
 

 
Nr. 206   HOTĂRÎRE 
din 26.11.2015   

mun. Chișinău   
    Cu privire la constituirea unui comitet 

tehnic de proiect 
  

 
 
În temeiul art. 7 alin. (3) al Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la 
standardizare, cu modificările şi completările ulterioare, în contextul prevederilor pct. 
4.1.4 al codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia 
standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de 
standardizare” și la inițiativa Ministerului Economiei și proiectului INOGATE, Institutul 
Naţional de Standardizare 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
1. Se constituie Comitetul tehnic de standardizare CT 44 „Comitet de proiect – Gaze 
combustibile și infrastructura gazelor” (în continuare CT 44), în componenţă, conform 
anexei. 
 
2. Obiectivul activității CT 44 va fi examinarea listei standardelor moldovene din 
domeniu, identificarea și înaintarea propunerilor de anulare a standardelor 
conflictuale cu standardele europene adoptate, precum și stabilirea termenilor de 
tranziție, conform angajamentelor ce derivă din Acordul de Asociere RM – UE și 
Acordul de Aderare la Tratatul de constituire a Comunității Energetice. 
 
 
 
 
 
 
 
Iurii SOCOL, 
Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă 
la hotărîrea Institutului Național 
de Standardizare 
nr. 206 din 26.11.2015 
 
 

Membrii CT 44 „Comitet de proiect – Gaze combustibile și infrastructura gazelor” 
 

1. S.A. Moldova-Gaz – reprezentată de către dl Valentin Tonu, Președinte CT; 
2. Institutul Național de Standardizare, reprezentat de către dna Eugenia ROMAN, 
Secretar CT, Reprezentant al organismului național de standardizare; 
3. Î.S. Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare – reprezentată de 
către dl Nicolai Manolov 
4. Institutul de Energetică – reprezentat de către dna Natalia Timofte;  
5. Ministerul Economiei – reprezentat de către dna Daniela Daud;  
6 Î.S. Vestmoldtransgaz – reprezentată de către dl Iurie Dolghier; 
7 Institutul Național de Metrologie – reprezentat de către dl Anatolii Bescupschii; 
8. Agenția pentru Eficiență Energetică – reprezentată de către dl Igor Zănoagă; 
9. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică – reprezentată de către dl 
Aurel Patrașcu; 
10. S.A. Moldova-Gaz – reprezentată de către dl Valeriu Tărăburcă; 
11. S.R.L. Moldovatransgaz – reprezentată de către dl Igor Baidauz. 

 pagina 2 


