
 

 

 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

O R D I N 
 
 nr. 84                                                                                          „17” octombrie 2022 
           
                      

În scopul executării prevederilor Legii nr. 241/2021 privind Fondul de reducere a 

vulnerabilității energetice și a pct. 29 din Regulamentul cu privire la atribuirea categoriilor de 

vulnerabilitate energetică și modul de stabilire și plată a compensațiilor pentru achitarea facturilor 

la energie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/2022, 

 

ORDON:  

 
1. Se aprobă: 

- Formularul cu privire la consumurile de energie ale consumatorilor 

casnici/apartamentelor pentru care asociația de proprietari/locatari și/sau intermediari 

la decontări intermediază furnizarea energiei termice, conform Anexei nr. 1; 

- Formularul cu privire la consumurile de energie ale consumatorilor 

casnici/apartamentelor pentru care asociația de proprietari/locatari și/sau intermediari 

la decontări intermediază furnizarea gazelor naturale, conform Anexei nr. 2; 

- Formularul cu privire la consumurile de energie ale consumatorilor 

casnici/apartamentelor pentru care asociația de proprietari/locatari și/sau intermediari 

la decontări intermediază furnizarea energiei electrice, conform Anexei nr. 3; 

- Formularul cu privire la consumurile de energie termică ale consumatorilor casnici, 

conform Anexei nr. 4; 

- Formularul cu privire la consumurile de gaze naturale ale consumatorilor casnici, 

conform Anexei nr. 5; 

- Formularul cu privire la consumurile de energie electrică ale consumatorilor casnici, 

conform Anexei nr. 6. 

2. Administratorii asociațiilor de proprietari/locatari și/sau intermediari la decontări vor 

transmite Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în format pdf, cu aplicarea semnăturii și a 

ștampilei, precum și în format excel la adresa electronică support@compensatii.gov.md, până la 

data de 1 noiembrie a anului în curs, istoricul consumului de energie pentru precedenta perioadă 

rece a anului pentru toți consumatorii casnici, conform formularelor din Anexa nr. 1, nr. 2 și nr. 

3.  

3. Furnizorii de energie termică, gaze naturale și energie electrică vor transmite Ministerului 

Muncii și Protecției Sociale, în format pdf, cu aplicarea semnăturii și a ștampilei, precum și în 

format excel la adresa electronică support@compensatii.gov.md, până la data de 1 noiembrie a 

anului în curs, istoricul consumului de energie pentru precedenta perioadă rece a anului pentru 

consumatorii casnici , conform formularelor din Anexa nr. 4, nr. 5 și nr. 6.  

4. Controlul executării prezentului Ordin mi-l asum.  

 

 

    Ministru                                                                  Marcel SPATARI  
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Anexa nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea Asociației de Proprietari/Locatari  
și/sau intermediari la decontări care 
intermediază furnizarea energiei termice:   

Denumirea furnizorului de energie termică:   

IDNO  Asociației de Proprietari/Locatari  
și/sau intermediari la decontări:   

Raion/Municipiu:   

Localitate:   

Strada:   

Număr:   

Nr. contract/NLC al Asociației de 
Proprietari/Locatari  
și/sau intermediari la decontări: 

  

Date privind consumurile de energie ale apartamentelor pentru care Asociației de Proprietari/Locatari  
și/sau intermediari la decontări intermediază furnizarea energiei termice 

Nr Bloc Nr. apartament Nume Prenume IDNP Noi 2021  
Gcal 

 Dec 2021  
Gcal 

Ian 2022  
Gcal 

Feb 2022 
Gcal 

Mar 2022 
Gcal 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     



Anexa nr.2 

Denumirea Asociației de Proprietari/Locatari și/sau 
intermediari la decontări:   

Denumirea furnizorului de gaze naturale:   

IDNO Asociației de Proprietari/Locatari  
și/sau intermediari la decontări:   

Raion/Municipiu:   

Localitate:   

Strada:   

Număr:   

ID Asociației de Proprietari/Locatari  
și/sau intermediari la decontări:   

Date privind consumurile de energie ale apartamentelor pentru care Asociația de Proprietari/Locatari  
și/sau intermediari la decontări intermediază furnizarea gazelor naturale 

Nr Bloc Nr. apartament Nume Prenume IDNP Noi 2021  
m3 

 Dec 2021  
m3 

Ian 2022  
m3 

Feb 2022 
m3 

Mar 2022 
m3 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

 



        Anexa nr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea Asociației de Proprietari/Locatari  
și/sau intermediari la decontări care 
intermediază furnizarea energiei electrice: 

  

Denumirea furnizorului de energie electrică:   

IDNO Asociației de Proprietari/Locatari  
și/sau intermediari la decontări:   

Raion/Municipiu:   

Localitate:   

Strada:   

Număr:   

NLC Asociației de Proprietari/Locatari  
și/sau intermediari la decontări:   

Date privind consumurile de energie ale apartamentelor pentru care Asociația de Proprietari/Locatari  
și/sau intermediari la decontări  intermediază furnizarea energiei electrice 

Nr Bloc Nr. apartament Nume Prenume IDNP 
Noi 2021  

kWh 
 Dec 2021  

kWh 
Ian 2022  

kWh 
Feb 2022 

kWh 
Mar 2022 

kWh 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     



Anexa nr. 4 

Denumirea furnizorului de energie termică:   

IDNO furnizor:   

Date privind consumurile de energie ale consumatorilor casnici 
de energie termică 

Nr. 

 
Cod de identificare 
a consumatorului 
casnic în factură 

(NLC / nr. 
contractului) 

Numele și 
prenumele 

titularului de 
contract 

Raion / municipiu Localitate 
Noi 2021  

Gcal 
 Dec 2021  

Gcal 
Ian 2022  

Gcal 
Feb 2022 

Gcal 
Mar 2022 

Gcal 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 5 

Denumirea furnizorului de gaze naturale:   

IDNO furnizor:   

Date privind consumurile de energie ale consumatorilor casnici 
de gaze naturale 

Nr 

 
Cod de identificare 
a consumatorului 
casnic în factură 

(NLC / nr. 
contractului) 

Numele și 
prenumele 

titularului de 
contract 

Raion / municipiu Localitate 
Noi 2021  

m3 
 Dec 2021  

m3 
Ian 2022  

m3 
Feb 2022 

m3 
Mar 2022 

m3 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

 

 

 

 



Anexa nr. 6 

Denumirea furnizorului de energie electrică:   

IDNO furnizor:   

Date privind consumurile de energie ale consumatorilor casnici 
de energie electrică 

 

No 

Cod de identificare 
a consumatorului 
casnic în factură 

(NLC / nr. 
contractului) 

Numele și 
prenumele 

titularului de 
contract 

Raion / municipiu Localitate 
Noi 2021  

kWh 
 Dec 2021  

kWh 
Ian 2022  

kWh 
Feb 2022 

kWh 
Mar 2022 

kWh 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  
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