconectarii coloanelor de
Tncalzire tranzitorii.
Tn cazul deconectarii integrale deja efectuate а
apartamentului (Tncaperii locuiblle Tn camine) de
la sistemul centralizat de Tncalzire, cu instalarea
altei surse de Tncalzire pentru Tntretinerea
temperaturii constante Tn Tncapere la un nivel
de cel pщin +l8 ° C, consumatorul va achita plata
pentru Tncalzire Tn marime de:
10%, Tncepand cu 1 octombrie 2011;
15%, Tncepand cu 1 octombrie 2012;
10%, Tncepand cu 1 iunie 2016,
din costul energiei termice calculate pentru
un metru patrat al apartamentului (Тncaperii
locuiblle Tn camine).
Tn cazul Tn care Tn Ьlocul locativ nu exista
Tncaperi tehnice (etaje tehnice ;;i subsoluri), iar
Tn apartamentul (Tncaperile locuiblle Tn camine)
deconectat de la sistemul centralizat de Tncalzire
nu exista coloane de Tncalzire tranzitorii,
1ncep1nd cu 1 iunie 2016, consumatorul va
achita plata pentru Tncalzirea Tncaperilor
deconectate, stabllita Tn punctele 8, 81 , 8 2, 8 3
(din Regulamentul aprobat prin HG nr. 191 din
19.02.2002), Tn marime de 5% din costul energiei
termice, calculate pentru un metru patrat al
apartamentului (Tncaperii locuiblle Tn camine).
Plata stabllita va fi distribuita Tn aceea$i
perioada de Tncalzire, Tn mod oЫigatoriu, de catre

gestionarul fondului de locuinte sau furnizor la
reducerea platilor pentru consumatorii conectati
la sistemul centralizat de alimentare cu caldura,
conform calculului efectuat $i semnat de catre
gestionar $i furnizor, Tn cazul contractelor
Tncheiate de furnizor cu gestionarul, sau furnizor
$i consumator, Tn cazul contractelor Tncheiate
direct de furnizor cu consumator".
Се actiuni urmeaza sa intreprinda
consumatorul in cazul livrarii energiei termice
sub limita parametrilor de calitate stablЩi?
Tn cazul livrarii energiei termice la temperatura
sub nivelul stabllit, locatarii Ыocurilor cu
multe apartamente, urmeaza sa contactateze
gestionarul fondului locativ pentru stabllirea
cauzelor livrarii agentului termic sub limita
temepraturii stabllite Tn apartamentul respectiv.
Tn situatia Tn care cauza temperaturei joase
а agentului termic se datoreaza functionarii
deficiente а sistemului colectiv de Tncalzire din
interiorul Ыocului, gestionarul Ыocului este
oЫigat sa remedieze din contul sau proЫema
data. Tn cazul stabllirii livrarii agentului termic
la о temperatura sub nivelul normativ de catre
furnizorul de energie termica, gestionarul
fondului locativ urmeaza sa solicite furnizorului
remedierea neTntarziata а proЬlemei $i asigurarea
livrarii agentului termic conform parametrilor de
calitate stabllф.

11. Glosar de termeni
administrator а/ fondului locativ
Tntreprinderile municipale de gestionare а
fondului locativ, Tntreprinderile municipale de
gestionare а gospodariilor locativ-comunale,
cooperativele de construфe а locuintelor,
asociatiile de coproprietari Tn condominiu,
asociatiile de proprietari ai locuintelor privatizate
$i alti agenti economici la balanta ori Tn gestiunea
carora se afla un fond locativ;
agent termic sau purtiitor de energie termicii
- fluid termic utilizat pentru acumularea $i
distributia energiei termice;
ара ca/dii menajerii - ара calda utilizata IП
scopuri gospodare;;ti sau igienico-sanitare;
centralii e/ectricii de termoficare - instalatie
sau ansamЫu de instalatii pentru producerea
comblnata а energiei electrice $i termice;
centralii termicii - instalatie sau ansamЫu de
instalatii pentru producerea energiei termice;
consumator- persoana fizica sau juridica care
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utilizeaza energie termica ре baza de contract, prin
racordarea instalatiei sale de utilizare а energiei
termice la reteaua termica а distribuitorului;
consumator casnic - orice persoana fizica
care utilizeaza energie termica pentru necesitati
casnice nelegate de activitatea de Tntreprinzator
sau сеа profesionala;
consumator noncasnic- orice persoana fizica
sau juridica care utilizeaza energie termica Tn alte
scopuri decat pentru necesitati casnice;
distribиtie - activitate organizata pentru
transmiterea energiei termice prin reteaua
termica, de la punctul de intrare Tn reteaua
termica pTna la punctul de delimitare Tntre
reteaua termica $i instalatiile de utilizare а
energiei termice, Tn scopul livrarii acesteia catre
consumatori;
echipament de miisurare
dispozitiv,
instalatie sau ansamЫu de instalatii pentru
masurarea cantitatii de energie termica, inclusiv
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а parametrilor agentului termic, legalizat $i
verificat metrologicTn modul stabllit;
energie termicii - energia continuta de un
sistem fizic, care poate fi transmisa altui sistem
fizic ре baza diferentei dintre temperatura
sistemului care cedeaza energie $i temperatura
sistemului care prime$te energie;
furnizor - agent economic care furnizeaza
energie termica consumatorilor. Furnizorul poate
fi concomitent producator $i/sau distribuitor de
energie termica;
instalatie de u'tilizare а energiei termice
- ansamЫu de instalatii $i receptoare ale
consumatorului prin care se consuma energia
termica;
punct de delimitare -loc Tn care instalatia de
utilizarea energieitermiceseracordeaza la reteaua
termica $i Tn care patrimoniul consumatorului
$i patrimoniul unitatii termoenergetice se
delimiteaza, Tn functie de dreptul de proprietate,
sau loc Tn care se delimiteaza, Tn functie de
dreptul de proprietate, patrimoniile unitatilor
termoenergetice;
sistem centralizat de alimentare си energie
termicii - ansamЫu de instalatii de producere,
de retele termice $i de instalatii de utilizare а
energiei termice dintr-o localitate sau dintr-o
zona а unei localitati, legate printr-un proces
comun de functionare, destinate producerii,
distributiei $i utilizarii energiei termice sub forma
de aburi sau de ара fierblnte;
sistem colectiv de alimentare си energie
termicii -sistem comun de asigurare cu energie
termica а apartamentelor individuale, precum $i
а spatiilor locative, nelocative $i de uz comun din
cadrul Ьlocurilor de locuit;
unitate termoenergeticii - Tntreprindere
care desfa$oara activitatea de producere, de
distributie sau de furnizare а energiei termice Tn
condфile legii;
acces /а retea - dreptul furnizorilor $i al
consumatorilor de а se racorda la retelele termice,
Tn condфile Legii nr. 92 din 29 .05.2014 cu privire
la energia termica $i promovarea cogenerarii;
avarie-deteriorarea sau defectarea anumitor
раф componente ale instalatiilor de utilizare
а energiei termice urmare а carora nu pot fi
mentinЩi, Tn limitele admisiblle prevazute Tn
lnstruфunea-tip de exploatare tehnica а retelelor
termice ale sistemelor centralizate de termoficare
nr.CP G.04.10-2012, aprobata prin Ordinul

Ministerului Dezvoltarii Regionale$i Constructiilor
nr. 57 din 2 5.06.2012 sauTn contracte, parametrii
tehnologici de functionare а sistemului care pot
duce la Tnrautatirea parametrilor de calitate а
produsului, prejudicierea mediului amblant,
deteriorarea bunurilor persoanelor juridice sau
fizice $i este necesar, dupa caz, de аTntrerupe sau
limita furnizarea energiei termice la consumatori;
aviz de deconectare - comunicare Tn scris,
expediata consumatorului de catre unitatea
termoenergetica, prin care consumatorul este
prevenit de posiblla deconectare а instalatiilor de
utilizare а energiei termice de la reteaua termica
$i despre cauza deconectarii;
aviz de racordare - aviz Tn scris, eliberat
solicitantului de catre unitatea termoenergetica,
Tn baza unei cereri, Tn legatura cu posibllitatile
$i condфile de alimentare cu energie termica
Tn care se indica condфile tehnice $i economice
optime, precum $i lucrarile ре care urmeaza sa
le Tndeplineasca Tn mod oЫigatoriu solicitantul,
pentru racordarea instalatiei sale de utilizare а
energiei termice la reteaua termica;
bran$ament termic - legatura dintre о retea
termica de distributie $i un consumator de
energie termica;
control а/ echipamentului de miisurare ansamЫu de operatiuni efectuate de catre
furnizor, cu sau fara utilizarea aparatelor speciale,
Tn scopul stabllirii modului de functionare а
echipamentului de masurare$i pentru constatarea
interventiilor Tn functionarea echipamentului de
masurare, inclusiv pentru verificarea integritatii
echipamentului de masurare $i а sigiliilor aplicate;
deconectare - debran$area legaturii dintre
reteaua termica а unitatii termoenergetice
$i instalatia de utilizare а energiei termice а
consumatorului;
distribuitor - unitate termoenergetica care
desfa$oara activitatea de distributie а energiei
termice;
facturii eronatii - factura pentru plata
energiei termice Tn care furnizorul а indicat
valori incorecte ale contravalorii energiei termice
consumate, ale tarifului sau ale cantitatii de
energie termica, calculata Tn baza indicilor reali
ale echipamentului de masurare. Factura emisa
Tn baza consumului estimativ nu se considera
factura eronata;
instalatie de racordare - instalatie termica
prin care se face legatura dintre reteaua termica
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а unitatii termoenergetice �i centrala electrica de
termoficare, centrala termica sau instalatia de
utilizarea energiei termice;
instalatii de utilizare а energiei termice totalitatea instalatiilor $i receptoarelor care
utilizeaza energie termica, inclusiv sub forma
de ара calda menajera, situate dupa punctul de
delimitare;
intrerupere neplanificata а livrarii energiei
termice - Tntrerupere temporara а livrarii
energiei termice consumatorilor, cauzata de avarii
produse 1n reteaua termica, fara а fi deconectate
instalatiile de utilizare а energiei termice ale
consumatorilor de la reteaua termica;
intrerupere planificata а livrarii energiei
termice - Tntrerupere temporara а livrarii
energiei termice Tn scopul efectuarii lucrarilor
de 1ntretinere, de exploatare $i/sau а reparatiilor
planificate ale retelei termice de catre furnizor
cu 1n$tiintarea prealablla а consumatorilor, fara а
fi deconectate instalatiile de utilizare а energiei
termice ale consumatorilor de la reteaua termica;
/ос de consum - amplasamentul instalatiei de
utilizare а energiei termice а unui consumator,
unde se consuma energia termica livrata prin una
sau mai multe instalatii de racordare;
racordare - realizare de catre furnizor а
lucrarilor de conectare а instalatiei de racordare
а unui solicitant (producator sau consumator)
$i 1nceperea livrarii energiei termice de la
producator sau catre consumator, dupa caz;

retea termicii - ansamЫu de conducte,
instalatii de pompare, puncte termice centrale,
puncte termice individuale situate Tn aval de
punctul de delimitare cu centrala termica,
centrala electrica de termoficare, care servesc la
transmiterea $i distribщia energiei termice рапа
la instalatiile de utilizare а energiei termice ale
consumatorului;
punct termic central (РТС} - punct termic,
destinat pentru conectarea sistemului de
1ncalzire, de ventilatie, de alimentare cu ара
calda menajera $i а dispozitivelor tehnologice de
consum de caldura la doua sau mai multe cladiri;
punct termic individua/ (РТ/} - punct termic,
destinat pentru conectarea sistemului de
1ncalzire, de ventilatie, de alimentare cu ара
calda menajera $i а dispozitivelor tehnologice de
consum de caldura la о cladire sau о parte а ei;
sistem рйU$йl - metoda de stabllire а
consumului de energie termica, 1n functie de
puterea termica calculata $i de numarul orelor
de utilizare ре tipuri de receptoare termice, de
factorul de cerere sau de alte elemente derivate
din acestea $i nu are la baza masurarea prin
echipamente de masurare;
violarea sigiliului
falsificarea $i/sau
1nlaturarea sigiliului aplicat de catre unitatea
termoenergetica la echipamentul de masurare;
deteriorarea sau alta interventie asupra sigiliului
autentic, care conduce la deplasarea lui ре
cordon; ruperea cordonului sigiliului.
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1. Cum poti deveni consumator al serviciilor de alimentare cu ара �i de canalizare
Orice persoana fizica sau juridica, potential
consumator, este 1n drept sa solicite bran$area/
racordarea instalatiilor interne de ара $i de
canalizare ce-i арафn la sistemul puЬlic de
alimentare cu ара $i de canalizare al operatorului
care 1$i desfa$oara activitatea de furnizare
а serviciului puЬlic de alimentare cu ара $i
de canalizare 1n limitele teritoriului unitatii
аdministrativ-teritoriаle.
Tn functie de scopul utilizarii serviciului de
alimentare cu ара $i de canalizare, deoseblm
doua categorii de consumatori:
• Consumatorul casnic, care utilizeaza serviciul
puЫic de alimentare cu ара $i de canalizare
pentru necesitati casnice nelegate de activitatea
de 1ntreprinzator sau сеа profesionala;
Consumator casnic
1) numele, prenumele persoanei fizice,
codul de identificare al proprietarului altor
informatii de contact;
2) scopul utilizarii apei;
З) termenul de bran$are/racordare;
cu anexarea:
• copiei actului de identitate;
• сор1е1 documentului саге atesta
obtinerea ре cale legala а imobllului sau
permisiunea autoritatilor de resort.
• planul de 1ncadrare 1n teritoriu Scara:
1:2000.

