
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2022 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea cheltuielilor legate 

de acordarea compensării diferenței de preț pentru consumul  gazelor 

naturale/energiei termice pentru consumatorii casnici în legătură cu 

majorarea prețurilor reglementate la gazele naturale/tarifelor 

reglementate la energia termică 

------------------------------------------------------------ 

 

În scopul executării Legii nr. 192/2021 privind compensarea diferenței de preț 

pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 292, art. 417), cu modificările ulterioare,  

precum și în scopul executării punctului 1 din Dispoziția nr. 3 din 1 februarie 2022 a 

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, punctelor 1 și 6 din 

Dispoziția nr. 4 din 18 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova, punctelor 15 și 17 din Dispoziția nr. 7 din 4 martie 2022 a 

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, completată prin punctul 

23 din Dispoziția nr. 9 din 10 martie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind restituirea cheltuielilor legate de acordarea 

compensării diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice 

pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea prețurilor reglementate la gazele 

naturale/tarifelor reglementate la energia termică (se anexează). 

2. Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru perioada rece a anului –

  1  noiembrie 2021 – 31 martie 2022. 

3. Se abrogă Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale și Ministrului 

Finanțelor nr. 15/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea 

cheltuielilor, legate de acordarea compensării diferenței de preț pentru consumul 

gazelor naturale/energiei termice pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea 

prețurilor reglementate la gazele naturale/tarifelor reglementate la energie termică 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 302-306, art. 1393). 

4. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se atribuie Direcției financiar-

administrative a Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Trezoreriei de Stat a 

Ministerului Finanțelor. 
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5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul muncii 

și protecției sociale     Marcel Spatari 

 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 
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                                                                     Aprobat 

                                                       prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

REGULAMENT  

privind restituirea cheltuielilor legate de acordarea compensării  

diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice 

 pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea prețurilor 

reglementate la gazele naturale/tarifelor reglementate la energia termică 

 

Capitolul I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Regulamentul privind restituirea cheltuielilor legate de acordarea 

compensării diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice 

pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea prețurilor reglementate la 

gazele naturale/tarifelor reglementate la energia termică (în continuare –

Regulament) stabilește mecanismul de compensare parțială a majorării prețurilor 

reglementate pentru furnizarea gazelor naturale/a tarifelor reglementate la 

energia termică pentru consumatorii casnici de gaze naturale/energie termică. 

 

2. Compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor 

naturale/energiei termice pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea 

prețurilor reglementate la gazele naturale/tarifelor reglementate la energia 

termică se efectuează lunar pentru perioada rece a anului – 1 noiembrie 2021– 

31 martie 2022. 

 

3. Dreptul la compensarea diferenței de preț în urma majorării prețurilor 

reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu 

public și/sau a tarifelor reglementate la energia termică se acordă consumatorilor 

casnici de gaze naturale și consumatorilor casnici de energie termică, inclusiv 

consumatorilor casnici din asociațiile de locatari cu centrale termice de cartier, 

bloc sau scară. 

 

4. Consumatorii care s-au debranșat de la sistemul centralizat de energie 

termică în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de prestare şi 

achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, 

contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării 

la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 191/2002, beneficiază de compensare doar pentru consumul de gaze naturale. 
 

 5. În scopul asigurării dreptului tuturor consumatorilor casnici de a 

beneficia de compensațiile acordate de Guvern în urma majorării prețurilor 

reglementate la gazele naturale, pentru întreaga perioadă stabilită în actele 
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normative menționate, prevederile Legii nr. 192/2021 privind compensarea 

diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada 

rece a anului și ale Dispoziției nr. 3 din 1 februarie 2022 a Comisiei pentru 

Situații Excepționale a Republicii Moldova, completată prin Dispoziția nr. 4 din 

18 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, 

aprobată în baza Hotărârii Parlamentului nr. 1/2022, a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova se aplica și în raport cu: 

1) consumatorii casnici din cămine și blocuri de locuit, indiferent de 

gestiunea și apartenența departamentală a acestora, conform acelorași prevederi 

legale care se aplică consumatorilor casnici din asociațiile de locatari; 

2) consumatorii casnici din cămine și blocuri de locuit gestionate de 

instituțiile bugetare, conform acelorași prevederi legale care se aplica 

consumatorilor casnici din asociațiile de locatari; 

3) consumatorii deserviți de către furnizorii cărora nu le-au fost impuse 

obligațiile de serviciu public. Finanțarea din bugetul de stat a compensațiilor va 

fi efectuată doar pentru volumele de gaze naturale procurate la prețuri 

reglementate de către furnizori.  

