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MODIFICAT

HANRE396 din 28.10.20, MO285/03.11.20 art.1094; în vigoare 03.11.20

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. d), art. 98 din Legea nr. 108 din 27.05.2016
cu privire la gazele naturale și în conformitate cu Metodologia de calculare și aplicare a
tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului
de  administrație  al  Agenției  Naționale  pentru Reglementare  în  Energetică  nr.  678 din
22.08.2014, precum și în scopul asigurării securității energetice a statului, având drept
principiu alimentarea fiabilă a consumatorilor cu gaze naturale și întru ajustarea tarifelor și
prețurilor la costurile reale, strict necesare pentru procurarea, transportarea, distribuția și
furnizarea  gazelor  naturale,  Consiliul  de  administrație  al  Agenției  Naționale  pentru
Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale pentru înreg anul
2018, perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și pînă la 31 decembrie 2018, conform anexei.

2.  Se abrogă Hotărârea Consiliului  de administrație al  Agenției  Naționale pentru
Reglementare  în  Energetică  nr.  19/2016  din  26  ianuarie  2016  (Monitorul  Oficial  al
Republicii Moldova nr. 20-24/100 din 29.01.2016).
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Anexă

la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE

nr. 88/2018 din 16 martie 2018

Tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale

Denumirea

Tarif /preț
fără TVA,
lei/1000
m3

2. Tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, prestat de
operatorii sistemelor de distribuție afiliați S.A. „Moldovagaz”, prin
rețelele de distribuție a gazelor naturale de*:
- înaltă presiune
- medie presiune
- joasă presiune

196,24
513,97
2124,45

* Conform normativului NCM G. 05.01–2014, rețelele de distribuție a gazelor naturale
după presiune se clasifică în modul următor: presiune înaltă de categoria I şi II - peste 0,3
МРа până la 1,2 МРа inclusiv; presiune medie - peste 0,005 МРа până la 0,3 МРа inclusiv;
presiune joasă - până la 0,005 МРа inclusiv.

** Se aplică pentru consumatorii finali, inclusiv centralele termice pentru producerea
și aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor prin sisteme de alimentare locale,
stațiile de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate.

*** Volumul de gaze naturale neutilizat în luna respectivă de facturare nu se transferă
în perioadele ulterioare.

Notă:

1.  Tarifele pentru serviciul  de distribuție a gazelor naturale sunt medii  și  pot  fi
diferențiate  pentru  operatorii  sistemelor  de  distribuție  afiliați  prin  decizia  S.A.
„Moldovagaz”.

[Anexă modificată prin HANRE din 28.10.20, MO285/03.11.20 art.1094; în vigoare
03.11.20]