• Consumatorul noncasnic, care utilizeaza
serviciul puЫic de alimentare cu ара $i de
canalizare 1n alte scopuri decat cele casnice.
Pentru racordarea la sistemul puЫic de
alimentare cu ара $i de canalizare, persoana
urmeaza sa se prezinte la oficiul operatorului de
furnizare а serviciului de alimentare cu ара $i
de canalizare, care activeaza 1n raionul (ora$ul,
satul) 1n care locuie$te $i sa completeze о cerere
pentru obtinerea Avizului de bran$are/racordare,
conform formularului tip oferit de operator.
Tn cerere trebuie indicata informatia necesara
$i copia urmatoarelor acte:

Consumator noncasnic
1) denumirea persoanei juridice $i adresa locului de consum,
codul PO$tal, codul fiscal, rechizitele bancare, funфile,
numele, prenumele persoanelor autorizate sa semneze
contractul, numerele telefoanelor /faxurilor, altor informatii
de contact;
2) scopul utilizarii apei;
З) debltul de ара, caracteristicile apei $i regimul de furnizare
solicitat, debltul $i caracterul apelor uzate се urmeaza а fi
deversate1n reteaua puЬlica de canalizare, regimul deversarii;
4) termenul de bran$are/racordare;
cu anexarea:
• extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice $i
1ntreprinzatorilor individuali eliberat de Agentia Servicii
PuЬlice, copia altui act саге atesta dreptul de а desfa$ura
activitatea, dupa caz, codul fiscal, contul de decontare,
denumirea bancii prin саге solicitantul deruleaza platile;
• copia documentului саге atesta obtinerea ре cale legala а
imobllului sau permisiunea autoritatilor de resort.

2. Се trebuie sa �titi despre bran�area/racordarea instalatiilor interne de ара �i de
canalizare la sistemul puЬlic de alimentare cu ара �i de canalizare
Bran$area/racordarea instalatiilor interne de
ара $i de canalizare ale solicitantilor din Ыocurile
locative cu multe apartamente (camere de locuit)
se efectueaza 1n baza unui proiect unic pentru
1ntreg Ьlocul, realizat о data cu construфa
Ьlocului de locuit.
Bran$area/racordarea instalatiilor interne de
ара $i de canalizare ale solicitantilor proprietarii
caselor individuale se efectueaza 1n baza

proiectelor individuale.
Operatorul este oЫigat sa colaboreze
cu solicitantul pentru alegerea $i realizarea
solЩiei optime de bran$are/racordare. Avizul
de bran$are/racordare se elibereaza gratuit 1n
termen de 20 zile.
Avizul de bran$are/racordare 1$i pierde
valabllitatea daca ре parcursul unui an de la data
eliberarii avizului nu а fost elaborat $i prezentat
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operatorului 5pre coordonare proiectul de
alimentare cu apa/de canalizare, 5au daca la
expirarea termenului de 2 ani dupa eliberarea
avizului de bran$are/racordare nu au demarat
lucrarile de con5truфe а imoЬilului. Тn ace5t caz,
501icitantu I e5te о Ыigat 5а 50licite аре ratoru I ui
prelungirea termenului de valaЬilitate а avizului
de bran$are/racordare.
Tndeplinirea condфilor tehnico-economice
5tipu late in avizu I de braП$аre/racordare,
eliberat de catre operator, e5te oЬligatorie
pentru 501icitant .
Proiectul in5talatiilor interne de ара $i de
canalizare, а bran$amentului de ара, а racordului
de саn аlizare, va fi е laborat de catre un р roiectant
ate5tat in domeniu. Proiectul e5te elaborat in
baza avizului de bran$are/racordare eliberat de
catre operator .
Pentru elaborarea Proiectului de executie 5UПt
nece5are сор iile urmatoarelo r docu mente:
- aviz bran$are/racordare, eliberat de catre
operator,
- 5tudiul geologic а terenului, (poate fi obtinut
la Direфa Generala de arhitectura $i urban i5m),
- planul general а terenului, avizat de
arhitectorul $ef а localitatii,
- ridicarea topografica pentru proiectare,
autorizata, la Scara: 1:500,
- 5Chema de ampla5are а retelelor.
Proiectul in5talatiilor interne de ара $i de
canalizare, а bran$amentului de ара, а racordului
de canalizare, elaborat in baza avizului de
bran$are/racordare, 5е coordoneaza de catre
operator in termen de се I m ult 10 zile d е la
data prezentarii proiectului. Tn cazul racordarii
5pecifice а in5talatiilor de utilizare cu deЬit mare
de ара, operatorul $i 501icitantul 5unt in drept
5а negocieze $i 5а 5taЬilea5ca alte termene de
coordonare а proiectului final, dar nu mai mu lt
de 30 zile.
Realizarea lucrarilor de bran�are/racordare
urmeaza а se efectua:
- in baza proiectului de executie, coordonat
cu autoritatile locale $i cu detinatorii retelelor
edilitare $i verificat in modul 5taЬilit,
- in cazul preconizarii efectuarii lucrarilor de
con5truфe ре arteriile principale ale localitatii, 5а
di5puna de proiect privind Organizarea circulatiei
rutie re, е la borat de о in5titutie 5аu un 5pecia I i5t
certificat in domeniul re5pectiv,
- 5а obtina Autorizare de con5truire eliberata
de organele puЫice locale,
- 5а di5p uпа de un contract cu u n Re5pon5aЬi1
tehnic, ate5tat, саге va 5Upraveghea efectuarea
lucrarilor de con5truфe 5au 5а informeze
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аре rato ru I de5pre demaгаrea I ucrarilor de
con5truфe $i 5а 501icite monitorizarea ace5tora
de catre un re5pon5aЬil tehnic al intreprinderii,
completand un formular de cerere, la 5ediul
аре rato ru lu i, la саre аnexeaza in со pie;
- avizul bran$are/racordare,
- proiectul de executie.
- 5а di5puna de un contract cu о organizatie
certificata in domeniul efectuarii lucrarilor de
со n5truфe u n Diriginte de $аntier, ate5tat, саre
va efectua lucrarile de con5tructie. Dirigintele de
$antier va perfecta, iar re5pon5abllul tehnic va
contra5emna actele nece5are pentru 5taЬilirea
gradului de pregatire pentru exploatare а
oЬiectivu I ui $i puпе rea in f un фu пе.
Termenul de realizare а lucrarilor pentru
braП$are/racordare pentru con5umatorii ca5n ici
e5te de ра n а la 30 zile d in data а chita ri i de catre
501icitant а tarifelor pentru bran$are/racordare,
iar pentru con5umatorii altii decat cei ca5nici va
fi maxim de 45 zile din data achitarii de catre
501icitant а tarifului de bran$are/racordare.
BraП$аrea/racordarea iП5tаlatiilor interne de
ара/de сапа I izare аle 501icitantu lu i la reteau а
puЬlica de alimentare cu apa/de canalizare
5е efectueaza numai de catre operator, in
prezenta 5olicitantului, саге trebuie 5а a5igure
executarea tuturor lucrarilor се tin de montarea
in5talatiilor interne de ара $i de canalizare in
5tricta conformitate cu proiectul coordonat cu
operatorul $i, dupa caz, 5а prezinte operatorului
proce5ul-verbal de receptie а ace5tor in5talatii.
Tn cazul in саге 501icitantul а a5igurat
executarea de 5ine 5tatator а bran$amentului
de ара, racordului de canalizare $i montarea
in5talatiilor interne de ара $i de canalizare,
in со nfo rm itate cu proiectu I coordo nat cu
operatorul, el 5е adre5eaza operatorului cu
cererea pentru а realiza bran$area/racordarea
in5talatiilor interne de ара $i de canalizare
la 5i5temul puЬlic de alimentare cu ара $i de
canalizare, la саге 5е anexeaza:
а)proce5u1-verba I de receptie а iП5tаlatiilor interne
de apa/de canalizare $i а bran$amentului de
ара/а racordului de canalizare, dupa caz;
Ь) informatia de5pre parametrii, compozфa $i
deЬitele de а ре indu5triale uzate (in cazul
intreprinderilor indU5triale);
с) certificatele igienice $i de calitate, denumirea
5u b5tantelor folo5ite in proce5ul tehnologic $i
comрапеnta ace5tora (in cazu I intreprinderilor
indu5triale);
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d) саntitatea de паmoluri formate, metodele de
prelucrare �i utilizare (ln cazul Tntreprinderilor
industriale);
е) ordinu I privind numirea persoanelor
responsaЬile pentru prelevarea probelor de
аре uzate �i semnarea actelor respective (ln
cazu I Tntreprinderilor industriale).
ln acest caz operatoru I emite solicitantului
bonul de plata pentru achitarea tarifului pentru
bran�are/racordare �i operatorul executa
bran�area/racordarea Tn termen de 4 zile
lucratoare, din data achitarii tarifelor de catre
solicitant .
ln cazul Tn саге bran�amentul de ара,
racordul de canalizare а fost executat de
catre operator, u ltimul realizeaza bran�a геа/

racordarea instalatiilor interne de ара �i de
canalizare la sistemul puЬlic de alimentare cu
ара �i de canalizare Tn ziua finalizarii executarii
bran�amentului de ара, racordului de canalizare
�i Tntocme�te procesul-verbal de receptie а
acestora .
1n cazulln сагеpentru montaгеа Ь гаn�amentu Iui
de ара, а racordului de canalizare este necesara
utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul
este oЬligat sa prezinte acordul acestor persoane
�i sa suporte cheltuielile aferente.
Ореrato ru I poate refuza eliЬегагеа avizu Iui de
bran�are/racordare solicitantului, Tn cazul Tn саге
se confrunta cu lipsa de capacitate de produфe.
Refuzu I trebuie motivat �i justificat de ареrator.

Refuzul operatorului poate fi contestat de catre solicitant in instanta de judecata sau
la ANRE, in cazul operatorilor licentiati de ANRE (de exemplu: operatorii care functio
neaza la nivel de raion, municipiu sau ora�). ln cazul operatorilor care activeaza la nivel
de sat/comuna, actiunile operatorului pot fi contestate la primaria satului/comunei
�i consiliului local, care sunt responsablle de organizarea �i functionarea serviciului
respectiv de alimentare cu ара �i de canalizare.
3.

Contractarea serviciului puЫic de alimentare cu ара �i de canalizare

Furnizarea/prestarea serviciului puЬlic de alimentare cu ара �i de canalizare se efectueaza Tn baza de
contract Tncheiat Tntre operator �i consumator.
Fiecare persoana fizica sau juridica, instalatiile interne de ара �i de canalizare ale careia sunt bran�ate/
racordate la sistemul puЬlic de alimentare cu ара �i de canalizare sau саге а Tndeplinit condфile �i
1ucrarile prevazute Tn avizu I de Ь гаn�aге/гасо rdaге, poate sa so licite ареratoru Iui Tncheieгеа contractu Iui
de furnizare а serviciului puЬlic de alimentare cu ара �i de canalizare.
Astfel, pentru а Tncheia contractul de furnizare а serviciului de alimentare cu ара �i de canalizare,
solicitantu 1, potentia I со nsumator casnic/n oncasnic este о Ы igat sa d epu па о сегеге la ареrato г, iaг
operatorul о va examina Tn baza actelor prezentate anterior de solicitat Tn procesul de racordare.
Consumator casnic
1) cererea, formularul саге ia este р lasat
ре pagina electronica а operatorului sau
pus la dispozitie de catre acesta;
2) copia actului de proprietate sau copia
documentului саге atesta un drept real
sau de folosinta asupra imobllului саге
face oblectul locului de consum respectiv;
З) copia buletinului de identitate.

