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1. Stabilirea complexităţii analizei impactului de reglementare
Criteriul
Punctajul (de la 1 la 3)
Nivelul de interes public faţă de
2
intervenţia propusă
Gradul de inovaţie al intervenţiei
1
propuse
Mărimea potenţialelor impacturi ale
2
iniţiativei propuse
5
TOTAL
Argumentare/descifrarea succintă a punctajului atribuit:
Intervenția dată nu necesită o analiză complexă .
a) 2 - nivel de interes public este mediu deoarece, proiectul Metodologiei de calculare, de
aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către
operatorul sistemului de transport şi de către operatorul sistemului de distribuţie se atribuie
unor grupuri sociale distincte, care nu reprezintă majoritatea societăţii şi anume:
consumatorilor finali, operatorilor depozitelor de stocare de gaze naturale, operatorilor GNCV,
producătorilor şi operatorilor de sistem.
b) 1-intervenţia nu este nouă, în mare parte deja existentă în cadrul normativ (Hotărîrea ANRE
nr.316 din 24.12.2008), necesitatea intervenţiei a fost stabilită expres în Legea cu privire la
gazele naturale nr.108 din 27.05.2016.
c) 2- ar putea fi afectată neesenţial o parte mai mare a societăţii (consumatorii finali, operatorii
depozitelor de stocare de gaze naturale, operatorii GNCV, producătorii).
2. Definirea problemei
Agenția elaborează şi aprobă metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor
reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de transport şi de către
operatorul sistemului de distribuţie, conform art.7, alin.(2) lit.b) din Legea cu privire la gazele naturale
nr.108 din 27.05.2016.
La prezent, prețurile la serviciile auxiliare sunt determinate în baza Metodologiei de determinare,
aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru
distribuţia gazelor naturale, aprobate prin Hotărârea ANRE nr.316 din 24.12.2008.
Potrivit legii, consumatorul final achită tariful de racordare, tariful pentru reconectare în cazul în

care instalaţiile gazelor naturale ale sale au fost deconectate de la reţeaua de gaze naturale, precum şi alte
cheltuieli care rezultă din lege. Tariful de racordare şi tariful pentru reconectare constituie tarife pentru
servicii auxiliare şi se achită de consumatorul final în condiţiile stabilite în Regulamentul pentru
furnizarea şi utilizarea gazelor naturale. Pînă la aprobarea tarifului de racordare, plata pentru racordare la
reţeaua de gaze naturale se calculează în baza devizului de cheltuieli pentru montarea instalaţiei de
racordare.
Ţinînd cont de exigenţele Legii cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016, se propune ca
în Metodologia menţionată să se conţină norme cu privire la :
1) serviciile auxiliare prestate consumatorilor finali, producătorilor, operatorilor GNCV,
operatorilor depozitelor de stocare de către operatorii de sistem pentru care tarifele sunt reglementate;
2) componenţa şi modul de determinare a cheltuielilor incluse în calculul tarifelor pentru serviciile
auxiliare;
3) principiile, modul de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile auxiliare.
Concomitent Metodologia urmează să fie bazată pe următoarele principii de reglementare:
a) suportarea de către consumatorul final, producător, operator GNCV, operator al depozitului de
stocare, doar a cheltuielilor necesare şi justificate, pentru prestarea de către operatorii de sistem a
serviciilor auxiliare, solicitate de către consumatorul final, producător, operator GNCV, operator al
depozitelor de stocare;
b) acoperirea cheltuielilor operatorilor de sistem necesare şi justificate pentru prestarea serviciilor
auxiliare;
c) desfăşurarea de către operator a unei activităţi eficiente, care va permite prestarea
consumatorilor finali și producătorilor a serviciilor auxiliare de calitate;
d) asigurarea transparenţei în procesul de reglementare a tarifelor pentru serviciile auxiliare.
Se propune ca în Metodologe
să fie reflectate următoarele servicii auxiliare prestate
consumatorilor, producătorilor, operatorilor GNCV, operatorilor depozitelor de stocare de către
operatorii de sistem :
a) racordarea instalației de utilizare a consumatorului final la reţeaua de gaze naturale;
b) racordarea instalaţiei de producere a gazelor naturale la reţeaua de gaze naturale;
c) racordarea instalaţiei GNCV la reţeaua de gaze naturale;
d) racordarea depozitelor de stocare a gazelor naturale la reţeaua de gaze naturale;
e) conectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua de gaze naturale în cazul
cînd executarea instalației de racordare este asigurată de către solicitant;
f) reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la reţeaua de gaze naturale, care a fost
deconectată anterior pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale şi/sau a
clauzelor contractuale;
g) deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua de gaze naturale la
solicitarea acestuia, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale;
h) reconectarea la reţeaua de gaze naturale a instalației de utilizare a consumatorului final, care
anterior a fost deconectată la solicitarea acestuia;
i) demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea verificării
metrologice și/sau expertiză și remontarea acestuia, la solicitarea consumatorului casnic, în caz dacă se
constată, că echipamentul de măsurare respectiv corespunde normelor metrologice;
j) sigilarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea consumatorului
final.
k) desigilarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea
consumatorului final;

