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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂRE  nr. ___ 

din ___ februarie 2021 

 

privind aprobarea costurilor de bază aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale  

prestat de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading”  

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele 

naturale, art. 9 alin. 5 lit. g) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Metodologiei de 

calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor 

naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 443/2020 din 24 

noiembrie 2020, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă valorile costurilor de bază aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale 

prestat de către S.R.L. „Rotalin Gaz Trading”, pentru anul de bază 2020, după cum urmează: 

1.1. Cheltuieli materiale (CM) – 1 055,6 mii lei, inclusiv pentru rețelele: de presiune înaltă – 

186,3 mii lei, de presiune medie – 362,3 mii lei, de presiune joasă – 507,0 mii lei; 

1.2. Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți (CST) – 569,1 mii lei, inclusiv pentru 

rețelele: de presiune înaltă – 106,6 mii lei, de presiune medie – 206,5 mii lei, de presiune joasă – 

256,0 mii lei; 

1.3. Cheltuieli privind retribuirea muncii personalului încadrat nemijlocit în procesul de 

întreţinere, exploatare şi reparaţie a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale (CRE) – 9 013,1 mii 

lei, inclusiv pentru rețelele: de presiune înaltă – 1 643,4 mii lei, de presiune medie – 3 129,6 mii lei, 

de presiune joasă – 4 240,1 mii lei;  

1.4. Cheltuieli privind retribuirea muncii personalului administrativ (CRA) – 2 313,1 mii lei; 

1.5. Cheltuieli administrative (CA) – 528,5 mii lei. 

2. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă. 
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