Consumator noncasnic
1) cererea, formularul careia este pus la dispozitie de catre
operator, саге i ncl ude denum irea, adresa, telefonu 1, faxu 1,
e-mailul solicitantului;
2) copia actului de proprietate sau copia actului саге atesta un
drept real sau de folosinta asupra imobllului саге face oblectul
locului de consum respectiv;
З) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice �i
1ntrep ri nzatorilor individuali el iberat de Agentia Servicii
PuЬlice, copia altui act саге atesta dreptul de а desfa�ura
activitatea, dupa caz, codul fiscal, contul de decontare,
denu mirea Ьаncii р ri n саге solic itantu I deruleaza р latile;
4) copia actului de delimitare;
5) copia рrocesului-verba I de receptie а instalatiei de racordare;
6) debltul de ара, caracteristicile apei �i regimul de furnizare
solicitat, debltul �i caracterul apelor uzate се urmeaza а fi
deversate 1n reteaua р u Ы ica de сапаlizare, regim ul deversarii.
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Continutul contractului pentru prestarea
serviciului de alimentare cu ара �i de canalizare:
Contractul de furnizare/prestare а serviciului
puЫic de alimentare cu ара $i de canalizare,
va contine clauzele oЫigatorii, specificate
1n Contractul-cadru de furnizare/prestare а
serviciului puЬlic de alimentare cu ара $i de
canalizare, elaborat $i aprobat de catre Agentie,
$i care include oЫigatoriu:
- denumirea operatorului $i а consumatorului;
- adresa locului unde se furnizeaza/presteaza
serviciul;
- adresa operatorului $i а consumatorului;
- codurile PO$tale, numerele telefoanelor/
faxurilor de contact;
- codurile fiscale, conturile bancare;
- funфile, numele, prenumele persoanelor care
semneaza contractul;
- codul de identificare al proprietarului;
- oblectul contractului, 1n care se stabllesc
raporturile dintre Consumator $i Operator la
punctul de delimitare;
- nivelurile de calitate;
- termenul de conectare а instalatiei de utilizare;
- modalitatea de evidenta а consumului de ара $i
а serviciului de canalizare;
oЬligatiile, drepturile $i responsabllitatile
operatorului $i ale consumatorului;
- mijloacele prin care se pot obtine informatii
despre toate tarifele 1n vigoare;
- condфile de 1ntrerupere а furnizarii/prestarii
serviciului;
- condфile de deconectare $i de reconectare а
instalatiei de utilizare la retelele puЫice;
- durata contractului;
- modalitatea de modificare, de suspendare ori
de rezolutiune а contractului;
- actiunile care trebuie 1ntreprinse 1n caz de
nerespectare а nivelurilor de calitate prevazute
1n contract;
- modalitatea $i cuantumul reducerii platilor
pentru serviciu 1n caz de nerespectare de
catre operator а termenelor de furnizare sau
de furnizare а acestuia la nivel nesatisfacator;
- modalitatile de solutionare а litigiilor aferente
neexecutarii sau executarii defectuoase а
clauzelor contractuale;
- alte clauze negociate de parti $i care nu contravin
legislatiei.
Clauzele contractuale pot fi detaliate $i
completate 1n anexe sau 1n alte acte aditionale.
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Contractul de furnizare/prestare а serviciului
puЬlic de alimentare cu ара $i de canalizare
poate fi 1ncheiat $i 1n baza altui drept decat cel
de proprietate (contract de locatiune etc.), cu
dreptul consemnarii 1n contract а condфei de
plata preventiva, efectuand ulterior recalculul
conform indicatiilor echipamentului de masurare.
•

•

•

•

Punctul de delimitare:
Pentru consumatorii casnici, proprietari ai
caselor individuale de locuit, punctul de
delimitare se stablle$te la ie$irea din contorul
instalat 1n caminul de bran$are, amplasat 1n
limita teritoriului consumatorului;
Pentru consumatorii casnю proprietari/
locatari de apartamente din Ыocurile locative
cu care operatorul а 1ncheiat contracte de
furnizare а serviciului puЫic de alimentare
cu ара $i de canalizare, operatorul este
responsabll de furnizarea apei potablle pana
la ie$irea din contorul instalat 1n apartament;
Pentru Ыocurile de locuti cu multe
apartamente, punctul de delimitare se
stablle$te 1n subsolul Ыocului la ie$irea din
contorul comun;
Pentru consumatorii noncasnю, punctul
de delimitare se stablle$te 1n functie de
apartenenta dreptului de proprietate asupra
retelelor consumatorului $i operatorului.

Daca se 1ncheie contractul de furnizare/
prestare а serviciului puЬlic de alimentare cu
ара $i de canalizare cu consumatorii existenti
sau cu solicitantii, potentiali consumatori, pentru
locurile de consum care nu sunt deconectate
de la sistemul puЫic de alimentare cu ара $i de
canalizare, operatorul este oЫigat sa efectueze
examinarea contorului de ара potablla
(tehnologica) $i а contorului de аре uzate, daca
exista, evacuate 1n sistemul puЬlic de canalizare
$i а sigiliilor aplicate, 1n prezenta oЬligatorie а
consumatorului sau а reprezentantului acestuia
$i sa 1ntocmeasca actul de control al contorului 1n
doua exemplare (cate un exemplar pentru fiecare
parte).
Consumatorii casnici care dispun de mai multe
locuri de consum au dreptul sa 1ncheie cate un
contract de furnizare/prestare а serviciului puЬlic
de alimentare cu ара $i de canalizare pentru
fiecare loc de consum luat aparte sau un contract
pentru mai multe locuri de consum indicand
datele cu privire la fiecare loc de consum 1ntr-o
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anexa la contract.
La incheierea unui singur contract pentru mai
multe locuri de consum, operatorul indica separat
in factura de plata, transmisa consumatorului
casnic, valoarea platii pentru fiecare loc de
consum.
Tn cazul consumatorilor noncasnici, operatorul
incheie un singur contract pentru mai multe
locuri de consum, cu conditia indicarii specificului
fiecarui loc de consum intr-o anexa separata la
contract. Operatorul este oЫigat sa indice separat
in factura de plata transmisa consumatorului,
valoarea platii pentru fiecare loc de consum.
Termenul pentru incheierea contractului
de furnizare/prestare а serviciului puЬlic de
alimentare cu ара $i/sau de canalizare in
cazul bran$arii/racordarii de catre operator а
instalatiilor interne ale solicitantului la sistemul
puЬlic de alimentare cu ара $i de canalizare,
contractul se incheie in aceea$i zi, iar in celelalte
cazuri - in termen de cel mult 5 zile lucratoare din
data depunerii cererii de incheiere а contractului
$i prezentarii d ocumentelor necesare conform
listei aprobate.
Operatorul
poate
refuza
incheierea
contractului de furnizare/prestare а serviciului
puЬlic de alimentare cu ара $i/sau de canalizare
daca solicitantul nu indepline$te prevederile
Regulamentului-cadru
de
organizare
$i
functionare а serviciului puЫic de alimentare
cu ара $i de canalizare sau daca solicitantul are
datorii la alte locuri de consum. Refuzul trebuie
argumentat in scris. Operatorul este oЬligat
sa incheie contractul de furnizare/prestare а
serviciului puЫic de alimentare cu ара $i/sau de
canalizare, daca solicitantul а inlaturat cauzele
се au constituit motivul refuzului din partea
operatorului.
Daca consumatorul а instrainat un imobll,
care constituie un loc de consum, acesta este
oЬligat sa achitate integral plata $i datoriile
pentru serviciul puЬlic de alimentare cu ара $i
de canalizare, penalitatile, daca sunt prevazute
in contract, $i in baza cererii depuse la operator,
sa rezolutiuneze contractul de furnizare/prestare
а serviciului puЬlic de alimentare cu ара $i/sau
de canalizare pentru locul de consum respectiv,
in condфile prevazute de Codul civil al RepuЬlicii
Moldova.
Daca а fost obtinut dreptul de proprietate
asupra unui imobll, се nu а fost deconectat

de la sistemul puЬlic de alimentare cu ара $i
de canalizare, noul proprietar este oЬligat sa
solicitate operatorului incheierea contractului
de furnizare/prestare а serviciului puЫic de
alimentare cu ара $i/sau de canalizare, in termen
de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii
dreptului de proprietate. Tn caz contrar,
operatorul este in drept sa deconecteze locul de
consum respectiv, preintampinand persoana in
cauza prin aviz de deconectare, cu cel putin 5 zile
calendaristice inainte.
Tn cazul in care, la locul de consum respectiv
se constata consumul fraudulos, operatorul este
in drept sa ceara consumatorului recuperarea
prejudiciului respectiv, din momentul dobandirii
de catre persoana in cauza а dreptului de
proprietate asupra imobllului.
Tn cazul decesului consumatorului casnic,
рапа la stabllirea mo$tenitorului(ilor) imobllului
persoanei decedate, furnizorul, la solicitarea
unuia din succesorii la mo$tenire, incheie
contractul de furnizare/prestare, cu condфa
achitarii datoriilor create la acest loc de consum
$i achitarii platii preventive pentru serviciul
furnizat/prestat, in valoarea estimata din media
consumului а ultimilor trei luni. Daca succesorii
la mo$tenire nu indeplinesc aceasta cerinta,
operatorul are dreptul sa deconecteze instalatiile
interne de ара $i de canalizare de la sistemul
puЫic de alimentare cu ара $i de canalizare.
Tn cazul in care este stabllit un singur
mo�tenitor legal al imobllului persoanei
decedate, mo�tenitorul achita datoriile existente
pentru serviciul puЫic de alimentare cu ара �i de
canalizare �i incheie un nou contract de furnizare/
prestare а serviciului puЫic de alimentare cu
ара �i de canalizare. Daca mo�tenitorul refuza
sa achite datoriile respective �i/sau sa incheie
contractul de furnizare/prestare а serviciului
puЬlic de alimentare cu ара �i de canalizare,
operatorul are dreptul sa deconecteze instalatiile
interne de ара �i de canalizare de la sistemul
puЫic de alimentare cu ара �i de canalizare.
Tn situatia in care exista mai multi mo�tenitori
ai imobllului persoanei decedate, ace�tia achita
datoriile existente pentru serviciul puЬlic de
alimentare cu ара �i de canalizare, iar unul
dintre ei, cu acordul scris al celorlalti mo$tenitori,
incheie in numele sau contractul de furnizare/
prestare а serviciului puЫic de alimentare cu ара
$i de canalizare. Daca mo$tenitorii nu indeplinesc
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aceasta cerinta, operatorul este Tn drept sa
deconecteze instalatiile interne de ара $i de
canalizare de la sistemul puЫic de alimentare cu
ара $i de canalizare.
Tn cazul Tncaperilor locuiblle din camine Tn care
grupul sanitar este prevazut pentru uz comun al
locatarilor de la etajul respectiv, contractul se
va Tncheia cu administratorul Ыocului locativ
(asociatia de proprietari Tn condominiu) sau, Tn
lipsa administratorului, cu persoana desemnata
de locatari, cu specificarea necesitatilor tuturor
locatarilor din Ыос.
Daca persoana fizica Tntreprinzator individual
sau persoana juridica - consumator T$i schimba
denumirea, adresa, codul fiscal, contul bancar,
consumatorul respectiv este oЬligat Tn termen
de 10 zile lucratoare sa prezinte operatorului
documentele de confirmare, necesare pentru
operarea modificarilorTn contractul de furnizare/
prestare а serviciului puЬlic de alimentare cu ара
$i de canalizare.
Daca se schimba destinatia spatiului locativ,
proprietarul, posesorul imobllului este oЫigat
sa solicite operatorului, Tncheierea unui nou
contract de furnizare/prestare а serviciului puЫic
de alimentare cu ара $i de canalizare, Tn termen

de 15 zile calendaristice din data obtinerii actelor
de schimbare а destinatiei spatiului locativ.
Contractul de furnizare/prestare а serviciului
puЫic de alimentare cu ара $i de canalizare,
Tncheiat pentru о perioada nedeterminata,
este considerat valabll рапа la rezolutiunea
lui, Tn conformitate cu clauzele contractuale,
prevederile Codului civil al RepuЬlicii Moldova
$i Regulamentului de organizare $i functionare
al serviciului puЫic de alimentare cu ара $i de
canalizare.
Tn cazul Tn care contractul de furnizare/
prestare а serviciului puЬlic de alimentare cu
ара �i de canalizare este Tncheiat Tntre operator
�i consumator pentru о perioada determinata,
operatorul preavizeaza consumatorul despre
rezolutiunea contractului de furnizare/prestare
а serviciului puЫic de alimentare cu ара �i de
canalizare cu cel pЩin 30 zile calendaristice
Tnainte de rezolщiunea lui Tn conformitate cu
prevederile contractului de furnizare/prestare
а serviciului puЫic de alimentare cu ара �i de
canalizare.
Ре durata valabllitatii contractului, рафlе
contractante pot modifica conditiile printr-un
acord adфonal sau pot sa initieze suspendarea
ori rezolutiunea contractului.