La determinarea tarifelor pentru serviciile auxiliare urmează să fie luate în considerație cheltuielile
justificate, necesare operatorilor de sistem pentru prestarea serviciilor auxiliare. În acest context s-a
stabilit, că în tarifele la serviciile auxiliare urmează a fi incluse următoarele cheltuieli:
1) cheltuielile pentru materialele necesare la prestarea serviciului auxiliar;
2) cheltuielile cu personalul necesare la prestarea serviciului auxiliar;
3) cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor și mecanismelor necesare la
prestarea serviciului auxiliar;
4) cheltuielile de distribuire şi administrative necesare la prestarea serviciului auxiliar;
5) rentabilitatea la prestarea serviciului auxiliar.
Astfel se propune ca pentru fiecare serviciu auxiliar să fie descrise materialele ce vor fi incluse la
determinarea tarifelor pentru serviciul auxiliar respectiv. La fel, urmează a fi stabilit cum se determină
cheltuielile cu personalul, pentru prestarea fiecărui serviciu auxiliar şi să fie excluse situaţiile de achitare
de către consumatorul final a cheltuielilor nesuportate de către operator în cazul, în care în aceiaşi zi sunt
prestate mai multe servicii auxiliare pentru consumatorul final.
De asemenea, se propune ca pentru toţi operatorii de sistem, care prestează servicii auxiliare să se
stabilească o rentabilitate unică, care va fi determinată luînd în consideraţie cheltuielile suportate de către
operator. Pînă în prezent, mărimea rentabilității utilizată de operatorii de sistem, a fost 15 % din
cheltuielile totale.
Ținînd cont că activitatea operatorilor de sistem aferentă prestării serviciilor auxiliare este
reglementată, activitatea de bază fiind prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor
naturale, tarifele pentru care sunt de asemenea reglementate și serviciile auxiliare se prestează de către
operatorii de sistem ca întreprinderi care dispun de rețele de gaze naturale (de transport și respectiv de
distribuție) ce își desfășoară activitatea ca un monopol natural, se consideră oportun, ca mărimea
rentabilității să fie stabilită 5 % din totalul cheltuielilor.
Cheltuielile pentru materialele necesare la prestarea serviciului auxiliar vor fi suportate de
consumatorul final, ele fiind incluse integral în tariful pentru prestarea serviciului auxiliar.
Pentru simplificarea procedurii de determinare şi aprobare a tarifelor la serviciile auxiliare care se
prestează de operatorii de sistem, se propune, ca operatorul să determine cheltuielile necesare pentru
prestarea serviciilor auxiliare separat pentru fiecare serviciu şi să prezinte calculele respective,
suplimentate de actele normative prin care se justifică cheltuielile menţionate, inclusiv rezultatele
licitaţiilor publice privind achiziţia materialelor. Pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare
este necesar de a avea la dispoziţie toate datele şi informaţiile necesare examinării cheltuielilor ce
urmează a fi incluse în tarife.
Este important de menţionat, că cheltuielile suportate de operatorii de sistem la prestarea serviciilor
auxiliare consumatorilor finali, producătorilor, operatorilor GNCV, operatorilor depozitelor de stocare de
gaze naturale nu se includ în tarifele reglementate pentru prestarea serviciilor de transport și de
distribuție a gazelor naturale.
3. Stabilirea obiectivelor
Elaborarea Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru
serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorul sistemului de
distribuţie, conform cerinţelor Legii cu privire la gazele naturale şi asigurarea de condiţii echitabile
operatorilor de sistem, consumatorilor finali, producătorilor, operatorilor GNCV, operatorilor depozitelor
de stocare la prestarea serviciilor auxiliare, deoarece serviciile auxiliare pot fi prestate numai de
operatorii de sistem, ei fiind întreprinderile care dispun de reţele de transport şi de distribuţie a gazelor
naturale.
Obiective:
- asigurarea prestării serviciilor auxiliare consumatorilor finali de către operatorii de sistem, la tarife