 

6. Compensarea diferenței de preț în urma majorării tarifelor reglementate 

la energia termică se acordă consumatorilor casnici conectaţi la sistemul 

centralizat de alimentare cu energie termică pentru încălzire şi prepararea apei 

calde menajere. 

 

7. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni:  

furnizor de gaze naturale – întreprindere de gaze naturale titular de licență 

pentru furnizarea gazelor naturale care furnizează gaze naturale în condițiile 

Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale; 

preț reglementat pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației 

de serviciu public – preț aprobat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare 

în Energetică, în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a 

prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată de către 

aceasta; 

tariful reglementat la energia termică – tarif aprobat de către Agenţia 

Naţională pentru Reglementare în Energetică, în conformitate cu Metodologia de 

calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru 

producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și 

furnizare a energiei termice, aprobată de către aceasta; 

asociațiile de locatari – toți gestionarii fondului locativ, inclusiv 

gestionarii fondului locativ departamental, cămine şi/sau blocuri locative, 

indiferent de forma de gestiune şi proprietate (întreprinderile municipale pentru 

gestionarea fondului locativ, asociațiile de coproprietari în condominiu, 

asociaţiile de proprietari ai locuinţelor privatizate  etc.).  
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8. În cazul în care consumatorul casniс primeşte gazele naturale/energie 

termică în baza contractelor separate de furnizare a gazelor naturale/energiei 

termice pentru diferite locuri de consum, compensarea diferenței de preț/tarif la 

gazele naturale/energie termică se efectuează şi se calculează pentru fiecare loc 

de consum separat. 

 

9. Furnizorul de gaze naturale întocmeşte distribuirea lunară a sumelor 

compensării diferenței de preț, în limitele alocaţiilor aprobate în buget pentru 

scopurile menţionate.  

În cazul consumatorilor casnici care nu au contracte directe cu furnizorii 

de gaze naturale, furnizorul de gaze naturale întocmeşte distribuirea lunară a 

sumelor compensării diferenței de preț în baza informațiilor prezentate lunar de 

către asociațiile de locatari. 

Furnizorii de gaze naturale, până la data de 10 a lunii următoare celei de 

gestiune, prezintă raportul generalizat privind valoarea mijloacelor financiare 

necesare compensării diferenței de preț Ministerului Muncii și Protecției Sociale, 

conform modelului stabilit în anexa nr. 1, însoțit de o solicitare cu datele bancare 

ale furnizorilor de gaze naturale, la care urmează să fie efectuat transferul 

mijloacelor financiare pentru compensarea diferenței de preț, precum și datele 

detaliate per consumator casnic, conform anexei nr. 3. 

 

10. Furnizorul de energie termică, în baza informațiilor intermediarilor la 

decontări și/sau gestionarilor fondului locativ, întocmeşte distribuirea lunară a 

sumelor compensării diferenței de preț, în limitele alocaţiilor aprobate în buget 

pentru scopurile menţionate şi prezintă, până la data de 10 a lunii următoare celei 

de gestiune, raportul generalizat privind valoarea mijloacelor financiare necesare 

compensării diferenței de preț Ministerului Muncii și Protecției Sociale,  

conform modelului stabilit în anexa nr. 2, însoțit de o solicitare cu datele bancare 

ale furnizorilor de energie termică, la care urmează să fie efectuat transferul 

mijloacelor financiare pentru compensarea diferenței de preț, precum și datele 

detaliate per consumator casnic, conform anexei nr. 3. 

