Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
str. Columna 90, MD-2012, mun. Chișinău, Republica Moldova
SCRISOARE
de argumentare a inițiativei de aprobare a costurilor/cheltuielilor de bază a operatorului sistemului de distribuție „Rotalin
Gaz Trading” S.R.L.

Prin prezenta, Î.C.S. „Rotalin Gaz Traiding” S.R.L., în calitate de operator al sistemului de
distribuție având în vedere prevederile art.55 alin. (2) și 98 al Legii nr. 108 cu privire la gazele naturale
conform cărora în sectorul de gaze naturale accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale se acordă
în baza tarifelor stabilite în conformitate cu metodologiile de calculare a tarifelor reglementate pentru
serviciul de distribuție a gazelor naturale înaintează spre aprobare cheltuielile/costurile de bază aferente
activității de distribuție a gazelor naturale.
Solicitant: Î.C.S. „Rotalin Gaz Trading” S.R.L.
Prioritatea: Aprobarea costurilor/ cheltuielilor reglementate care vor intra în calculul tarifului pentru
serviciul de distribuție a gazelor naturale.
Măsuri: Înaintarea calculului detaliat al elementelor de costuri/cheltuieli și documentației justificative.
I.

DATE GENERALE
1. Obiectivul general:
Reieșind din prevederile legislației în vigoare activitatea de distribuție a gazelor naturale este o
activitate reglementată și respectiv desfășurată la tarife reglementate. Reglementarea tarifelor pentru
serviciul de distribuție a gazelor naturale în respectiva ramură a economiei naționale are drept scop
asigurarea faptului ca consumatorii finali să suporte doar costurile reale aferente prestării serviciilor de
distribuție a gazelor astfel încât să fie asigurată viabilitatea financiară a OSD în baza costurilor reale şi
necesare pentru desfăşurarea activităţilor şi asigurarea unui nivel rezonabil de rentabilitate.
Prin urmare, conducându-ne de aceste raționamente și prevederile legislației în vigoare urmărind
asigurarea viabilității solicitantului care depinde de tarifele reglementate menite să acopere
costurile/cheltuielile reale suportate, considerăm drept imperioasă aprobarea costurilor/cheltuielilor
propuse spre examinare drept element esențial în efectuarea calculelor pentru tarifele de distribuție a
gazelor naturale.
2. Obiective specifice:
Aprobarea de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova a
costurilor/cheltuielilor de bază înaintate și ulterior a tarifelor pentru serviciul de distribuție a gazelor
naturale va contribui și la alinierea solicitantului la cerințele de separare funcțională și contabilă, astfel,
asigurându-se nivelul necesar de independență și transparență între activitatea de distribuție și cea de
furnizare a gazelor naturale, care va permite realizarea principiului de piață liberă.
II.

JUSTIFICARE
Înițiativa de aprobare a costurilor/cheltuielilor de bază ale operatorului de sistem Î.C.S. „Rotalin
Gaz Trading” S.R.L., este fundamentată pe prevederile Legii nr. 108 cu privire la gazele naturale,
Metodologiei de calculare aprobare şi aplicare a tarifelor şi preţurilor reglementate la gazele naturale
aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrare al ANRE nr.678 din 22.08.2014 ș.a. acte normative
în vigoare.
Se consideră oportună perioada de înaintare a costurilor/cheltuielilor de bază ale operatorului de
sistem anul de bază fiind anul 2020, perioada următoare de reglementare,
cheltuielile însă fiind calculate în baza prevederilor metodologiei numite, or, până la etapa actuală o altă
metodologie nu a fost aprobată, tacit fiind extinsă perioada de reglementare a acesteia.

Ținând cont de pct. 24 al Metodologiei de calculare aprobare şi aplicare a tarifelor şi preţurilor
reglementate la gazele naturale aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrare al ANRE nr.678 din
22.08.2014 se înaintează următoarele elemente componente ale cheltuielilor propuse a fi aprobate:
UAn – cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale operatorului
sistemului de distribuţie, care ţin de desfăşurarea activităţii de distribuţie a gazelor naturale;
CMn – cheltuieli materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie a gazelor naturale
în anul de reglementare “n”;
CRMn – cheltuieli cu personalul operatorului sistemului de distribuţie, necesare pentru desfăşurarea
activităţii de distribuţie a gazelor naturale în anul de reglementare “n”;
CIEn – cheltuieli de întreţinere şi exploatare a imobilizărilor corporale şi necorporale aferente
activităţii de distribuţie a gazelor naturale în anul de reglementare “n”;
CPGn – costul gazelor naturale procurate în anul “n” pentru acoperirea consumului tehnologic şi al
pierderilor tehnice reglementate de gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale;
CCGAn – cheltuieli de distribuire şi administrative ale operatorului sistemului de distribuţie aferente
activităţii de distribuţie a gazelor naturale;
Tn – impozite, taxe şi alte plăţi justificate şi necesar a fi achitate de operatorul sistemului de
distribuţie în anul de reglementare “n”, care conform legislaţiei se atribuie la cheltuieli;
CFRn – fondul de rulment necesar pentru desfăşurarea activităţii de distribuţie a gazelor naturale în
anul de reglementare “n”.
III.

METODOLOGIA

Pentru efectuarea calculelor costurilor/cheltuielilor de bază pentru serviciul de distribuție a
gazelor naturale se vor folosi formulele cuprinse în pct. 27-54 ale Metodologiei de calculare aprobare şi
aplicare a tarifelor şi preţurilor reglementate la gazele naturale aprobată prin Hotărârea Consiliului de
Administrare al ANRE nr.678 din 22.08.2014 și prevederile Metodologiei de calcul al consumurilor
tehnologice şi al pierderilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie aprobată prin Hotărîrea
Consiliului de administraţie al ANRE nr. 398 din 31 decembrie 2010.
IV.
PRODUSELE
Produsul final urmărit constă în determinarea cuantumului costurilor și cheltuielilor de bază ale
operatorului de sistem Î.C.S. „Rotalin Gaz Trading” S.R.L. conform prevederilor normative în vigoare,
care constituie:
- UAn – 9 696, 53 mii lei.
- CMn – 2744, 77 mii lei.
- CRMn – 19866, 31 mii lei.
- CIEn – 1025, 32 mii lei.
- CPGn – 1482, 39 mii lei.
- CCGAn – 983, 79 mii lei.
- Tn – 221, 59 mii lei.
- CFRn – 45, 65 mii lei.
V.
IMPACTUL COSTURILOR/CHELTUIELILOR DE BAZĂ ASUPRA
TARIFELOR/ PREŢURILOR REGLEMENTATE
Aprobarea consturilor/cheltuielilor de bază ale solicitantului vor servi drept bază de
clalcul a tarifelor de distribuție a gazelor naturale.
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