
E X T R A S 

  
din Codul Contravenţional al Republicii Moldova Nr. 218 din 24.10.2008 

cu privire la articolele care se referă la sfera gazificării 

 

 

Articolul 108. Conectarea neautorizată la sursele de energie electrică, termică sau 

la sursele de gaze 

Conectarea neautorizată la sursele de energie electrică, termică sau la sursele de 

gaze se sancţionează cu amendă de la 40 la 100 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice. 

 

Articolul 164. Folosirea neautorizată în scop de profit a energiei electrice, a 

energiei termice sau a gazelor 

Folosirea neautorizată în scop de profit a energiei electrice, a energiei termice sau a 

gazelor, încălcarea regulilor de folosire a energiei electrice, a energiei termice sau 

a gazelor de către consumatori se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 200 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 

500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în 

toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 

luni la un an. 

 

Articolul 165. Încălcarea dreptului de acces la echipamentele de măsurare  

Refuzul nemotivat al consumatorului de a permite accesul la echipamentele de 

măsurare se sancţionează cu amendă de la 10 la 30 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice. 

 

 

Articolul 166. Folosirea fără autorizaţie a instalaţiilor ce funcţionează cu gaze  

Folosirea instalaţiilor ce funcţionează cu gaze fără autorizaţia organelor de 

supraveghere de stat a folosirii gazelor se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de 

unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 

40 de ore. 

 

 



Articolul 167. Deteriorarea intenţionată a gazoductelor la efectuarea de lucrări 

Deteriorarea intenţionată a gazoductelor şi a utilajelor acestora la efectuarea de 

lucrări se sancţionează cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei cu funcţie de răspundere. 

 

Articolul 168. Încălcarea legislaţiei în zona de protecţie a gazoductelor magistrale 

Încălcarea legislaţiei în zona de protecţie a gazoductelor magistrale se sancţionează 

cu amendă de la 40 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu 

amendă de la 70 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de 

răspundere cu demolarea construcţiilor şi defrişarea arborilor şi arbuştilor de către 

proprietar sau, în mod silit, de către autorităţile administraţiei publice locale din 

contul proprietarului. 

 

Notă:  

* Conform prevederilor alin.1, art. 34 Cod Contravenţional „Amenda este o 

sancţiune pecuniară, care se aplică în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul 

cod. Amenda se stabileşte în unităţi convenţionale. O unitate convenţională este 

egală cu 20 de lei.” 

 

 

 

 

 