  

Capitolul II 

MODUL DE DETERMINARE A CUANTUMULUI 

COMPENSĂRII DIFERENȚEI DE PREȚ 

 

11. Compensarea diferenței de preț în urma majorării prețurilor 

reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu 

public pentru fiecare consumator casnic se calculează după cum urmează: 

1) pentru volumul consumat de gaze naturale pentru primii 50 m
3
 

consumați lunar pentru un consumator casnic, cuantumul compensării diferenței 

de preț se calculează pentru perioada 1 noiembrie 2021-31decembrie 2021 în 

mărime de 67%, iar pentru perioada 1ianuarie 2022-31 martie 2022 în mărime de 
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79,8% din diferenţa dintre mărimea prețului nou-stabilit la gazele naturale în 

contextul obligației de serviciu public şi mărimea prețului reglementat pentru 

luna octombrie 2021, cu taxa pe valoarea adăugată (în continuare – TVA), 

înmulţită la volumul gazelor naturale consumate efectiv în limitele de până la 50 

m
3
 (inclusiv); 

2) pentru 100 m
3
 consumați peste primii 50 m

3
 consumați lunar pentru un 

consumator casnic cuantumul compensării diferenței de preț se calculează pentru 

perioada 1 noiembrie 2021-31 decembrie 2021 în mărime de 50%, iar pentru 

perioada 1 ianuarie 2022-31 martie 2022 în mărime de 69,5% din diferenţa dintre 

mărimea prețului nou-stabilit la gazele naturale în contextul obligației de serviciu 

public şi mărimea prețului reglementat pentru luna octombrie 2021, cu TVA, 

înmulţită la volumul gazelor naturale consumate efectiv în limitele pentru 

volumul de gaze naturale consumat de până la 150 m
3
 (inclusiv), și anume pentru 

următorii  100 m
3 
(inclusiv) consumați peste primii 50 m

3
 consumați lunar; 

3) pentru cazurile în care compensarea diferenței de preț se efectuează 

pentru volumul de gaze naturale consumat efectiv în volum de peste 50 m
3
 pe 

lună
 
pentru un consumator casnic, cuantumul total al compensării diferenței de 

preț va constitui suma cuantumurilor compensării diferenței de preț, calculate în 

conformitate cu subpct. 1) și 2).    

 

12. Furnizorul de gaze naturale, lunar, nu mai târziu de data de 8 a lunii 

curente, determină cuantumul sumelor spre compensare pentru gazele naturale 

furnizate în luna precedentă celei de gestiune, în temeiul prevederilor art. 5 din 

Legea nr. 192/2021 privind compensarea diferenței de preț pentru consumul 

gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului. 

 Furnizorul de gaze naturale, lunar, nu mai târziu de data de 9 a lunii 

curente, reflectă în evidența contabilă și în sistemul de evidență a gazelor 

naturale sumele compensațiilor și emite facturi pentru plata gazelor naturale, în 

care informația aferentă sumelor compensate pe categorii (primii 50 m
3
, 100 m

3
 

consumați peste primii 50 m
3
) se indică separat. 

 

13. Compensarea diferenței de preț în urma majorării tarifelor 

reglementate la energia termică se acordă consumatorilor casnici, ale căror 

instalații de utilizare sunt racordate la sistemul colectiv de alimentare cu energie 

termică sau la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. 

 

14. Cuantumul compensării diferenței de preț în urma majorării tarifelor 

reglementate la energia termică (inclusiv pentru încălzire şi prepararea apei calde 

menajere) pentru fiecare consumator casnic pentru perioada 1 noiembrie 2021-

31 decembrie 2021 se calculează în mărime de 67% din diferenţa dintre mărimea 

tarifului nou-stabilit la energie termică şi mărimea tarifului reglementat pentru 

luna octombrie 2021, înmulţită la volumul energiei termice consumate efectiv în 

limitele de până la 1 Gcal (inclusiv) lunar.  
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15. Cuantumul compensării diferenței de preț în urma majorării tarifelor 

reglementate la energia termică (inclusiv pentru încălzire şi prepararea apei calde 

menajere) pentru fiecare consumator casnic pentru perioada 1 ianuarie 2022-

31 martie 2022 se calculează în mărime de 80% din diferenţa dintre mărimea 

tarifului nou-stabilit la energie termică şi mărimea tarifului reglementat pentru 

luna octombrie 2021, înmulţită la volumul energiei termice consumate efectiv în 

limitele de până la 1,5 Gcal (inclusiv) lunar. 