4. Drepturile �i oЬligatiile partilor
Consumatorul are urmatoarele drepturi:
• sa beneficieze de serviciul puЬlic de alimentare
cu ара $i de canalizare Tn condфile stabllite Tn
contractul de furnizare/prestare а serviciului
respectiv, Tn actele legislative $i Tn alte acte
normative Tn domeniu;
• sa fie prezent personal sau sa desemneze
expres о persoana care sa asiste la citirea
indicatiilor contorului, la efectuarea verificarii
metrologice de expertiza $i а controlului
integritatii contorului de ара $i а sigiliilor
aplicate acestuia, precum $i la deconectarea
instalatiilor sale interne de ара $i de canalizare
Tn cazurile prevazute de actele legislative $i de
alte acte normative Tn domeniu;
• sa fie informat din timp de catre operator
despre regimul de furnizare а apei, stabllit Tn
localitate, inclusiv cu privire la limitarile sau
Tntreru perileTn furnizarea/prestarea serviciului
puЫic de alimentare cu ара $i de canalizare,
Tn modul stabllit de actele legislative $i de alte
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acte normative Tn domeniu;
• sa inфeze modificarea $i completarea
contractului de furnizare/prestare а serviciului
$i/sau а anexelor acestuia prin acorduri
aditionale, inclusiv Tn cazul Tn care apar
prevederi noi Tn actele legislative $i Tn alte acte
normative Tn domeniu;
• sa renunte (definitiv sau temporar) la serviciile
operatorului Tn modul stabllit de actele
legislative $i de alte acte normativeTn domeniu;
• sa primeasca, la cerere, informatii privind
tarifele Tn vigoare $i calitatea apei, privind
volumul consumului de ара, platile $i
penalitatile calculate $i achitate;
• sa primeasca raspuns la peЩiile �i reclamatiile
adresate operatorului Tn modul �i Tn termenele
stabllite de legislatie;
• sa solicite recuperarea prejudiciilor cauzate
din vina operatorului Tn conformitate cu
actele legislative $i cu alte acte normative Tn
domeniu;
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• sa beneficieze de compensatii pentru plata
serviciului puЬlic de alimentare cu ара $i de
canalizare din sursele bugetului local sau din
bugetul de stat;
• sa execute alte drepturi stabllite Tn actele
legislative $i Tn alte acte normative Tn domeniu.
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

Consumatorul are urmatoarele oЬligatii:
sa respecte prevederile contractului Tncheiat,
actelor legislative $i ale altor acte normative
Tn domeniu;
sa prezinte operatorului datele $i documentele
necesare pentru Tncheierea sau reTncheierea
contractului privind furnizarea/prestarea
serviciului puЫic de alimentare cu ара $i de
са nalizare;
sa exploateze $i sa Tntretina Tn stare buna
instalatiile interne de ара $i de canalizare
aflate Tn gestiunea sa Tn conformitate cu
documentele normativ-tehnice, sa remedieze
la timp avariile $i scurgerile de ара de la
retelele proprii;
sa asigure integritatea contoarelor $i а sigiliilor
aplicate acestora;
sa acorde acces personalului operatorului
pentru citirea indicatiilor contorului de ара,
pentru prezentarea contorului la verificarea
metrologica $i а integritatii contorului de
ара $i а sigiliilor aplicate acestuia, precum $i
pentru deconectarea instalatiilor sale interne
de ара $i de canalizare Tn cazurile prevazute
de actele legislative $i de alte acte normative
Tn domeniu;
sa acorde acces personalului operatorilor
la retelele puЫice de alimentare cu ара
$i de canalizare amplasate ре teritoriul
consumatorului pentru efectuarea lucrarilor
de interventie $i de reconstructie;
sa achite, Tn termenele stabllite, facturile
pentru serviciul puЬlic de alimentare cu ара $i
de canalizare;
sa utilizeze ара Tn mod rational $i fara fraude;
sa nu execute conectari neautorizate la
sistemul puЫic de alimentare cu ара $i de
са nalizare;
sa nu evacueze spre deversare Tn sistemul
puЬlic de canalizare substante interzise de
actele normative Tn vigoare $i care pot avaria
retelele puЫice sau pot afecta funфonarea
instalatiilor de epurare а apelor uzate;
sa mentina curatenia $i sa Tntretina Tn stare

corespunzatoare caminul de vizitare Tn
care este instalat contorul, amplasat ре
proprietatea sa;
• sa execute lucrari de Tntretinere $i reparatie, care
Ti revin conform reglementaril or legale, la
instal atiil e interne de ара $i de canalizare ре care
le are Tn folosinta pentru а nu admite pierderi de
ара sau, Tn caz de functionare necorespunzatoare
а acestora, pentru а nu crea pericol pentru
sanatatea puЫica;
• sa informeze, Tn termen de 7 zile lucratoare,
operatorul despre toate cazuril e transferului sau
vanzarii catre alti proprietari а imobllului$i а
instal atiil or sal e interne de ара $i de canalizare,
precum $i despre modificarea altor date
mentionate Tn contractul de furnizare/prestare а
serviciului puЫic de alimentare cu ара $i de
canalizare;
• sa achite operatorului prejudiciile cauzate prin
deteriorarea sistemul ui puЬl ic de alimentare cu
ара $i de canal izare, prin evacuarea Tn retel el e
puЫice de canal izare а substantel or interzise spre
deversare $i а apelor uzate cu un continut sporit
de poluanti, precum $i Tn alte cazuri prevazute de
lege.
Tn raport cu consumatorii, operatorul are
urmatoarele drepturi:
• sa factureze $i sa1ncaseze lunar contravaloarea
serviciului puЬlic de al imentare cu ара $i de
canalizare furnizat/prestat, Tn conformitate cu
tarifele aprobate $i cu modul stabllit de lege, cu
alte acte normative Tn vigoare;
• sa apl ice consumatoril or penal itati pentru
neachitarea, Tn termenul stabll it Tn contract, а
serviciului puЫic de alimentare cu ара $i de
canalizare furnizat/prestat, Tn conformitate cu
art.27 alin.(5) din Legea privind serviciul puЬlic
de alimentare cu ара $i de canalizare;
• sa aiba acces l a contoarel e de ара ale
consumatoril or cu care а Tncheiat contracte de
furnizare/prestare а serviciul ui puЬl ic de
alimentare cu ара $i de canalizare, la instalatiile
aflate ре proprietatea consumatorului pentru
citirea indicatiil or contorul ui de ара, pentru
prezentare la verificarea metrologica $i pentru
control ul integritatii contorul ui de ара $i al
sigil iil or apl icate acestuia, precum $i pentru
deconectarea instal atiil or interne de ара $i de
canal izare al e consumatorul ui Tn cazurile
prevazute de actele legisl ative $i de alte acte
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normative 1n domeniu. Accesul se va efectua
doar 1n prezenta consumatorului sau а
reprezentantului acestuia;
• sa limiteze sau sa 1ntrerupa furnizarea/
prestarea serviciului puЫic de alimentare cu
ара $i de canalizare 1n cazurile $i 1n modurile
prevazute de lege $i de alte acte normative 1n
domeniu;
• sa refuze bran$area/racordarea la retelele
puЫice de alimentare cu ара $i/sau de
canalizare а instalatiilor interne ale noilor
consumatori, cu preavizarea lor, 1n cazulln care
operatorul se confrunta cu lipsa de capacitate
de produфe. Refuzul trebuie motivat $i
justificat 1n modul corespunzator;
• sa inфeze modificarea sau rezolutiunea
contractului 1ncheiat cu consumatorul, daca
exista temei conform prevederilor legii.
Tn raport cu consumatorii, operatorul este
oЬligat:
• sa
nu 1ntrerupa
furnizarea/prestarea
serviciului puЫic de alimentare cu ара $i de
canalizare, cu exceptia cazurilor de neplata,
а motivelor tehnice $i de securitate conform
actelor normative1n vigoare, conditilor licentei
$i clauzelor contractuale;
• sa asigure furnizarea/prestarea serviciului
puЫic de alimentare cu ара $i de canalizare
tuturor consumatorilor din teritoriul 1n ale
carui limite а fost autorizat, cu respectarea
prevederilor Regulamentului de organizare $i
functionare а serviciului puЬlic de alimentare
cu ара $i de canalizare $i ale legislatiei 1n
vigoare;
• sa furnizeze serviciul puЫic de alimentare
cu ара $i de canalizare 1n locurile autorizate,
tinand cont de punctele de delimitare а
retelelor $i instalatiilor, 1n baza unui contract
1ncheiat cu consumatorul, $i sa respecte
angajamentele contractuale;
• sa asigure functionarea, la parametrii
proiectati, а sistemelor puЬlice de alimentare
cu ара $i de canalizare, sa respecte indicatorii de
performanta а serviciului puЫic de alimentare
cu ара $i de canalizare stabllф de autoritatea
puЬlica locala $i sa asigure continuitatea
serviciului respectiv la punctu I de delimitare а
retelelor la ра ra metrii fizici $i са litativi;
• sa elibereze avize de racordare/bran$are
la reteaua puЫica de ара $i de canalizare 1n
termen de cel mult 20 de zile calendaristice
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•

•

•

•

•

•

•

din momentul de depunere а solicitarii $i а
prezentarii documentelor necesare indicate
1n Regulamentul de organizare $i functionare
а serviciului puЫic de alimentare cu ара $i de
са па lizare;
sa informeze consumatorii, cel putin cu З zile
1nainte, prin mass-med ia $i/sau prin afi$are la
scarile Ьlocurilor locative, d espre orice
1ntrerupere а furnizarii apei $i/sau а preluarii
apelor uzate 1n cazul unor lucrari planificate
de modernizare, reparatie $i 1ntretinere;
sa 1ntreprind a masuri d e remed iere, 1n
termenele stabllite prin actele normative 1n
d omeniu, а d efeфunilor produse 1n retelele
sale;
sa instaleze, sa repare, sa 1nlocuiasca $i sa
verifice metrologic contoarele de ара conform
prevederilor art. 26 din Legea privind serviciul
puЬlic de alimentare cu ара $i de canalizare;
sa nu ad mita d iscriminarea consumatorilor, sa
calculeze plata pentru serviciul furnizat/
prestat1n baza tarifelor aprobate, а indicatiilor
contoarelor d e ара, iar 1n lipsa acestora, ре
d urata verificarii metrologice period ice sau 1n
cazul d eteriorarii d in motive се nu pot fi
imputate consumatorului, sa calculeze plata
pentru volumul d e ара consumata, reie$ind din
volumul mediu lunar, 1nregistrat1n ultimele З
luni рапа la verificare (deteriorare);
sa informeze consumatorii cu privire la
serviciul furnizat/prestat, inclusiv cu privire la
eventualele riscuri, calitatea serviciului,
condфile calitative $i cantitative de deversare а
apelor uzate, mod ificarile tarifului $i sa
prezinte, la cerere, consumatorilor informatii
cu privire la volumul d e ара consumata $i
referitor la eventualele penalitati platite de
ace$tia;
sa restituie consumatorilor platile facturate
incorect $i sa achite d espagublri pentru
prejudiciile cauzate din vina sa, 1n conformitate
cu actele legislative $i cu alte acte normative
1n vigoare;
sa achite, 1n condфile legii, proprietarilor din
vecinatatea sistemelor puЫice d e alimentare
cu ара $i de canalizare prejudiciile cauzate 1n
rezultatul interventiilor d e retehnologizare,
reparatie, revizie sau 1n caz d e avarii.
Proprietarul terenului afectat d e exercitarea
dreptului de servitute va fi despagublt pentru
prejudiciile cauzate.
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5.

