
Notă de argumentare 

privind tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către  

S.R.L. „Candelux-Com” 

 

Societatea cu răspundere limitată „Candelux-Com”, este deținătoarea licenței de distribuție a 

gazelor naturale nr. AC 000697 eliberată la data de 25.04.2017. 

În perioada de gestiune 2020 venitul din vânzări al S.R.L. „Candelux-Com” a constituit 

29 909,47 mii lei, profitul net al perioadei de gestiune a constituit 524,97 mii lei, iar numărul 

consumatorilor de gaze naturale deserviți, la situația 01.01.2021  a constituit 19. 

În conformitate cu Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor 

titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate nr. 286/2018 din 17.10.2018, 

S.R.L. „Candelux-Com” a depus solicitarea nr. 61 din 14.07.2021 de examinare și aprobare a 

proiectului tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor, calculate 

conform Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru 

serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 

(Agenție/ANRE) nr. 271/2018 din 28 septembrie 2018. 

Departamentul gaze naturale și energie termică (în continuare - Departament) a examinat 

calculele și materialele prezentate de întreprindere, bazându-se pe principiul acoperirii consumurilor 

și cheltuielilor minime necesare și justificate pentru prestarea serviciilor auxiliare. 

Principalele modificări, efectuate de către  Departament în solicitarea titularului de licență, se 

referă la: 

1) Cheltuielile materiale au fost examinate luând în considerare datele efective prezentate de 

către titularul de licență și verificate cu normele de consum a materialelor conform Ordinul nr. 154 

din 22.12.2006 cu privire la aprobarea „Normelor de consum a materialelor și normele de rezervă de 

utilaj, aparate, instrumente, materiale și mijloace a protecției personale la exploatarea sistemelor de 

distribuție” NMSG-01-2006 (Monitorul Oficial nr. 64-66/296, din 11.05.2007), (în continuare-

Ordinul nr.154). De menționat că, la determinarea cheltuielilor materiale necesare pentru prestarea 

serviciilor auxiliare pentru anul 2021 a fost luat în calcul prețul minim existent pe piață. Totodată, la 

examinarea cheltuielilor materiale, acestea au fost reduse ca urmare: 

- a excluderii materialelor care nu sunt necesare în prestarea serviciilor; 

- a ajustării normei de consum conform Ordinului nr. 154; 

2) Cheltuielile cu personalul au fost examinate luând în considerare datele efective prezentate 

de către întreprindere și verificate cu normele de timp conform Ordinul nr. 135 din 14.09.2006 cu 

privire la aprobarea „Normelor de timp pentru deservirea tehnică și reparația sistemelor de gaze” 

NTSG-01-2005 (Monitorul Oficial nr. 64-66/295, din 11.05.2007), (în continuare-Ordinul nr. 135). 

Astfel, cheltuielile cu personalul au fost determinate rezultând din cuantumul minim garantat 

al salariului în sectorul real. Cheltuielile legate de contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii 

au fost determinate în baza cotelor prevăzute de legile respective pentru anul de referință. De 

asemenea a fost ajustată norma de timp conform Ordinului nr. 135, iar la tarifele privind 

desigilarea/sigilarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea 

consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV a fost 

aplicată norma de timp conform abordării unice aplicate pentru toți titularii de licență. 

În ceea ce privește Cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor și 

mecanismelor, nu au fost prezentate calcule de către titularul de licență, deoarece activitatea 

reglementată a întreprinderii are loc pe un teritoriu restrâns, unde nu sunt generate cheltuieli de 

deplasare cu mijlocul de transport.  

Suplimentar menționăm că, în lipsa cheltuielilor privind utilizarea mijloacelor de transport, 

mașinilor și mecanismelor, nu este necesară examinarea și stabilirea tarifului suplimentar celui 

standard. 



 

 

 

De menționat că, în urma analizei proiectului Agenției privind tarifele reglementate pentru 

serviciile auxiliare, titularul de licență nu are obiecții, fapt confirmat prin scrisoarea nr. 66 din 

06.09.2021. 

Luând în considerare cele expuse, Departamentul propune spre aprobare Consiliului de 

administrație al ANRE tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către titularul de 

licență S.R.L. „Candelux-Com” conform Anexei 1 la proiectul Hotărârii.  

 

 