 

16. Compensarea diferenței de preț se efectuează consumatorilor casnici 

care au încheiat contracte de furnizare a gazelor naturale de către furnizorii de 

gaze naturale, cu indicarea în conturile personale ale consumatorilor casnici a 

mărimii sumelor spre compensarea diferenței de preț pentru plata gazelor livrate. 

În cazul consumatorilor casnici din asociațiile de locatari cu centrale 

termice de cartier, bloc sau scară compensarea diferenței de preț pentru gaze 

naturale se efectuează de către furnizorii de gaze naturale, în baza informațiilor 

prezentate acestora de către asociațiile de locatari. 

 

17. Compensarea diferenței de preț/tarif pentru energie termică se 

efectuează consumatorilor casnici care au încheiat contracte de furnizare a 

energiei termice de către furnizorii de energie termică, precum și consumatorilor 

casnici din blocurile de locuit, pentru care administratorii blocurilor au încheiat 

contracte de furnizare a energiei termice cu furnizorii de energie termică, cu 

indicarea în conturile personale ale consumatorilor casnici și în facturi a mărimii 

sumelor spre compensarea diferenței de preț/tarif pentru plata energiei termice 

livrate. 

 

18. Mijloacele băneşti acordate în calitate de compensare a diferenței de 

preț se achită furnizorilor de gaze naturale și furnizorilor de energie termică și nu 

se eliberează consumatorilor casnici. 

  

Capitolul III 

EVIDENŢA ŞI PREZENTAREA RAPOARTELOR 

 

19. Raportul privind mijloacele financiare necesare pentru finanțarea 

compensării diferenței de preț calculate, numărul de beneficiari consumatori 

casnici și volumul consumat de gaze naturale/energie termică, conform normelor 

stabilite, se întocmește și se prezintă lunar în conformitate cu anexa nr. 1 în cazul 

consumului de gaze naturale și în conformitate cu anexa nr. 2 în cazul 

consumului de energie termică, fiind însoțite de informațiile detaliate per 

consumator conform anexei nr. 3 care se prezintă în format electronic (format 

Excel). 
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20. Compensarea diferenței de preț în urma majorării prețurilor/tarifelor 

reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu 

public/energiei termice se efectuează pentru luna precedentă. 

 

21. Asociațiile de locatari/intermediarii la decontări, lunar, până la data de 

4 a lunii următoare lunii de consum, prezintă furnizorilor de gaze 

naturale/energie termică informații privind volumul de gaze naturale/energie 

termică consumat de fiecare consumator casnic conform normelor stabilite, cu 

anexarea listei consumatorilor casnici ce beneficiază de compensarea diferenței 

de preț.  

În cazul asociațiilor de locatari/intermediari la decontări, care dispun de 

contracte directe ale consumatorilor casnici cu furnizorii de gaze naturale/energie 

termică, informațiile respective se prezintă fără anexarea listei consumatorilor 

casnici ce beneficiază de compensarea diferenței de preț. 

 

22. Furnizorii de gaze naturale/energie termică conlucrează cu asociațiile 

de locatari/intermediarii la decontări în scopul asigurării procesului de prezentare 

a informațiilor, prevăzute la art. 8 din Legea nr. 192/2021 privind compensarea 

diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada 

rece a anului, cu respectarea termenului stabilit. 

 

23. Asociațiile de locatari/intermediarii la decontări nu colectează de la 

consumatorii casnici valoarea compensării diferenței de preț în sensul Legii 

nr. 192/2021 privind compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor 

naturale/energiei termice în perioada rece a anului. 

 

24. Furnizorii de gaze naturale/energie termică includ informația 

prezentată de către asociațiile de locatari/intermediarii la decontări în rapoartele 

generalizate. 

 

25. După verificarea informației privind suma compensării diferenței de 

preț calculate, furnizorii de gaze naturale și furnizorii de energie termică prezintă 

lunar, până la data de 10 a lunii ulterioare lunii de consum, Direcției financiar-

administrative din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale rapoartele 

generalizate privind mijloacele financiare necesare pentru finanțarea compensării 

diferenței de preț calculate, numărul de beneficiari consumatori casnici și 

volumul consumat de gaze naturale/energie termică, conform normelor stabilite, 

în conformitate cu anexa nr. 1 și, respectiv, anexa nr. 2. 