Evidenta volumelor de ара �i de canalizare

Evidenta volumului de ара furnizat
consumatorului $i volumul de ара uzata evacuata
1n sistemul de canalizare $i receptionate de
catre operator se efectueaza 1n baza indicilor
1nregistrati de contorul de ара legalizat ре
teritoriul RepuЬlicii Moldova, inclus 1n Registrul
de stat al mijloacelor de masurare al RepuЫicii
Moldova, adecvat $i verificat metrologic.
Tn lipsa contorului, volumul de ара consumata
se calculeaza 1n corespundere cu normele de
consum aprobate 1n modul stabllit.
Tn lipsa contorului de evidenta а apelor uzate,
volumul apelor uzate se determina 1n baza
indicilor 1nregistrati de contorul de ара.
La consumatorii casnici, care au 1ncheiate
contracte de prestare а serviciului de alimentare
cu ара $i de canalizare cu operatorul sau la
1ncheierea contractului cu operatorul, toate
cheltuielile се tin de achizфonarea, instalarea,
exploatarea, 1ntretinerea, reparatia, 1nlocuirea
$i verificarea metrologica а contoarelor se
efectueaza de catre operator, din contul
mijloacelor financiare prevazute 1n tariful pentru
serviciul puЬlic de alimentare cu ара $i de
canalizare.
Daca serviciul de alimentare cu ара $i de
canalizare 1n apartamentele din Ыocurile
locative este prestat prin intermediul
gestionarului fondului locativ, toate cheltuielile
се tin de achizitionarea, instalarea, exploatarea,
1ntretinerea, reparatia, 1nlocuirea $i verificarea
metrologica а contoarelor se efectueaza conform
condфilor contractului1ncheiat1ntre consumator
$i administratorul Ьlocului locativ, iar 1n lipsa
unui contract scris cu clauze exprese la acest
capitol, din contul mijloacelor financiare ale
consumatorului/locatarului.
Consumatorii noncasnici suporta toate
cheltuielile се tin de achizфonarea, instalarea,
exploatarea, 1ntretinerea, reparatia, 1nlocuirea $i
verificarea metrologica а contoarelor, din contul
mijloacelor financiare ale consumatorului.
Operatorul este oЬligat sa informeze
solicitantul, potential consumator, despre
parametrii $i caracteristicele tehnice ale
contoarelor се urmeaza а fi instalate, precum $i
despre tipurile contoarelor, legalizate ре teritoriul
RepuЫicii Moldova de catre autoritatea centrala

de metrologie.
Tipul de contor, parametrii $i caracteristicile
tehnice ale contorului care urmeaza а fi instalat
la consumator, se selecteaza de catre operator
conform modelelor aprobate $i incluse 1n
Registrul de stat al mijloacelor de masurare
al RepuЫicii Moldova $i se prevad 1n avizul de
bran$are/racordare $i 1n contractul 1ncheiat 1ntre
consumator $i operator.
lnstalarea contoarelor se va efectua 1n
conformitate cu cerintele specificate 1n
Standardul Moldovean SM SR EN 14154-2+А1:
2010 "Contoare de ара. Partea 2: lnstalare $i
condфi de utilizare".
Dupa instalare, contorul se sigileaza de
catre reprezentantul operatorului, 1n prezenta
oЬligatorie а consumatorului sau а persoanei
responsablle/1mputernicite,
cu 1ntocmirea
procesului-verbal de dare 1n exploatare а
contorului, 1n doua exemplare. Tn procesul
verbal se indica data instalarii, tipul $i numarul
contorului, locul instalarii lui, numele sau
denumirea
consumatorului,
denumirea
operatorului, indicii inфali ai contorului, numarul
sigiliilor, alte informatii.
Consumatorul nu are dreptul sa intervina sub
nicio forma asupra contorului $i asupra sigiliilor
aplicate acestuia sau asupra altor instalatii ale
operatorului, precum $i sa Ьlocheze accesul
personalului operatorului la acestea.
Consumatorul sau persoana responsablla de
integritatea contorului este oЫigat sa 1n$tiinteze
operatorul 1n situatia 1n care depisteaza
deteriorarea contorului sau violarea sigiliilor
operatorului.
Personalul operatorului este oЬligat sa
prezinte consumatorului legitimatia de serviciu
$i sa comunice scopul vizitei 1n situatia 1n care
solicita acces ре proprietatea consumatorului,
pentru:
• verificarea contorului $i а integritatii sigiliului
aplicat acestuia;
• citirea indicatiilor contorului;
•
inspectarea
retelelor
interne
ale
consu matoru I ui;
• examinarea bran$amentului de ара, 1n
vederea efectuarii de lucrari la instalatiile,
proprietate а operatorului $i care sunt situate
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ре р гор rietatea consumatorului sau Tn scopu 1
deconectarii de la sistemu I puЬlicde alimentare
cu ара �i de canalizare а instalatiilor interne de
ара �i de canalizare ale consumatorului.
ln aceste situatii, consumatorul este oЬligat sa
asigu ге imediat �i necondфonat accesul persona lului
operatorului la contor �i la instalatiile respective .
ln caz de refuz, operatorul este Tn drept sa
documenteze acest fapt prin Tntocmirea actului
respectiv . Refuzul repetat, da d reptul operatorului
sa deconecteze instalatiile interne de ара �i de
canalizare ale consumatorului de la sistemul
puЬlic de alimentare cu ара �i de canalizare.
Citirea indicilor contorului 1n scopul facturarii
serviciului pu Ьlicfurn izatse efectueaza lunar, cu exceptia
caselor individuale , de catre operator sau consumator,
ia r datele contorului se indica 1n factura de plata.

Operatorul este responsaЬil de citirea indicilor
со ntoarelor la сап su matorii cu саге аге Tncheiate
contracte de furnizare/prestare а serviciului
puЬlic de alimenta ге cu ара �i de canalizare.
Operatorul este Tn drept sa solicite
consumatorilor acces la contor pentru citirea
indicilor contorului �i pentru controlul contorului
Tn orice moment al zilei Tn intervalul de timp 8.00
- 20.00, iar consumatorul este oЬligat sa ofere
operatoru lu i acces n econd фаnat la conto г.
ln cazul Tn саге operatorul nu аге acces la
contor pentru citirea indicilor lui, acesta este
Tn drept sa indice Tn factura de plata pentru
luna respectiva un consum estimativ, la nivelul
consumului mediu Tnregistrat Tn ре rioadа
аnterioaга cu гесаlcula геа ulterioaга, reie�ind
din indicii reali ai contorului.

6. Plata pentru serviciile de alimentare cu ара �i de canalizare �i detalii despre factura
Achitarea pentru serviciul puЬlic de
alimentare cu ара �i de canalizare se efectueaza
Tn baza facturii, emisa lunar de catre operator
�i Tnmanata consumatorului sau expediata prin
po�ta. La сегегеа consumatorului factura poate
fi exped iata Tn format electronic.
ln factura de plata emisa de catre operator se
indica termenul de achitare а acesteia .
Facturile se emit Tn baza indicilor contorului
sau, dupa caz, serviciului calculat urmare а
constatarii consumului fraudulos.
ln caz de depa�ire а normativelor la deversarea
apelor uzate Tn reteaua puЬlica de canalizare,
operatoru I va factuга suplimenta г сап sumatoru 1
ре ntru depa�iгеа limitelor ad misiЬi I i de ро luаnti
Tn conformitate cu legislatia Tn vigoare.
ln Ыocurile locative Tn саге contractele de
furnizare а serviciului puЬlic de alimentare cu ара
�i de canalizare sunt1ncheiate cu administratorul
Ыocului locativ, facturarea serviciului se
efectueaza Tn baza tarifelor aprobate �i а
volumului de ара Tnregistrat de contorul comun
insta lat la Ьгаn�amentu I Ыосu lu i. D istribuiгеа
ре apartamente а volumului de ара Tnregistrat
de contorul comun de la bran�amentul Ыocului
locativ se efectueaza de catre adm in istratoru 1
Ыocului locativ Tn baza Regulamentului cu privire
la presta геа serviciilor comu паle �i песо mu паle,
folosiгеа,
ехр loataгеа
�i
ad ministraгеа
locuintelor, aprobat de Guvern.
ln acest context, urmeaza а fi aplicat
Regulamentul cu privire la mod ul de prestare
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�i achitare а serviciilor locative, comunale �i necom u
па le pentru fon d u I locativ, conto riza геа ара rta me
nte lo г �i со nd ф i le d econecta ri i acestora de la/
reconectarii la sistemele de Tncalzire �i alimentare cu
ара, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
191/19.02.2002.
Este de mentionat са prevederile acestui
Regulament se aplica Tn masura Tn саге nu со ntravi пе
prevederi lor legi i, Tn specia 1, Legi i n г. 303 din
13.12.2013 cu privire la serviciul puЬlic de alimentare
cu ара �i de canalizare.
Conform pct. 9 а I Regu la mentu I u i susmentionat,
volumul de ара potaЬila �i calda menajera, consumat
lunar de catre locatarii unui apartament din Ыocul
locativ sau ai unei Tncaperi locuiЬile din camin se
determina Tn modul descris mai jos:
а) pentru consumatorii саге dispun de contoare
Tn apartamente, Tn Tncaperile locuiЬile Tn camine conform indicatiilor contoarelor din ара rta me
nte/lnca peri le locu iЬile Tn са m i пе;
Ь) pentru consumatorii саге nu dispun de contoare Tn
apartamente, Tn Tncaperile locu iЬile d in camine conform indicatiilor Tnregistrate de contorul Ыocului
locativ, dar nu mai mult decat normele de consum
prevazute de Normele consumului de ара pentru
cladirile de locuit �i cele puЬlice, specificate Tn tabelul
2 din Regulamentul igienic, aprobat de Consiliul de
expertiza al Ministerului Sanatatii �i Proteфei Sociale
prin Procesul-verbal nг.5 din 31 octombrie 1996,
nr.06.6.3.16,
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Tncepand cu data de 08.03.2019, conform Legii nr 322/30.11.2018, gestionarii fondului
locativ nu au temei legal de inscriere а volumelor suplimentare (cota-parte) in facturile
inaintate locatarilor, iar facturarea urmeaza sa fie efectuata strict conform indicilor
contoarelor instalate in apartamentul locatarului.
ln Ыocurile locative Tn саге furnizarea/
prestaгеа serviciu lui pu Ыic de аlime ntaге
cu ара �i de canalizare se efectueaza Tn baza
contractelor Tncheiate de catre operator cu
fiecare proprietar/locatar de apartament Tn
parte, facturarea serviciului puЬlic de alimentare
cu ара �i de canalizare se efectueaza Tn baza
indicilor contoarelor individuale instalate Tn
ара rtamente �i а tarifelor аргоbate.
ln cazul Tn саге se modifica tarifele la serviciul
pu Ыiс de alimentare cu ара �i de canalizare
Tn limitele perioadei de facturare, Tn scopul
emiterii facturii pentru serviciul furnizat/prestat,
operatorul аге dreptul sa determine volumul
de ара potaЬila, volu mul de ара tehnologica,
volumul serviciului de canalizare �i de epurare а
apelor uzate, Tn perioada de рапа la data intrarii
Tn vigoare а noilor tarife �i dupa aceasta data, Tn
baza consumului mediu zilnic de ара, аре uzate
calcu lat pentru perioada respectiva de factu гаге,
conform indicilor contoarelor .
Factura lunara de plata, prezentata lunar
de catre operator consumatorului, trebuie sa
contina Tn mod oЬligatoriu, urmatoarele date:
а)
numele �i prenumele
(denumirea)
consumatorului;
Ь) adresa pentru fiecare loc de consum �i numarul
contractu lui;
с) indicii actuali �i cei precedenti ale contorului �i
реrioad а pentru саге este emisa factuга;
d) volumul de ара potaЬila, volumul de ара
tehnologica, volumul serviciului de canalizare
�i de epurare а apelor uzate furnizate Tn
perioada de facturare;
е) tarifele aplicate;
f) plata pentru fiecare serviciu furnizat;
g) data expedierii facturii;
h) data-limita de plata а facturii;
i) datoriile pentru perioadele precedente, daca exista;
j) suma tota la spre achitare се include �i datoriile
pentru perioadele precedente, daca exista;
k) adresa �i numarul de telefon al operatorului,
inclusiv numarul telefonului din cadrul
serviciului 24 din 24 оге, po�ta electronica �i
pagina web oficiala а operatorului.
AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE iN ENERGEТICA

