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* * *  

În scopul utilizării raţionale a gazelor, evidenţei stricte a acestora şi stabilirii unor raporturi 

corecte între furnizori şi consumatori, Guvernul Republicii Moldova  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Toţi agenţii economici ai Republicii Moldova, indiferent de forma de proprietate, 

consumatori de gaze, vor asigura în anii 1996-1997 instalarea aparatelor moderne de evidenţă a 

consumului de gaze.  

2. Aprovizionarea cu gaze se efectuează în bază de contract între furnizori şi consumatori.  

Modelul contractului va fi anexat la Regulile de furnizare şi utilizare a gazelor pe teritoriul 

Republicii Moldova. Contractele vor include în mod obligatoriu condiţiile cu privire la sistemele 

de evidenţă a consumului de gaze, calitatea exploatării lor, precum şi sancţiunile financiare pentru 

nerespectarea acestora.  

3. Dotarea cu aparate de evidenţă a consumului de gaze (contoare de gaze) a caselor 

individuale şi blocurilor locative cu mai multe etaje, grupurilor de case, scărilor şi apartamentelor 

care se află în exploatare, indiferent de apartenenţa lor departamentală, se va face în mod eşalonat 

în perioada 1996-2000, conform graficelor anuale aprobate.  

În cazul instalării unui singur contor la un grup de case, la un bloc sau scară, plata pentru 

gazele consumate se va efectua conform consumului de facto fixat de la contor, împărţit la numărul 

locatarilor.  

În cazul în care în casele individuale şi apartamentele din blocurile cu multe etaje contoarele 

de gaze lipsesc sau nu funcţionează, determinarea cantităţilor de gaze consumate se va efectua 

reieşind din capacitatea utilajului şi aparatelor de gaze instalate, conform tarifelor stabilite.  

4. Concernul de Stat “Moldova-gaz”:  

în termen de o lună, în baza modelelor aprobate, cu respectarea normelor metrologice, 

recomandate de către Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, va efectua 

alegerea contoarelor, ţinînd cont de alinierea lor la standardele internaţionale;  

va achiziţiona şi va asigura consumatorii cu contoare de gaze;  

va efectua instalarea şi va asigura exploatarea contoarelor de gaze în bază de contract cu 

consumatorii. Consumatorii specificaţi în punctul 3 al prezentei hotărîri vor achita costul 

controlului de gaze instalat, în rate, în intervalul de timp echivalent duratei lui de exploatare;  

va elabora, în termen de o lună, Regulamentul privind instalarea, exploatarea şi verificarea 

contoarelor de gaze, evidenţa gazelor utilizate şi achitarea pentru ele.  



5. Ministerele, departamentele, organele administraţiei publice locale, alte întreprinderi şi 

organizaţii interesate vor elabora şi vor prezenta Concernului de Stat “Moldova-gaz” graficele 

anuale de înzestrare a consumatorilor cu aparate de evidenţă a consumului de gaze.  

6. Ministerul Industriei, în termen de 2 luni, va înainta propuneri privind producerea în serie 

a contoarelor de gaze.  

7. Organizaţiile de proiectare vor prevedea, în mod obligatoriu, pentru obiectele nou 

proiectate, precum şi pentru construcţiile nefinalizate aparate de evidenţă a consumului de gaze, 

atît pentru întregul bloc, cît şi pentru fiecare consumator în parte.  

Costul aparatelor de evidenţă a consumului de gaze, instalate în blocurile nou construite sau 

reparate capital, precum şi cheltuielile suportate la instalarea lor se includ în devizul de cheltuieli 

prevăzut pentru construcţia acestor obiecte.  

Nu se admite preluarea în exploatare a blocurilor nou construite sau reparate capital fără 

aparate de evidenţă a consumului de gaze.  

8. Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor şi Departamentului Energetică, Resurse 

Energetice şi Combustibil vor găsi posibilităţi de a obţine credite, atît străine, cît şi interne, în 

vederea procurării contoarelor de gaze.  

9. Departamentul Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil, în comun cu alte ministere 

şi departamente, va elabora, în termen de 2 luni, proiectul Regulilor de furnizare şi utilizare a 

gazelor pe teritoriul Republicii Moldova.  

10. Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor, în termen de două luni, va elabora 

documentele normative necesare pentru înzestrarea cu aparate de evidenţă a gazelor a tuturor 

categoriilor de consumatori.  
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