 

26. La rapoartele generalizate, furnizorii de gaze naturale și furnizorii de 

energie termică prezintă Ministerului Muncii și Protecției Sociale, la adresa de 

e-mail: compensatie@social.gov.md, în format electronic (format Excel), 

Raportul detaliat privind mijloacele financiare necesare pentru finanțarea 

mailto:compensatie@social.gov.md
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compensării diferenței de preț calculate, pentru gaze naturale/energie termică, 

livrat consumatorilor casnici în limitele volumului consumat de până la 

150 m
3
 (inclusiv)/de până la 1 Gcal (inclusiv) sau de până la 1,5 Gcal (inclusiv) 

pe lună în funcție de perioada pentru care se efectuează calculul respectiv, 

conform Legii nr. 192/2021 privind compensarea diferenței de preț pentru 

consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului, pe fiecare 

consumator casnic în parte, pe localități, conform anexei nr. 3. 

 

Capitolul IV 

MODUL DE TRANSFER AL MIJLOACELOR FINANCIARE 

 

27. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în termen de 3 zile lucrătoare 

de la data primirii rapoartelor generalizate, întocmite conform pct. 25 și 26, de la 

furnizorii de gaze naturale/energie termică, întocmește documente de plată 

pentru transferul mijloacelor financiare respective la conturile furnizorilor de 

gaze naturale/furnizorilor de energie termică.  

 

28. Ministerul Finanțelor efectuează finanțarea documentelor de plată, pe 

măsura prezentării acestora de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, 

conform priorităților stabilite la art. 67 alin. (2) din Legea finanțelor publice și 

responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014. 

 

29. În facturile eliberate pe numele consumatorilor casnici se indică 

separat suma totală pentru serviciile prestate, mărimea compensației și suma care 

urmează să fie achitată de către fiecare consumator casnic după recalculare. 

 

30. Furnizorii de gaze naturale/energie termică sting datoriile 

consumatorilor casnici la plata costului gazelor naturale/energiei termice 

consumate de aceştia în luna pentru care este stabilită compensarea diferenței de 

preț. 

 

31. Sumele compensării diferenței de preț la gazele naturale/energie 

termică, care n-au fost solicitate sau au fost solicitate în mod eronat de către 

furnizorii de gaze naturale/energie termică pe perioada gestionară, pot fi 

restituite în următoarele perioade, în baza raportului pentru perioada respectivă, 

însă nu mai târziu de termenul-limită pentru transferul alocaţiilor bugetare în 

anul de gestiune. 

  

Capitolul V 

RESPONSABILITĂŢI 

 

32. Furnizorii de gaze naturale/energie termică poartă răspundere pentru 

veridicitatea şi corectitudinea evidenței consumatorilor casnici, efectuarea 
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calculului sumei compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor 

reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu 

public și/sau a tarifelor reglementate la energia termică, reflectarea acesteia în 

factura de plată și raportul financiar şi achitarea acestora consumatorilor casnici. 

În cazul în care consumatorii casnici nu dispun de contracte directe cu 

furnizorii de gaze naturale/energie termică, responsabilitatea pentru veridicitatea 

informațiilor prezentate de către asociațiile de locatari/intermediarii la decontări 

furnizorilor de gaze naturale/energie termică o poartă asociațiile de 

locatari/intermediarii la decontări. 

 

33. Controlul asupra corectitudinii privind stabilirea compensării diferenței 

de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor 

naturale în contextul obligației de serviciu public și/sau a tarifelor reglementate 

la energia termică și utilizării conform destinației a mijloacelor financiare alocate 

pentru achitarea acesteia îl exercită organele de control abilitate conform 

legislației. 
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                                                                                                                                                   Anexa nr. 1 

     la Regulamentul privind restituirea cheltuielilor legate 

                                                                                                                                                              de acordarea compensării diferenței de preț pentru consumul 

     gazelor naturale/energiei termice pentru consumatorii casnici 

                                                                                                                                                              în legătură cu majorarea prețurilor reglementate la gazele naturale/ 

     tarifelor reglementate la energie termică 

RAPORT  

privind mijloacele financiare necesare pentru finanțarea compensării diferenței de preț calculate, 

 pentru gazele naturale livrate consumatorilor casnici în limitele volumului consumat de până la 150 m
3
 (inclusiv) 

pe lună, conform Legii nr. 192/2021 privind compensarea diferenței de preț pentru consumul  

gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului 

    

Cine prezintă _________________________________   
  

Cui prezintă __________________________________   

    

             pentru luna __________________ anul     __ . 