Factura de plata trebuie sa includa urmatorul
aviz: "ATENTIE ! Va atentionam са rп cazul
neachitarii acestei facturi de plata, rп decurs de
10 zile de /а data-limita de achitare indicata rп
еа, rп conformitate си legislatia, operatorul este
rп drept sa deconecteze instalatiile interne de
ара �i de canalizare се va арафп, de /а sistemul
риЬ!iс de alimentare си ара �i de canalizare.
Reconectarea instalatiilor interne de ара �i de
canalizare va fi posiblla dupa eliminarea cauzei
саге а dus /а deconectare �i dupa achitarea
tarifului pentru reconectare."
Operatorul nu este Tn drept sa includa Tn
factura lunara de plata alte sume decat cele
calculate conform prevederilor pct. 119-122 din
Regulamentul-cadru de organizare �i funфonare
а serviciului puЬlic de alimentare cu ара �i de
са па I izaге.
Operatorul аге dreptul sa aplice penalitate
соnsumatorilor pentru fiecaге zi de Tntarzieге
а platii pentru serviciile furnizate/prestate,
Tncepand cu prima zi dupa datalimita de plata
а facturii. Suma penalitatilor va fi prezentata
consumatorului spre achitare Tntr-o factura
separata. Реп аlitatea urmeaza а fi а plicata
Tn confo rmitate cu соntractu I Tncheiat cu
consumatorul, Tn corespundere cu prevederile
Contractului-cadru aprobat de Agentie.
Cuantumul penalitatii nu poate depa�i
marimea staЬilita prin Legea nr. 303/2013
privind serviciul puЬlic de alimentare cu ара �i
de сапа lizare. Penalitatea n u se aplica Tn cazul
factu rilor eronate.
ln cazul Tn саге consumatorul а depistat са
а fost emisa о factura eronata, operatorul este
oЬligat sa restituie suma Tnca sata suрlimentaг
sau, la solicitaгеа сапsumatoru I ui, sa о consideге
drept plata pentru urmatoarele decontari.
Operatorul аге dreptul sa nu restituie sumele
1ncasate suplimentar sau sa nu le considere drept
plata pentru viitoarele decontari 1n cazul 1n саге
faptul emiterii unei facturi eronate а fost depistat
dupa expirarea termenului de prescriptie staЬilit de
Codul civil al RepuЬlicii Moldova, sau 1n cazulln саге
consumatorul nu poate demonstra faptul 1n cauza
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�i nu poate indica data emiterii facturii eronate.
Daca а fost emisa о factura eronata in
defavoarea operatorului, suma cauzata de
егоаге se include in factura suplimentar, cu
aplicarea tarifelor pentru perioada in саге а fost
comisa егоагеа. La solicitarea consumatorului,
aceasta suma va fi ree�alonata ре о perioada

determinata de раф. Operatorul nu este in drept
sa сеага achitarea unei plati cauzate de егоагеа
de facturare, daca aceasta а fost depistata dupa
expirarea termenului de prescriptie sau daca
operatorul nu poate demonstra faptul in cauza �i
nu poate indica data emiterii facturii eronate.

7. Raspunderea pentru incalcarea clauzelor contractuale, conectari neautorizate;
Estimarea
consumului
fraudulos
alimentare cu ара �i de canalizare

de

Se interzice consumatorului sa intervina
sub orice forma asupra contorului �i asupra
sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instalatii
ale operatorului, precum �i sa Ыocheze accesul
ре rsonalului operatoru I ui la acestea.
Consumatorul sau persoana responsablla de
integritatea contorului este oЬligat sa in�tiinteze
operatorul imediat се depisteaza deteriorarea
contoru Iui sau violarea sigi I ii lor operatoru Iui.
Personalul operatoru I ui este оЫigat sa
prezinte consumatorului legitimatia de serviciu
�i sa comunice scopul vizitei in situatia in саге
solicita acces ре proprietatea consumatorului.
Personalul operatorului nu este in drept
sa efectueze controlul contorului in lipsa
consumatorului sau а reprezentantului acestuia,
cu exceptia situatiei cand consumatorul refuza
sa participe la controlul contorului. ln rezultatul
controlului contorului �i al sigiliilor aplicate �i
duра verificaгеа integritatii Ьran�am entu I ui
de ара personalul operatorului este oЬligat sa
intocmeasca un act de control in doua exemplare,
cate unul pentru fiecare parte. Actul de control
se contrasemneaza de consumator.
ln cazul in саге consumatorul sau
reprezentantul acestuia а refuzat sa participe
la controlu I contorului, persona I ul operatoru I ui
efectueaza controlul in lipsa acestuia, intocmind
actul de control al contorului in саге se indica
faptul refuzului, actul intocmit, se expediaza
consumatorului prin intermediul po�tei.
Consum fraudulos - consum de ара sau
deversare а apelor uzate prin conectarea
neautorizata а instalatiilor interne de ара �i/sau
de canalizare la sistem ul de alimentare cu ара �i/
sau de canalizare al operatorului, prin evitarea
contorului sau prin implicarea in functionarea
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contorului, prin incalcarea regulilor de folosire
а serviciului puЬlic de alimentare cu ара �i
de canalizare, precum �i in lipsa contractului
de furnizare/prestare а serviciului puЬlic de
alimentare cu ара �i de canalizare.
Conectare neautorizata
racordare
neautorizata de catre persoane fizice sau juridice
а instalatiilor interne de ара �i/sau de canalizare
la sistemul puЬlic de alimentare cu ара �i/sau de
canalizare.
Se considera neautorizate conectarile:
а) executate fara avizul prealabll al operatorului
sau dupa expirarea termenului de valabllitate
а contractului cu acesta;
Ь) folosite inainte de а fi receptionate �i date
in exploatare in modul stabllit de actele
normative in vigoare;
с) exploatate pina la incheierea contractului de
furnizare а serviciului.
ln cazul depistarii de catre operator а
consumului fraudulos de catre consumator,
operatorul este in drept sa calculeze volumul
serviciului puЬlic furnizat/prestat, саге urmeaza
sa fie facturat de catre operator consumatorului
�i саге se determina in functie de sectiunea
bran�amentului, viteza mi�carii apei �i de durata
consumului fraudulos. Viteza mi�carii apei se
considera nu mai mare de 1,5 metri ре secunda.
La determinarea volumului serviciului puЬlic
furnizat/prestat, operatorul este oЬligat sa ia in
considerare toti factorii care permit calcularea
exacta а prejudiciului cauzat operatorului in urma
consumului fraudulos (categoria consumatorului,
regimul de consum, regimul de lucru al agentului
economic, modalitatea consumuluifraudulos, starea
instalatiilor interne ale consumatorului, necesitatile
pentru care se utilizeaza ара, numarul de persoane
се locuiesc 1n apartament sau casa individuala,
volumul apei 1nregistrat de contorul instalat la Ыос
etc.j, fara а fi lezate drepturile consumatorului.
AGEN TIA NATIONALA PENTRU REGLEMENТARE iN ENERGEТICA
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in cazul depistarii consumului fraudulos, personalul operatorului este oЫigat sa
demonstreze acest fapt consumatorulu i $i sa intocmeasca а ctul de depistare а consumu I ui
fraudulos in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte. Personalul operatorului
indica in act, in mod oЫigatoriu, modalitatea in care consumatorul а efectuat consumul
fraudulos.
Personalul operatorului este 1n drept sa
demonteze, 1n prezenta consu matoru I ui, contoru 1,
pentru са acesta sa fie prezentat la institutia care
efectueaza constatari teh nico-�tiintifice, 1n cazul
1n са re р resu puпе са respectivu I contor este
deteriorat, са s-a intervenit1n contor sau са sigiliile
operatoru I ui sunt vio late. Реrsoпа I u I аре ratoru lui
este oЬligat sa 1ntocmeasca actul de demontare,
1n do ua ехеm plare, cate u n ехеmplar pentru
fiecare parte. Tn actul de demontare se indica, 1n
mod oЬligatoriu, numarul �i indicatiile contorului,
nu merele s igil iilor о peratoru I ui а plicate со ntorului,
precum �i motivele demontarii. Реrsonalu 1
operatorului 1mpacheteaza contorul �i/sau sigiliile
aplicate 1ntr-o saco�a proprie, aplica sigiliul la
saco�a �i 1n aceea�i zi 1mpreuna cu consumatorul
prezinta contoru I la со nstatarea tehn ico-�tiintifica,
sau 1nmaneaza contoru 1 1mpachetat �i sigilat
consumatorului pentru а fi prezentat de acesta la
constatarea tehnico-�intifica, 1n termen de 7 zile
calendaristice. Consumatorul nu este 1n drept sa
desigileze saco�a 1n care а fost plasat contorul �i/
sau sigiliile aplicate.
lnstitutia 1n care urmeaza sa fie efectuata
constatarea tehnico-�intifica se alege de catre
consu mator.
Тпа inte de efectuarea со nstatarii tehnico
�tii ntifice, consu matoru I este 1n drept sa sol icite
efectua rea verificarii metrologice de ехре rtiza
а contorului, cheltuielile pentru verificarea
metrologica de expertiza fiind suportate de catre
consumator. Operatorul informeaza oЫigatoriu
despre acest drept consumatoru 1, Tn acest caz
consumatorul prezinta contorul, la institutia
1n care urmeaza sa fie efectuata constatarea
tehnico-�tiintifica, 1n termen de 5 zi le lucratoare
de la еm iterea raро rtu lui verifica ri i metrologice de
expertiza.
Tn cazul 1n care consumatorul nu prezinta
contorul, sigilat �i/sa u sigiliile aplicate contorului, la
constatarea tehnico-�tiintifica sau daca se constata
са sigiliile а plicate saco�ei1n care а fost1mpachetat
contorul sunt violate, sau daca saco�a1n care а fost
1mpachetat contorul este deteriorata, operatorul
este 1n drept sa aplice fata de consumator
prevederile punctului 125 din Regulamentul sus-

mentionat (adica estimarea consumului dupa
seфunea bran�amentului).
Durata consumu lui fraudulos se ia1n considerare
de la data ultimului control al contorului, ultimii
citiri а indicilor contorulu i �i рапа la data depistarii,
dar nu poate depa�i termenul de 1 luna.
Tn cazul 1n care consumatorul а refuzat accesul
la contor, durata consumului fraudulos nu poate
depa�i termenul de 3 luni.
Tn cazul1n care se constata consu m fra udulos, la
emiterea facturii pentru volumul serviciului puЫic
de alimentare cu ара �i de canalizare se aplica
tarifele ре parcursul perioadei pentru care se face
recalcularea �i se scad sumele facturate �i achitate
de consumator pentru perioada respectiva.
Tn cazul 1n care persoanele fizice �i juridice
conecteaza neautorizat la sistemu I puЫiс d е
а li mentare cu ара �i de са па lizare instalatiile
interne de ара �i de canalizare, operatorul
calculeaza volumul serviciului puЫic conform
seqiunii conductei, vitezei mi�carii apei �i ре
durata de timp се nu depa�e�te 1 an.
Tn cazul 1n care persoana fizica sau juridica nu
achita contravaloa rea vol um ului serviciu lui puЫiс,
operatorul se adreseaza 1n instanta de judecata
pentru recuperarea prejudiciului cauzat.
Decizia privin d cons umu I frau dulos se em ite
de catre furnizo r 1n termen de се I mu lt 20 d е
zile са lendaristice d in d ata 1ntocm irii actu I ui d е
depistare �i/sau а concluziilor raportului expertizei
extrajudiciare, а concluziilor raportului expertizei
metrologice �i а altor documente, dupa caz.
Decizia, precum �i factura emisa 1n baza
acesteia, se expediaza cons umatoru lui respectiv
se 1nmaneaza consumatorului 1n termen de 5 zile
calendaristice dupa luarea ei.
Decizia fu rnizoru lui se contesta de сап sumato ru 1
final 1n instanta de judecata de drept comun. Tn
са zu 11n care instanta d е judecata d ispuпе а nularea
deciziei, furnizorul este oЬligat sa anuleze factura
de plata emisa 1n baza acestei decizii.
Operatoru I а re dreptul sa suspende furnizarea
ареi consumatoru I ui sau receptionarea ареlor uzate
de la consumator, 1n cazul constatarii consumului
fraudulos, 1n decurs de 10 zile de la data-limita de
plata indicata1n factura.
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Este interzisa deconectarea instalatiilor interne
de ара $i de canalizare ale consumatorului de
la sistemul puЬlic de alimentare cu ара $i de
canalizare, daca consumatorul а contestat la
operator factura de plata а serviciului furnizat/
prestat, inclusiv factura pentru serviciul calculat

1n urma constatarii consumului fraudulos $i daca
consumatorul а contestat 1n instanta de judecata
factura de plata а serviciului furnizat/prestat,
inclusiv factura pentru serviciul calculat 1n urma
constatarii consumului fraudulos, fapt despre саге
consumatorul va informa operatorul.