-

-

care includ costuri justificate şi necesare, aprobate de către autoritatea de reglementare în baza
metodologiei;
excluderea prestării serviciilor auxiliare la tarife, arbitrar stabilite de către operatorii de sistem;
asigurarea determinării tarifelor la serviciile auxiliare în rezultatul unui proces transparent şi
echitabil pentru consumatorii finali și producători, care vor cunoaşte că în tarifele la serviciile
auxiliare sunt incluse numai cheltuieli justificate şi necesare operatorului de sistem pentru
prestarea serviciilor auxiliare;
asigurarea protecţiei drepturilor şi a intereselor consumatorilor finali și producătorilor, reieşind din
cerinţele Legii cu privire la gazele naturale.

4. Identificarea opţiunilor
După cum a fost menţionat anterior în conformitate cu Legea cu privire la gazele naturale nr. 108
din 27.05.2016, ANRE elaborează şi să aprobe Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a
tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de transport şi de
către operatorul sistemului de distribuţie.
La capitolul abordărilor alternative au fost identificate două opţiuni:
1. A nu face nimic.
Opţiunea constă în a nu elabora şi aproba Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a
tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de
transport şi de către operatorul sistemului de distribuţie şi astfel nu vor fi respectate prevederile
Legii cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, ceea ce nu este o opţiune viabilă.
2. Reglementarea clasică.
Elaborarea proiectului Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor
reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de transport şi de
către operatorul sistemului de distribuţie ţinând cont de exigenţele Legii cu privire la gazele
naturale nr.108 din 27.05.2016, necesitatea creării cadrului secundar de reglementare, astfel
creând premise pentru soluţionarea problemelor ce pot apărea în relaţiile dintre operatorii de
sistem, producători, consumatori finali existenţi sau potenţiali, operatorii GNCV, operatorii
depozitelor de stocare care solicită prestarea serviciilor auxiliare.
5. Analiza şi compararea opţiunilor
I.
A nu face nimic
II.
Elaborarea actului normativ prevăzut de lege - reglementare clasică
ALTERNATIVA
POSIBILELE AVANTAJE
1. Alternativa de a Nu au fost stabilite, deoarece prin
nu face nimic
Metodologia de calculare, de
aprobare şi de aplicare a tarifelor
reglementate
pentru
serviciile
auxiliare
prestate
de
către
operatorul sistemului de transport şi
de către operatorul sistemului de
distribuţie vor fi stabilite servicii
auxiliare ce se prestează de către

POSIBILELE DEZAVANTAJE
Nu va fi respectată Legea cu privire la
gazele naturale;
Nu vor fi soluţionate problemele,
descrise la cap. I, abordate de
consumatorii finali, persoane fizice şi
juridice legate de prestarea serviciilor
auxiliare.