 

Director  
 

Şef al serviciului de evidenţă a gazelor 
 

Contabil-şef  

  

Numărul consumatorilor casnici (sau 

lista lor cu familii) pe lună 

Volumul 

gazelor 

naturale 

livrat în 

limitele de 

până la 50 

m3 

(inclusiv) 

(m3) 

Volumul 

gazelor 

naturale 

livrate în 

limitele de 

până la 

următorii 100 

m3 (inclusiv) 

peste 50 m3  

(m3) 

Prețul reglementat 

la gazele naturale 

livrate, pe lună, 

care a fost în 

vigoare pentru 

luna octombrie 

2021 cu TVA 

(lei pentru 1 m3) 

Prețul 

reglementat la 

gazele naturale 

livrate pe lună, 

aprobat pentru 

luna de facturare 

cu TVA 

(lei pentru 1 m3) 

Cuantumul compensării 

diferenței de preț stabilit 

pentru  primii 50 m3 (inclusiv) 

consumați  cu TVA 

(lei pentru tot volumul 

gazelor naturale consumat de 

toți consumatorii casnici 

conform normei stabilite) 

Cuantumul compensării 

diferenței de preț stabilit 

pentru 100 m3 (inclusiv) 

consumați peste primii 50 m3 

cu TVA (lei pentru tot 

volumul gazelor naturale 

consumat de toți 

consumatorii casnici 

conform normei stabilite) 

Suma totală 

a 

compensării  

diferenței de 

preț cu TVA, 

pe lună (în 

lei) 

1 2 3 4 5 6 =(col. 5 – col. 4) x 67% x col. 

2 - (pentru perioada 1.11.2021-

31.12.2021); 

 

6 =(col. 5 – col. 4) x 79,8% x 

col. 2  - (pentru perioada 

1.01.2022-31. 3.2022) 

7 = (col. 5 – col. 4) x 50 % x 

col. 3 - (pentru perioada 

1.11.2021-31.12.2021); 

 

7 = (col. 5 – col. 4) x 69,5% x 

col. 3 - (pentru perioada 

1.01.2022-31. 3.2022) 

8 = col. 6 + 

col. 7 

TOTAL:        

        

Inclusiv conform datelor prezentate de 

asociațiile de locatari 
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                                                                                                                                                                                                               Anexa nr. 2 

                                                                                                                                                              la Regulamentul privind restituirea cheltuielilor legate de acordarea 

                                                                                                                                                              compensării diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei 

                                                                                                                                                              termice pentru consumatorii casnici în legătură cu majorarea 

                                                                                                                                                              prețurilor reglementate la gazele naturale/tarifelor reglementate 

                                                                                                                                                              la energie termică 

 

RAPORT 

privind mijloacele financiare necesare pentru finanțarea compensării diferenței de preț calculate, pentru energia termică livrată consumatorilor casnici în limitele volumului 

consumat de până la 1 Gcal (inclusiv) (pentru perioada 1noiembrie 2021-31 decembrie 2021)/1,5 Gcal (inclusiv) (pentru perioada 1 ianuarie 2022-31 martie 2022) 

pe lună şi cuantumul compensării diferenței de preț, conform Legii nr. 192/2021 privind compensarea diferenței de preț pentru  

consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului 
  

Cine prezintă _________________________________   

  

Cui prezintă __________________________________   

  

             pentru luna __________________ anul_____     

 

Director  
 

Şef al serviciului de evidenţă a energiei termice 
 

Contabil-şef  
   

Notă. 
1
 În coloana nr. 5 din tabel la efectuarea calculului se indică volumul de energie termică pentru care se acordă compensarea diferenței de preț în funcție de perioada pentru care se 

efectuează calculul respectiv și se întocmește raportul de către furnizorul de energie termică, și anume: pentru lunile noiembrie 2021 și decembrie 2021 – se indică volumul de energie 

termică de până la 1 Gcal (inclusiv) pe lună, iar pentru lunile ianuarie 2022, februarie 2022 și martie 2022 respectiv de până la 1,5 Gcal (inclusiv) pe lună.