8. Deconectarea instalatiilor interne de ара �i de canalizare ale consumatorului de la
sistemul puЫic de alimentare cu ара �i de canalizare
Operatorul este oЬligat sa furnizeze ара potablla
$i sa receptioneze apele uzate fara 1ntreruperi daca
contractul 1ncheiat 1ntre operator $i consumator nu
prevede un alt regim.
Tn anumite situatii, operatorul are dreptul
sa suspende furnizarea apei sau receptionarea
apelor uzate cu condфa са aceste actiuni nu vor
influenta negativ calitatea serviciului prestat altor
consumatori . Asemenea situatii sunt:
- starea tehnica nesatisfacatoare а retelelor
$i instalatiilor de alimentare cu ара $i/
sau de canalizare, aflate 1n administrarea
consumatorului, $i refuzul acestuia de а lichida
1ncalcarile normelor de exploatare tehnica;
- refuzul repetat de а permite reprezentantului
operatorului, 1mputernicit cu dreptul de control,
accesul la instalatiile $i la retelele de alimentare
cu ара $i/sau de canalizare, la dispozitivele
$i construфile aferente pentru examinarile
prescrise sau pentru verificarea $i citirea datelor
contoarelor, efectuarea masurarilor $i prelevarea
probelor de аре uzate, aplicarea sigiliilor,
reglementarea distributiei apei potablle (ln
cazul nerespectarii limitelor stabllite), precum
$i pentru executarea altor lucrari de exploatare,
1ntretinere, reconstruфe, construфe etc.;
- dispozфa organelor teritoriale de supraveghere
sanitara $i de mediu;
- ne1ndeplinirea de catre consumator а condфilor
contractului 1ncheiat cu operatorul privind
limitele consumului de ара, volumul $i calitatea
apelor uzate evacuate sau privind cerintele de
protectie а mediului;
- depistarea instalatiilor $i construфilor conectate
neautorizat la retelele consumatorului, precum
$i la sistemele de alimentare cu ара $i/sau de
canalizare ale operatorului;
- neachitarea de catre consumator а facturii pentru
serviciul puЫic furnizat/prestat de operator
1n decurs de 10 zile de la data-limita de plata
indicata 1n factura;
- constatarea consumului fraudulos, depistarea
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sau constatarea faptului schimЬarii destinatiei
spatiului din locativ 1n spatiu nelocativ, fara са
posesorul imobllului sa solicite 1n termenul
stabllit 1ncheierea contractului de furnizare/
prestare а serviciului puЬlic de alimentare cu
ара $i de canalizare са consumator, altul decat
cel casnic, urmata de neachitarea facturii emise
pentru serviciul recalculat, 1n decurs de 10 zile
de la data-limita de plata indicata 1n factura.
Suspendarea furnizarii apei consumatorului sau
receptionarea apelor uzate de la consumator, se
efectueaza prin deconectarea instalatiilor interne
de ара $i de canalizare de la sistemul puЬlic
de alimentare cu ара $i de canalizare, саге se
efectueaza doar 1n zilele lucratoare, 1n intervalul de
timp 08.00- 20.00.
Deconectarea instalatiilor interne de ара $i de
canalizare ale consumatorului poate fi efectuata
numai dupa avizarea consumatorului, prin aviz de
deconectare, саге se expediaza sau se 1nmaneaza
consumatorului cu cel putin 5 zile 1nainte de data
preconizata pentru deconectare.
Este interzisa deconectarea instalatiilor interne
de ара $i de canalizare ale consumatorului de la
sistemul puЬlic de alimentare cu ара $i de canalizare
1n urmatoarele cazuri:
- daca consumatorul а contestat la operator
factura de plata а serviciului furnizat/prestat,
inclusiv factura pentru serviciul calculat 1n urma
constatarii consumului fraudulos;
- daca consumatorul а contestat 1n instanta de
judecata factura de plata а serviciului furnizat/
prestat, inclusiv factura pentru serviciul calculat
1n urma constatarii consumului fraudulos sau
depistarea ori constatarea faptului schimЬarii
destinatiei spatiului din locativ 1n spatiu
nelocativ, fara са posesorul imobllului sa solicite
1n termenul stabllit 1ncheierea contractului
de furnizare/prestare а serviciului puЫic de
alimentare cu ара $i de canalizare са 1n situatia
aplicablla altor consumatori, decat cei casnici.
Tn acest caz, consumatoru I urmeaza sa 1n$ti inteze
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1n scris operatorul са а depus о cerere de chemare
1n instanta de judecata, anexand copia cererii.
Consumatorul este oЬligat sa achite facturile
pentru serviciul curent, precum $i penalitatile
calculate conform prevederilor contractului de
furnizare/prestare а serviciului puЬlic de alimentare
cu ара $i de canalizare.
Deconectarea instalatiilor interne de ара $i de
canalizare ale consumatorului de la sistemul puЬlic
de alimentare cu ара $i de canalizare, la cererea
consumatorului, se efectueaza 1n termen de cel
mult 7 zile, dupa depunerea cererii scrise, achitarea
tarifelor respective, cu exceptia deconectarii cand
consumatorul efectuiaza rezolutiunea contractul
de furnizare/prestare а serviciului puЬlic de
alimentare cu ара $i de canalizare $i asigurarea
accesului personalului operatorului pentru
1ndeplinirea lucrarilor respective.
Deconectarea de la/sau reconectarea la sistemul
puЬlic de alimentare cu ара $i de canalizare а
instalatiilor interne de ара $i de canalizare ale
consumatorului se efectueaza doar prin ordinul de
deconectare, de reconectare, semnat de persoana
responsablla а operatorului.
Personalul operatorului, саге а efectuat
deconectarea sau reconectarea instalatiilor
interne de ара $i de canalizare ale consumatorului,
este oЬligat sa 1ntocmeasca actul cu privire la
deconectare/reconectare 1n 2 exemplare (cate
unul pentru fiecare parte), indicand 1n act motivele
deconectarii/reconectarii $i informatia relevanta.

Tn cazurile de deconectare, personalul
operatorului, 1n ziua preconizata pentru
deconectare, prezinta consumatorului ordinul de
deconectare semnat de persoana responsablla
а operatorului. Personalul operatorului nu are
dreptul sa deconecteze instalatiile interne de ара
$i de canalizare, 1n cazul 1n саге consumatorul
demonstreaza faptul 1nlaturarii motivelor саге au
condфonat emiterea ordinului de deconectare.
Tn cazul 1n саге, 1n ziua preconizata pentru
deconectare, consumatorul sau reprezentantul lui
nu este prezent la locul de consum, reprezentantul
operatorului este 1n drept sa deconecteze
instalatiile interne de ара �i de canalizare,
1ntocmind actul de deconectare а locul de consum,
iar ulterior expediind prin po�ta cate о copie а
actului $i ordinului de deconectare, 1n саге se
indica motivele deconectarii, adresa �i telefonul de
contact al operatorului �i data deconectarii.
Operatorul este oЬligat sa tina evidenta tuturor
consumatorilor ale caror instalatii interne de ара
$i de canalizare au fost deconectate de la sistemul
puЬlic de alimentare cu ара $i de canalizare.
Reluarea furnizarii/prestarii serviciului puЬlic de
alimentare cu ара $i de canalizare se va efectua, 1n
termen саге nu depa$e$te З zile lucratoare, dupa
1nlaturarea cauzelor саге au condus la deconectare
$i dupa achitarea platii pentru reconectare.
Cheltuielile justificate aferente suspendarii,
respectiv, reluarii furnizarii/prestarii serviciului se
suporta de catre consumator.

9. Conditiile reconectarii instalatiilor interne de ара �i de canalizare ale consumatorului
la sistemul puЫic de alimentare cu ара �i de canalizare
Reconectarea la sistemul puЬlic de alimentare
cu ара $i de canalizare а instalatiilor interne
de ара $i de canalizare ale consumatorului se
efectueaza prin ordinul de reconectare, semnat
de persoana responsablla а operatorului.
Reprezentantul operatorului, care а efectuat
reconectarea instalatiilor interne de ара $i
de canalizare ale consumatorului, trebuie sa
1ntocmeasca actul cu privire la reconectare 1n
2 exemplare (cate unul pentru fiecare parte),
indicand 1n act motivele reconectarii $i informatia
relevanta privind contorul consumatorului.
Consumatorul este 1n drept sa solicite
operatorului reconectarea instalatiilor interne de
apa$i decanalizare lasistemul puЫicde alimentare
cu ара $i de canalizare, dupa 1nlaturarea cauzelor
care au condus la deconectare $i dupa achitarea

tarifului pentru reconectare. Operatorul este
oЫigat sa reconecteze instalatiile interne de ара
$i de canalizare ale consumatorului la sistemul
puЫic de alimentare cu ара $i de canalizare, 1n
termenul care nu depa$e$te З zile lucratoare,
dupa се consumatorul а solicitat reconectarea.
Tariful pentru reconectare se achita numai
1n cazul 1n care deconectarea а avut loc cu
respecta rea Regulamentului-cadru de orga
nizare si functionare а serviciului puЬlic de
alimentare cu ара si de canalizare. Operatorul
nu poate sa perceapa tariful pentru reconectare
1n cazul 1n care deconectarea instalatiilor
interne de ара $i de canalizare ale
consumatorului de la sistemul puЫic de
alimentare cu ара $i de canalizare а avut loc cu
1ncalcarea prevederilor Regulamentului.
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10. Solutionarea neintelegerilor dintre consumatori �i operatori
Operatorul este oЬligat sa dispuna de centre
pentru relatii cu consumatorii, unde au acces
liber toti consumatorii, ре parcursul programului
de lucru, $i sa desemneze personalul cu drept de
decizie, responsaЬil de examinarea petфilor $i de
solutionarea proЬlemelor consumatorilor.
Operatorul este oЬligat sa aduca la cuno$tinta
consumatorilor urmatoarele date referitoare la
activitatea centrelor pentru relatii cu consumatorii,
adresele sediilor, numerele de telefon, inclusiv
numarul de telefon al serviciului 24 din 24 ore $i
adresele po$tei electronice (daca sunt disponiЬile),
unde consumatorii pot adresa peЩii, programul
de lucru, de cel pщin 5 zile ре saptamana а cate 8
ore ре zi, ре parcursul caruia consumatorul poate
adresa реЩiа.
Reprezentantul operatorului responsaЬil de
examinarea peЩiilor consumatorilor trebuie sa
dispuna de aptitudini $i 1mputerniciri pentru а
examina peЩiile $i а solutiona ne1ntelegerile direct,
prin negocieri, cu consumatorul; sa remita реЩiа
catre persoana operatorului, 1nvestita cu atribЩii
privind examinarea $i solЩionarea proЬlemelor
abordate 1n реЩiе; sa informeze consumatorul
despre drepturile lui 1n procesul de solutionare а
ne1ntelegerilor.