2. Reglementarea
clasică.
Elaborarea şi
aprobarea
Metodologiei
de calculare, de
aprobare şi de
aplicare a tarifelor
reglementate
pentru serviciile
auxiliare prestate
de către
operatorul
sistemului de
transport şi de
către operatorul
sistemului de
distribuţie.

operatori,
modalitatea
de
determinare a tarifelor la serviciile
auxiliare, cheltuielile justificate ce
se includ în tarife la serviciile
auxiliare, modalitatea de aplicare a
tarifelor la serviciile auxiliare .
- Va fi creat cadrul secundar de Nu au fost identificate
reglementare necesar aplicării Legii
cu privire la gazele naturale.
- Va fi asigurată protecţia
drepturilor şi a intereselor legitime
ale consumatorilor finali și
producătorilor,
reieşind
din
cerinţele Legii menționate.
- Va fi asigurată transparenţa şi
condiţiile de echitate în raporturile
dintre producători, consumatori
finali existenţi şi celor potenţiali şi
operatorii de sistem care îşi
desfăşoară activitatea în condiţiile
de monopol natural, referitoare la
prestarea serviciilor auxiliare de
către operatorii de sistem către
producători şi consumatori finali
existenţi şi celor potenţiali.
- Vor fi stabilite prin Metodologie
serviciile auxiliare care se prestează
numai de operatori, conform
tarifelor aprobate de autoritatea
care aprobă tarifele.

Costuri:
- costuri legate de instruirea personalului operatorilor cu privire la prevederile Metodologiei. Se
estimează că nu se vor majora costurile operatorilor, dat fiind faptul că în cadrul unei întreprinderi,
în special a celei care prestează servicii de interes public, instruirea continuă a personalului face
parte din activităţile curente.
În rezultatul analizei unui exemplu ce caracterizează modul de determinare a tarifului pentru un tip
de serviciu auxiliar al unui operator de sistem ca SA”Chişinău Gaz” constatăm următoarele:
Exemplu: Tariful pentru reconectarea instalației de utilizare a consumatorului casnic la reţeaua de gaze
naturale, care a fost deconectat anterior pentru încălcarea normelor de utilizare a gazelor naturale şi/sau a
clauzelor contractuale constituie 296,71 lei.
Luând în considerație majorarea într-o anumită măsură a cheltuielilor la moment, dar și propunerea de
a diminua indicii cheltuielilor de distribuție și administrative și a rentabilității, atunci, conform
metodologiei noi calculul tarifului pentru serviciul respectiv va fi calculat după formula:

𝐼𝐶𝐷𝐴
𝑅𝑁
) ∗ (1 +
)
100
100
14,5
5
= (10 + 150 + 70) ∗ (1 +
) ∗ (1 +
) = 276,46 𝑙𝑒𝑖
100
100
Calculul dat este un calcul cu date aproximative .
unde:
𝐶𝑀𝑆𝐴𝑟𝑖 – sunt cheltuielile materiale utilizate la reconectarea instalațiilor de utilizare la reţeaua de gaze
naturale și anume costul sigiliului și altor materiale necesare utilizate la efectuarea lucrărilor de
deconectare și reconectare la reţeaua de gaze naturale a instanțiilor menționate;
𝐶𝑇𝑆𝐴𝑟𝑖 – cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor și mecanismelor necesare la
reconectarea instalației de racordare la rețeaua de gaze naturale, inclusiv costul combustibilului utilizat la
deplasarea personalului la consumator și de la consumator;