Numărul consumatorilor casnici (sau lista lor 

cu familii) pe lună 

Volumul energiei 

termice livrat în 

limitele de până la 

1Gcal (inclusiv)/ 

1,5 Gcal (inclusiv) 

(Gcal) 

Tariful reglementat la 

energie termică  livrată 

pe lună, care a fost în 

vigoare pentru luna 

octombrie 2021 

(lei pentru 1 Gcal) 

Tariful reglementat la 

energie termică livrată pe 

lună, aprobat pentru luna 

de facturare  (lei pentru  

1 Gcal ) 

Cuantumul compensării diferenței de preț 

stabilit pentru
 
 volumul de până la 1 Gcal 

(inclusiv)/1,5 Gcal (inclusiv)  consumat  

(lei pentru tot volumul energiei termice 

consumat de toți consumatorii casnici 

conform normei stabilite) 

1 2 3 4 5
1
 =(col. 4 – col. 3) x 67 % x col. 2 -  (pentru 

perioada 1.11.2021-31.12.2021); 
 

5
1
 =(col. 4 – col. 3) x 80 % x col. 2 - (pentru 

perioada 1.01.2022-31. 3.2022)  

TOTAL:     

     

Inclusiv conform datelor prezentate de  

asociațiile de locatari (intermediarii la decontări) 
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                                                                                                                                                                                                                                          Anexa nr. 3 

                                                                                                                                                                                                    la Regulamentul privind  

                                                                                                                                                                                                    restituirea cheltuielilor legate de acordarea 

                                                                                                                                                                                                    compensării diferenței de preț pentru consumul 

                                                                                                                                                                                                    gazelor naturale/ energiei termice pentru 

                                                                                                                                                                                                    consumatorii casnici în legătură cu majorarea 

                                                                                                                                                                                                    prețurilor reglementate la gazele naturale/ 

                                                                                                                                                                                                    tarifelor reglementate la energie termică 

 

RAPORT DETALIAT 

privind mijloacele financiare necesare pentru finanțarea compensării diferenței de preț calculate, 

 pentru gazele naturale/energie termică livrate consumatorilor casnici în limitele volumului consumat 

 de până la 150 m
3
 (inclusiv)/de până la 1 Gcal (inclusiv) (pentru perioada 1noiembrie 2021-31decembrie 2021)/1,5 Gcal  

 (inclusiv) (pentru perioada 1ianuarie 2022-31martie 2022) pe lună, conform Legii nr. 192/2021 privind compensarea 

 diferenței de preț pentru consumul gazelor naturale/energiei termice în perioada rece a anului, 

pentru fiecare consumator casnic, pe localități  

  

Cine prezintă _________________________________   

  

Cui prezintă __________________________________   

  

             pentru luna __________________ anul_______       

 

 
Notă: Raportul detaliat se prezintă în format Excel. 
 

Nr. 

crt. 

Contul personal al consumatorului 

casnic în sistemul informațional al 

furnizorului 

Raionul/municipiul, localitatea 

(oraș/municipiu, sat) 

De indicat furnizat direct 

sau prin asociațiile de 

locatari/intermediarii la 

decontări 

Consum total de gaze 

naturale/energie termică pe 

consumator casnic (m
3
/Gcal), 

pe lună 

Mărimea compensării 

diferenței de preț  pe 

consumator casnic pe 

lună, lei  

      

      

      

      

      

      



Notă informativă 

la proiectul hotărârii Guvernului 

 cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea  

cheltuielilor, legate de acordarea compensării diferenței de preț 

 pentru consumul gazelor naturale/energiei termice pentru consumatorii 

casnici în legătură cu majorarea prețurilor reglementate la gazele 

naturale/tarifelor reglementate la energie termică 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanților la elaborarea 

proiectului. 