Operatorul examineaza
$i solutioneaza
peЩiile consumatorilor 1n legatura cu furnizarea/
prestarea serviciului puЬlic de alimentare cu
ара $i de canalizare (contractarea, debran$area,
reconectarea, facturarea, precum $i referitor la
consumul fraudulos etc.).
Operatorul este oЬligat sa depuna toate
eforturile pentru solutionarea rezonaЬila а
ne1ntelegerilor cu consumatorii, ре cale amiaЬila.
Daca ne1ntelegerea dintre consumator $i operator
nu este solutionata ре cale amiaЬila, operatorul
este oЬligat sa examineze situatia creata $i sa
raspunda 1n scris consumatorului despre decizia
adoptata.
Tn caz de dezacord cu raspunsul operatorului
sau daca nu а fost receptionat un raspuns la реЩiа
adresata, consumatorul poate contesta aфunile
operatorului la Agentie, 1n cazul 1n саге acesta
este titular de licenta sau poate depune aфune 1n
instanta de judecata pentru solutionarea litigiului.
Deciziile Agentiei de solutionare а proЬlemelor
adresate/descrise 1n реЩiе pot fi contestate 1n
instanta de contencios administrativ 1n termen
de 30 de zile de la momentul comunicarii actului,
conform prevederilor Codului administrativ.

11. lntrebari frecvente
in се mod poatefi organizatserviciul puЬlic de
alimentare cu ара �i canalizare pentru locatarii
Ыocurilor cu multe apartamente?
Furnizarea/prestarea serviciului puЬlic de
alimentare cu ара $i de canalizare 1n Ьlocurile
locative se efectueaza 1n baza contractelor
1ncheiate 1ntre operator $i administratorul
Ьlocului locativ sau 1ntre operator $i fiecare
proprietar/locatar de apartament al Ьlocului
locativ 1n parte.
Tn Ьlocurile locative 1n care contractele
de furnizare/prestare а serviciului puЫic de
alimentare cu ара ;;i de canalizare sunt 1ncheiate
cu administratorul Ьlocului locativ, facturarea
serviciului se efectueaza 1n baza tarifelor
aprobate ;;i а volumului de ара 1nregistrat
de contorul comun instalat la bran;;amentul
Ьlocului. Distribuirea ре apartamente а
volumului de ара 1nregistrat de contorul comun
de la bran;;amentul Ыocului locativ se efectueaza
de catre administratorul Ьlocului locativ 1n
baza Regulamentului cu privire la prestarea
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serviciilor comunale ;;i necomunale, folosirea,
exploatarea ;;i administrarea locuintelor, aprobat
de Guvern. Tn acest context, urmeaza а fi aplicat
Regulamentul cu privire la modul de prestare
$i achitare а serviciilor locative, comunale $i
necomunale pentru fondul locativ, contorizarea
apartamentelor$i condфile deconectarii acestora
de la/reconectarii la sistemele de 1ncalzire $i
alimentare cu ара, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 191/19.02.2002. De mentionat са
prevederile Regulamentului mentionat se aplica
1n masura 1n care nu contravine prevederilor
Legii nr. 303 din 13.12.2013 cu privire la serviciul
puЫic de alimentare cu ара $i de canalizare.
Tn Ьlocurile locative 1n care furnizarea/
prestarea serviciului puЬlic de alimentare cu ара
;;i de canalizare se efectueaza 1n baza contractelor
1ncheiate de catre operator cu fiecare proprietar/
locatar de apartament 1n parte, facturarea
serviciului se efectueaza direct de catre operator
1n baza datelor contoarelor individuale instalate
1n apartamente ;;i а tarifelor aprobate.
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in cazul facturarii serviciului puЬlic de
alimentare cu ара �i canalizare de catre
gestionarul fondului locative1 este in drept
gestionarul sa inainteze consumatorului
(locatarului) spre plata alte sume suplimentare
datelorinregistrate de contorul consumatorului?
Achitarea apei consumate se va face 1n temeiul
indicatiilor contoarelor, 1ncepand cu ziua 1n care
s-a efectuat receptia contoarelor conform actului
respectiv.
Evidenta volumelor de ара potablla $i de аре
uzate, facturarea $i plata pentru serviciile puЬlice
de alimentare cu ара $i de canalizare furnizate
consumatorilor se efectueaza 1n condфile art. 26
�i art. 29 alin. (2) al Legii nr. 303/2013 privind
serviciul puЬlic de alimentare cu ара $i de
canalizare.
De mentionmat са, potrivit modificarilor Legii
nr. 303 din 13.12.2013 cu privire la serviciul puЫic
de alimentare cu ара $i de canalizare, operate
prin Legea nr. 322 din 30.11.2018 (1n vigoare
de la 08.03.2019), au fost excluse prevederile
care dadeau posibllitatea gestionarilor fondului
locativ de а distribui volum suplimentar de
ара, 1nregistrat de contorul de la bran$amentul
Ыocului locativ, dar nedistribuit 1n baza
indicatiilor contoarelor individuale $i normelor
de consum.
Prin urmare, 1ncepand cu data de 08.03.2019
repartizarea volumelor suplimentare, а$а numita
,,cota-parte", nu mai are temei legal.
Cine instaleaza contoarlele �i din contul cui?
Conform art. 26 alin. (4) din Legea nr. 303/2013
cu privire la serviciul puЫic de alimentare cu
ара $i de canalizare, achizфonarea, instalarea,
exploatarea, 1ntretinerea, reparatia, 1nlocuirea
$i verificarea metrologica а contoarelor se
efectuеаza:
а) la bran$amentele Ыocurilor locative,
la casele individuale - de catre operator, din
contul mijloacelor financiare prevazute 1n tariful
pentru serviciul puЬlic de alimentare cu ара $i de
canalizare, calculate conform Metodologiei de
determinare, aprobare $i aplicare а tarifelor pentru
serviciul de alimentare cu ара, de canalizare $i de
epurare а apelor uzate, aprobata de Agentie;
Ь) 1n apartamentele din Ыocurile locative cu
care sunt1ncheiate contracte directe cu operatorul
sau la 1ncheierea contractului direct cu operatorul
- de catre operator, din contul mijloacelor
financiare prevazute 1n tariful pentru serviciul
puЬlic de alimentare cu ара $i de canalizare,
calculate conform Metodologiei de determinare,

aprobare $i aplicare а tarifelor pentru serviciul de
alimentare cu ара, de canalizare $i de epurare а
apelor uzate, aprobata de Agentie;
с) la alti consumatori - conform contractului
1ncheiat 1ntre consumator $i operator sau 1ntre
consumator $i administratorul Ьlocului locativ, din
contul mijloacelor financiare ale consumatorului.
Poate fi considerat drept consumator
persoana саге utilizeaza serviciul puЬlic de
alimentare cu ара �i de canalizare1 dar nu are
incheiat contract cu operatorul?
Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 303/2013
cu privire la serviciul puЬlic de alimentare cu ара
$i de canalizare, furnizarea/prestarea serviciului
puЬlic de alimentare cu ара $i de canalizare se
efectueaza 1n baza de contract 1ncheiat 1ntre
operator $i consumator.
Tn prezent exista consumatori 1n Ыocurile de
locuit cu multe apartamente care nu au 1ncheiat
un contract de prestare а serviciului de ара $i
de canalizare cu operatorul, care au deschise
conturi personale" $i achita consumul pentru
"
ара $i canalizare 1n baza facturilor de plata emise
de operator. Tn asemenea cazuri, se considera
са рафlе au relatii contractuale, deoarece unul
livreaza serviciul, iar altul, 1n baza facturilor emise
de acesta achita volumul de ара consumat.
Corespunzator, toti utilizatorii serviciului
de alimentare cu ара $i de canalizare care au
relatii contractuale cu operatorul, dar care din
varii motive nu au 1ncheiat cu acesta 1n scris un
contract, sunt considerati consumatori.
Се clauze trebuie sa contina contractul de
prestare а serviciului de ара �i canalizare?
Contractul de furnizare/prestare а serviciului
puЬlic de alimentare cu ара $i de canalizare
include oЬligatoriu: denumirea operatorului
$i а consumatorului; adresa locului unde
se furnizeaza/presteaza serviciul; adresa
operatorului $i а consumatorului; codurile
PO$tale; numerele telefoanelor/faxurilor de
contact; codurile fiscale; conturile bancare;
functiile, numele, prenumele persoanelor care
semneaza contractul; codul de identificare al
proprietarului; oblectul contractului; nivelurile
de calitate; termenul de conectare а instalatiei de
utilizare; modalitatea de evidenta а consumului
de ара $i а serviciului de canalizare; oЬligatiile,
drepturile $i responsabllitatile operatorului
$i ale consumatorului; mijloacele prin care se
pot obtine informatii despre toate tarifele 1n
vigoare; conditiile de 1ntrerupere а furnizarii/
95

AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE TN ENERGETICA

Cuprins

GHIDUL CONSUMATORULUI

prestarii serviciului; condфile de deconectare
$i de reconectare а instalatiei de utilizare la
retelele puЬlice; durata contractului, precum $i
modalitatea de modificare, de suspendare ori de
rezolutiune а contractului; actiunile care trebuie
1ntreprinse 1n caz de nerespectare а nivelurilor
de calitate prevazute 1n contract; modalitatea $i
cuantumul reducerii platilor pentru serviciu1n caz
de nerespectare de catre operator а termenelor
de furnizare sau de furnizare а acestuia la nivel
nesatisfacator; modalitatile de solutionare а
litigiilor aferente neexecutarii sau executarii

defectuoase а clauzelor contractuale; alte clauze
negociate de раф $i care nu contravin legislatiei.
Clauzele contractuale pot fi detaliate $i
completate 1n anexe sau 1n alte acte aditionale.
Totodata, contractul de furnizare а serviciului
puЫic de alimentare cu ара $i de canalizare, 1n
mod imperativ, va contine clauzele oЬligatorii,
specificate 1n Contractul-cadru de furnizare/
prestare а serviciului puЫic de alimentare cu ара
$i de canalizare, aprobat prin Hotararea
Consiliului de Administratie al ANRE nr. 359/2019
din 27.09.2019 (1n vigoare din 01.05.2020).

12. Glosar de termeni
aviz de deconectare - aviz fn scris, expediat
consumatorului de саtге operator, prin саге
consumatorul este prevenit despre posiblla
deconectare а instalatiilor interne de apa/de
canalizare ale acestuia de la reteaua puЫica de
alimentare cu ара /de canalizare $i despre cauza
deconectarii;

deconectare - desfacerea legaturii dintre
instalatiile interne de apa/de canalizare ale
consumatorului de la reteaua puЬlica de
alimentare cu apa/de canalizare prin intermediul
dispozitivelor de fnchidere sau prin decuplarea
viziЬila а instalatiilor interne de ара /de canalizare
ale consumatorului de la reteaua puЬlica;

consumator noncasnic - persoana fizica sau
juridica саге utilizeaza serviciul puЫic de alimentare
cu ара $i de canalizare, furnizat de operatorfn baza
de contract, pentru necesitati legate de activitatea
defntreprinzator sau de сеа profesionala;

/ос de consum - amplasament al instalatiilor
interne de ара $i de canalizare ale consumatorului,
unde se consuma ара $i se asigura preluarea $i
transportarea apelor uzate de la instalatiile interne
de ара рапа la caminul de racord din sistemul
puЬlic de canalizare;

control а/ contorului - ansamЬlu de a(tiuni
efectuate de саtге operator, cu sau fara utilizarea
aparatelor speciale,fn scopul stabllirii corectitudinii
fun(tionarii contorului, lipsa interventiilor fn
fun(tionarea acestuia, inclusiv pentru verificarea
integritatii contorului $i а sigiliilor aplicate;
controlul calitatii apelor uzate - controlul
componentei apelor uzate $i а concentratiei
substantelor poluante fn apele uzate, deversate de
catre consumator fn sistemul puЬlic de canalizare,
corespunderea concentratiei maxim admisiЬile а
substantelor poluante fn apele uzate la deversarea
lor fn reteaua puЫica de canalizare, fn statia de
epurare $i саге se efectueaza prin comparatia
rezultatelor investigatiilor de laborator cu
normativelefn vigoare;
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so/icitant- persoaпа fizica sau persoana juridica
саге solicita operatorului eliberarea avizului de
bran$are/racordare, executarea bran$amentului
de apa/racordului de canalizare, bran$area/
гасогdагеа instalatiilor interne de ара $i de
canalizare la sistemul puЫic de alimentare cu ара $i
de canalizare, fncheierea contractului de furnizare
а serviciului puЫic de alimentare cu ара $i de
canalizare;
violarea sigiliului operatorului - falsificarea
sigiliului aplicat de саtге орегаtог; fnlaturarea
sigiliului aplicat de catre operator; deteriorarea
sau alta interventie asupra sigiliului autentic aplicat
de catre operator, care conduce la deplasarea lui
ре cordon; ruperea cordonului sigiliului aplicat de
catre operator.
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