𝐶𝑃𝑆𝐴𝑟𝑖 – cheltuielile operatorului cu personalul nemijlocit încadrat în prestarea serviciului de
reconectare a instalaţiilor de utilizare ale consumatorului final la reţeaua de gaze naturale ,
corespunzătoare realizării reconectării instalaţiilor de utilizare la reţeaua de gaze naturale. La
determinarea cheltuielilor cu personalul se ia în consideraţie timpul deplasării personalului operatorului
de sistem la locul de consum şi de la locul de consum unde urmează să fie prestat serviciul auxiliar,
timpul efectuării lucrărilor de deconectare, de reconectare a instalației de racordare la reţeaua de gaze
naturale, timpul necesar întocmirii actului de reconectare;
ISDA – indicele cheltuielilor de distribuire și administrative ale operatorului de sistem la prestarea
serviciului dat, care se stabilește în mărime de 14,5%;
RN – rentabilitatea operatorului de sistem de la prestarea serviciului dat, care se stabilește în mărime de
5% din cheltuielile operatorului suportate la prestarea serviciului auxiliar respectiv.
Actualmente, operatorii de sistem prestează servicii auxiliare la tarife neaprobate de ANRE. La
prezent costul acestor servicii auxiliare prestate de operatorii de sistem au crescut, deoarece odată cu
devalorizarea leului moldovenesc faţă de valuta străină (dolar şi euro) a crescut şi preţul la materialele
utilizate la conectare, deconectare, reconectarea instalațiilor de utilizare la reţeaua de gaze naturale. Ca
exemplu, prețul la combustibil s-a majorat cu 30 %.
Deși se vor lua în considerație aceste majorări, se va stabili indicele cheltuielilor de distribuție și
administrative ale operatorului de sistem în mărime de 14,5 % pentru toate serviciile auxiliare prestate,
față de cel calculat în prezent și rentabilitatea operatorului de la prestarea serviciului auxiliar în mărime
de 5% din cheltuielile operatorului suportate la prestarea serviciului auxiliar respectiv, comparativ cu
15% utilizată în prezent. Odată cu aplicarea metodologiei noi, nu vor crește considerabil tarifele la
serviciile auxiliare, deoarece vor fi diminuați atât indicii cheltuielilor de distribuire și administrative ale
operatorului de sistem pentru prestarea serviciului auxiliar, cât și rentabilitatea operatorului de sistem de
la prestarea serviciului respectiv, fapt ce va confirma o suportare mai ușoară de către consumatorul final,
producător, operator al depozitului de stocare, operator GNCV a costurilor serviciilor menționate.
Este necesar de informat, că la moment este prematur de a efectua un calculul precis, nivelului unor
tarife pentru serviciile auxiliare, deoarece astfel de calcule depind de factori ce vor fi examinați la
momentul prezentării materialelor respective de operatorii de sistem, care vor justifica cheltuielile ce
urmează a fi incluse în tarifele pentru serviciile auxiliare. După examinarea cheltuielilor respective și
respectiv stabilirea valorilor concrete ale indicatorilor revenite fiecărui operator, va fi posibil de
determinat care sunt valorile tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate de operatori.
𝑅𝑆𝐴𝑟𝑖 = (𝐶𝑀𝑆𝐴𝑟𝑖 + 𝐶𝑇𝑆𝐴𝑟𝑖 + 𝐶𝑃𝑆𝐴𝑟𝑖 ) ∗ (1 +

