
total lei/ 1000m
3

1 Volumul de gaze naturale procurate  GPn mil. m
3 1037,7

Schimbari în stocuri -2,8

 Volum de gaze furnizate la intrare în retelele de transport 1040,5

2  Consumul tehnologic si pierderile de gaze in retelele de transport  - total #ССЫЛКА! mil. m
3 9,0

3 Volumul de gaze naturale transportate pentru consumatorii din țară - total mil. m3 1031,5

4 Volumul de gaze tranzitat 1238,6

5 Volumul total transportat 2270,1

6
Volumul de gaze naturale furnizate in punctele de iesire din retelele de transport al gazelor 

naturale
mil. m

3 1031,5

inclusiv:

pentru consumatorii racordați direct la rețeaua de transport mil. m
3 36,7

în rețele de distribuție mil. m
3 994,8

7 Consumul tehnologic si pierderile tehnice de gaze naturale in retelele de distributie  mil. m3 28,9

8 Consum propriu mil. m
3 1,0

9 Volumul de gaze naturale livrat consumatorilor finali mil. m
3 1001,6

10 Volumul gazelor naturale furnizate de furnizor in toate punctele de furnizare GFn mil. m
3

in punctele de intrare in retelele de transport al gazelor naturale GF
it

mil. m
3 1040,5

in punctele de iesire din retelele de transport al gazelor naturale GF
et

mil. m
3 1031,5

pentru consumatorii racordați direct la rețeaua de transport mil. m
3 36,7

în rețele de distribuție mil. m
3 994,8

in punctele de iesire din retelele de distributie a gazelor naturale de presiune inalta, medie si 

joasa 
GFD

ip-mp-jp
mil. m

3 964,891

de presiune inalta 78,2

de presiune medie 478,5

de presiune joasa 408,2

I. Costurile reglementate totale ale furnizorului de gaze naturale la tarife reglementate CRTFn

Cursul de schimb al valutei naţionale faţă de dolarul SUA CVn lei/$ 17,37

$/1000m3 148,61

lei/1000m3 2581,86

mii $

mii lei 2679172 2581,86

Costul  gazelor naturale procurate de furnizorul de gaze naturale la tarife  reglementate din 

import
2679172 2581,86

Costul pierderilor in RT mii lei 24762,1 2600,14

1.2.
Costul serviciului de transport al gazelor naturale, achitat de furnizorul de gaze naturale la tarife 

reglementate operatorului retelei de transport 
CSTn mii lei 257090,1 249,24

inclusiv:  de presiune inalta 7015 7,27

de presiune medie 42921 55,68

de presiune joasa 36615 145,38

1.3.
Costul serviciului de distributie al gazelor naturale, achitat de furnizorul de gaze naturale la 

tarife reglementate operatorului retelei de distributie
CSDn mii lei 1128460,7 1169,52

inclusiv:  de presiune inalta 37,53 15347 196,24

de presiune medie 539,79 245931 513,97

de presiune joasa 346,98 867183 2.124

1.4.
Cheltuielile reglementate ale furnizorului legate nemijlocit de prestarea serviciului de furnizare a 

gazelor naturale
CRFn mii lei 136021,8 135,93

la intrare in RT mii lei 424,8 0,41

la iesire din RT mii lei 74868 72,58

la iesire din RD mii lei 60729,0 62,94

1.5. Rentabilitatea reglementata a furnizorului de gaze naturale la tarife reglementate RFn mii lei 25859,6 25,82

Rata de rentabilitate a furnizorului Rrn % 1

II.
Venitul total reglementat necesar de a fi obtinut de furnizorul de gaze naturale la tarife 

reglementate de la furnizarea la tarife reglementate
VFF/TFF mii lei

2.1. in punctele de intrare in retelele de transport al gazelor naturale VF
it
/TFF

it mii lei 2.705.456,3 2.600

2.2. in punctele de iesire din retelele de transport al gazelor naturale VF
et/

TFF
et mii lei 2.986.367,8 2.895

pentru consumatorii racordați direct la rețeaua de transport 106.253,3 2.895

în rețele de distribuție 2.880.114,5 2.895

2.3.
 in punctele de iesire din retelele de distributie a gazelor naturale de presiune inalta, medie si 

joasa 

VFD/TFF
ip-mp-

jp
mii lei 3.982.753,3 4128

inclusiv:         de presiune inalta 246.695,7 3154

       de presiune medie 1.661.383,4 3472

       de presiune joasa 2.074.674,3 5083

 Total venituri SA "Moldovagaz" de la livrarea gazelor naturale mii lei 4.089.007

de la furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali mii lei 3.982.753,3 4128

de la furnizarea gazelor naturale altor consumatori de la SDG mii lei 106.253,3 2895

Devieri tarifare mii lei 20.000,0

 Total venituri SA "Moldovagaz" de la furnizarea gazelor naturale mii lei 4.109.006,6

de la furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali mii lei 4.002.753,3 4148

de la furnizarea gazelor naturale altor consumatori de la SDG mii lei 106.253,3 2895

III.
Venitul total reglementat necesar de a fi obtinut de furnizorul de gaze naturale la tarife 

reglementate 
VFF/TFF mii lei

3.1. in punctele de intrare in retelele de transport al gazelor naturale VFit/TFFit mii lei 2.705.456,3 2600,14

3.2. in punctele de iesire din retelele de transport al gazelor naturale VFet/TFFet mii lei 2.986.367,8 2895,21

inclusiv:

pentru consumatorii racordați direct la rețeaua de transport mii lei 106.253,3 2895,21

în rețele de distribuție mii lei 2.880.114,5 2895,21

3.3.
 in punctele de iesire din retelele de distributie a gazelor naturale de presiune inalta, medie si 

joasa 

VFD/TFFip-

mp-jp
mii lei

inclusiv:         de presiune inalta mii lei 305.113,3 3.901

       de presiune medie mii lei 1.972.994,0 4.123

       de presiune joasa mii lei 1.724.646,0 4.225

Pretul mediu ponderat de procurare a gazelor naturale PPn

1.1.
Costul  gazelor naturale procurate de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate din 

import cu devieri de la costul gazelor
CGPn

Proiectul ANRE 

Proiectul prețului de furnizare a gazelor naturale pentru anul 2020  

Denumirea
Unitatea de 

masura