Proiectul de act normativ a fost elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite: 

    Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat în scopul executării prevederilor 

Legii nr. 192/2021 privind compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor 

naturale/energiei termice în perioada rece a anului, art. II din Legea nr. 5/2022 

pentru modificarea unor acte normative, precum și în scopul asigurării executării  

punctului 1 al Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii 

Moldova nr. 3 din 01.02.2022, pct. 1 și pct. 6 din Dispoziția Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova nr. 4 din 18.02.2022, pct. 15 și 17 din Dispoziția 

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 7 din 04.03.2022, 

completată prin pct. 23 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova nr. 9 din 10.03.2022, conform recomandărilor înaintate de către 

Ministerul Justiției și Centrul Național Anticorupție în procesul de promovare a 

proiectului ordinului Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului 

Finanțelor „Cu privire la modificarea Regulamentului privind restituirea 

cheltuielilor, legate de acordarea compensării diferenței de preț pentru consumul 

gazelor naturale/energiei termice pentru consumatorii casnici în legătură cu 

majorarea prețurilor reglementate la gazele naturale/tarifelor reglementate la 

energie termică, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii și Protecției Sociale și 

Ministrului Finanțelor nr. 15/2021”, potrivit cărora se recomandă elaborarea unei 

hotărâri de Guvern prin intermediul căreia se va asigura executarea și organizarea 

executării Legii nr. 192/2021 (deoarece „ordinul Ministerului Muncii și Protecției 

Sociale și Ministerului Finanțelor nu reprezintă un act normativ corespunzător 

pentru executarea în concret și organizarea executării Legii nr. 192/2021 și a Legii 

nr. 5/2022”). 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene 

Nu se aplică. 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi: 

Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului prevede: 

- reglementarea unui mecanism unic de executare a prevederilor Legii nr. 

192/2021 privind compensarea diferenței de preț pentru consumul gazelor 

naturale/energiei termice în perioada rece a anului, art. II din Legea nr. 5/2022 



 

pentru modificarea unor acte normative, precum și  a punctului 1 din Dispoziția 

Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 3 din 01.02.2022, cu 

modificările operate prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a 

Republicii Moldova nr. 4 din 18.02.2022. 

- abrogarea Ordinului Ministrului Muncii și Protecției Sociale și Ministrului 

Finanțelor nr. 15/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea 

cheltuielilor, legate de acordarea compensării diferenței de preț pentru consumul 

gazelor naturale/energiei termice pentru consumatorii casnici în legătură cu 

majorarea prețurilor reglementate la gazele naturale/tarifelor reglementate la energie 

termică.  

Se propune intrarea în vigoarea a prezentei hotărâri de Guvern din data publicării 

în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, reieșind din faptul că prevederile actelor 

normative menționate se aplică pentru perioada 01.11.2021 – 31.03.2022. 

5. Fundamentarea economico-financiară: 

    Implementarea prezentului proiect nu necesită cheltuieli financiare suplimentare 

din bugetul de stat, deoarece este elaborat în scopul executării actelor normative 

ierarhic superioare menționate mai sus.   

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare: 

     În urma aprobării prezentului proiect de ordin nu este necesar de armonizat alte 

acte normative.  

    7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului: 

    Anunțul privind inițierea elaborării proiectului actului normativ a fost plasat pe 

saitul particip.gov.md și pe pagina web oficială a Ministerului Muncii și Protecției 

Sociale www.social.gov.md, la compartimentul Transparenţa decizională, directoriul 

Anunțuri / Proiecte supuse consultărilor publice și poate fi accesat la următorul link: 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8987. 

    În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul și nota informativă au fost plasate pe platforma 

guvernamentală www.particip.gov.md și pe pagina web oficială a Ministerului 

Muncii și Protecției Sociale și poate fi accesat la următorul link: 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/8992. 

    8. Constatările expertizei anticorupție 

    Se va completa urmare efectuării expertizei de către Centrul Național 

Anticorupție. 

    9. Constatările expertizei de compatibilitate. 

    Nu se aplică. 

    10. Constatările expertizei juridice 

    Propunerile și obiecțiile Ministerului Justiției au fost reflectate în Sinteza 

obiecţiilor şi propunerilor (recomandărilor) la prezentul proiect. 

    11. Constatările altor expertize 

    Nu se aplică. 

 

 

SECRETAR DE STAT                     Vasile CUȘCA 
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