Beneficii:
- crearea cadrului secundar de reglementare care este prevăzut de legislaţia primară;

asigurarea respectării principiului eficienţei prestării serviciilor auxiliare de către operatorii de
sistem la cheltuieli minime şi eficienţă maximă;
- asigurarea transparenţei în relaţiile dintre operatorii de sistem, consumatorii finali, producători,
operatori GNCV, operatorii depozitelor de stocare inclusiv a transparenţei procesului de
determinare şi aprobare a tarifelor la serviciile auxiliare şi publicarea lor înainte de a fi aplicate;
- asigurarea protecţiei drepturilor şi a intereselor consumatorilor finali, producătorilor, operatorilor
GNCV, operatorilor depozitelor de stocare de gaze naturale reieşind din cerinţele Legii cu privire
la gazele naturale;
- excluderea practicilor de încasare a plăţilor de la consumatorii finali, producători, operatori
GNCV, operatori ai depozitelor de stocare de gaze naturale pentru prestarea unor servicii ce nu
sunt incluse în lista serviciilor auxiliare.
-

6. Implementarea şi monitorizarea (se completează pentru analiza complexă)
Autorii Analizei optează pentru Opţiunea II, întrucât aceasta corespunde exigenţelor Legii cu privire la
gazele naturale şi altor acte normative, inclusiv Legii privind protecţia consumatorilor, Legii cu privire
la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
Reglementarea satisface interesul public în sensul că creează condiţii echitabile pentru consumatorii
finali, producători şi operatorii de sistem, care activează în condiţiile de monopol natural. Astfel, va
putea fi asigurată respectarea principiului echităţii în raporturile dintre părţile contractante şi posibilitatea
evitării eventualelor abuzuri din partea operatorilor de sistem la prestarea serviciilor auxiliare care sunt
necesare producătorilor, consumatorilor finali existenţi sau potenţiali.
Din punct de vedere al stabilităţii, actul corespunde cerinţelor legii şi stabileşte concret serviciile
auxiliare ce vor fi prestate de către operatorii de sistem consumatorilor finali, producătorilor, operatorilor
GNCV, operatorilor depozitelor de stocare de gaze naturale şi modalitatea de determinare a tarifelor la
serviciile auxiliare, cheltuielile justificate şi necesare ce se iau în consideraţie la determinarea tarifelor,
ceea ce va permite părţilor contractuale să procedeze în mod regulamentar în relaţiile legate de prestarea
serviciilor şi să se excludă situaţiile când consumatorii finali sau producătorii sunt impuşi să achite plata
pentru serviciile auxiliare, determinată în baza deciziei operatorului de sistem.
Ţinem să menţionat, că proiectul Metodologiei de calculare, de aprobare şi aplicare a tarifelor
reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor
naturale nu prevede o perioadă restrânsă de implementare şi nici sancţiuni legate de neaplicarea în
termen a acestuia. Astfel, eventualele costuri financiare şi temporale aferente aplicării Metodologiei, ce
ar putea fi suportate de operatori, vor fi reduse la minim. Totodată, personalul ANRE va acorda în mod
continuu operatorilor de sistem, producătorilor şi consumatorilor finali asistenţă la implementarea
prevederilor Metodologiei şi în caz de necesitate la interpretarea prevederilor Metodologiei.
7. Consultarea
Metodologia de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare
prestate de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorul sistemului de distribuţie, va
avea impact asupra operatorilor care prestează serviciul de transport și distribuție a gazelor naturale şi
asupra consumatorilor finali, producătorilor, operatorilor GNCV, operatorilor depozitelor de stocare de
gaze naturale .
În acest context, cu privire la oportunitatea aprobării de către ANRE a Metodologiei de calculare, de
aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul
sistemului de transport şi de către operatorul sistemului de distribuţie, precum şi referitor la prevederile
proiectului, Agenţia va consulta Ministerul Economiei, Consiliul Concurenței, operatorii sistemului de

distribuție a gazelor naturale la tarife reglementate (”Moldovatransgaz” SRL, „Chişinău-Gaz” SRL,
„Edineţ-Gaz”SRL, „Floreşti-Gaz” SRL, „Ialoveni-Gaz” SRL, „Ştefan Vodă-Gaz” SRL, „Ungheni-Gaz”
SRL, „Cahul-Gaz” SRL, „Bălţi-Gaz” SRL, „Orhei-Gaz” SRL, „Cimişlia-Gaz” SRL, „Gagauz-Gaz” SRL,
„Taraclia-Gaz” SRL, ÎCS „Nord Gaz Sîngerei, „Darnic-Gaz” SRL, „Belvilcom” SRL, „Pielarit-Service”
SRL, „Rotalin Gaz Trading” SRL, SC„Sălcioara-Vascan” SRL, ÎM„ SEF-Gaz”, „Lăcătuş” SRL, „TIM
INVEST” SRL), operatorii sistemului de transport a gazelor naturale la tarife reglementate
(„Moldovatransgaz” SRL, Î.S.„Vestmoldtransgaz”), Asociația Consumatorilor de Energie din Moldova,
Confederația Națională a Patronatului, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Asociația
Națională a Producătorilor din Moldova, Federația “CONDRUMAT”.
De asemenea AIR, proiectul Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor
reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de transport şi de către
operatorul sistemului de distribuţie, Nota informativă au fost plasate pe pagina electronică a Agenţiei
pentru a fi supuse consultărilor publice, inclusiv a fost emis un anunţ cu privire la iniţierea examinării
acestora, astfel, încât orice persoană să poată prezenta propuneri şi obiecţii pe marginea lor, la adresa
electronica indicată pe site.
Obiecţiile şi propunerile la proiectul Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor
reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorul sistemului de transport şi de către
operatorul sistemului de distribuţie vor fi examinate şi incluse în Sinteza recomandărilor prezentate de
către părţile consultate.
Agenţia, de asemenea, va organiza şedinţe de lucru pentru a fi examinate obiecţiile şi propunerile la
proiectul Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile
auxiliare prestate de către operatorul sistemului de transport şi de către operatorul sistemului de
distribuţie, la care vor fi găsite soluţii la acele recomandări ce nu au fost acceptate sau soluţii alternative.

