Notă informativă
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
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
este elaborată şi aprobată de către Agenţie, în temeiul art.7, alin.(2) lit.b) din Legea cu privire la gazele
naturale nr.108 din 27.05.2016.
Consumatorul final achită tariful de racordare, tariful pentru reconectare în cazul în care instalaţiile
gazelor naturale, , 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 de Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor
naturale. În prezent, plata pentru racordare la reţeaua de gaze naturale se calculează în baza devizului de
cheltuieli pentru montarea instalaţiei de racordare.
Ținând cont de exigenţele Legii cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016, se propune ca
în Metodologia menţionată să fie incluse norme cu privire la :
1) serviciile auxiliare prestate consumatorilor finali, producătorilor, operatorilor GNCV,
operatorilor depozitelor de stocare de gaze naturale 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 consumator, producător, operator GNCV, operator al depozitului de stocare
doar a cheltuielilor necesare şi justificate pentru prestarea de către operatorii de sistem a serviciilor
auxiliare.;
b) acoperirea cheltuielilor operatorilor de sistem necesare şi justificate pentru prestarea serviciilor
auxiliare;
c) desfăşurarea de către operatorul de sistem a unei activităţi eficiente, care va permite prestarea
consumatorilor a serviciilor auxiliare de calitate;
d) asigurarea transparenţei în procesul de reglementare a tarifelor pentru serviciile auxiliare.
Se propune ca în Metodologie
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
dacă 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.
Este important de menţionat, că cheltuielile suportate de operatorii de sistem, la prestarea serviciilor
auxiliare consumatorilor finali, producătorilor, operatorilor GNCV, operatorilor depozitului de stocare de
gaze naturale, nu se includ în tarifele reglementate pentru prestarea serviciilor de transport și de distribuție
a gazelor naturale.
Scopul elaborării, 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, este asigurarea condiţiilor echitabile operatorilor de sistem, consumatorilor finali,
producătorilor, operatorilor GNCV, operatorilor depozitelor de stocare de gaze naturale 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.
Din punct de vedere al stabilităţii, actul va corespunde cerinţelor legii şi va stabili concret serviciile
auxiliare ce vor fi prestate de către operatorii de sistem consumatorilor, producătorilor, operatorilor
GNCV, operatorilor depozitelor de stocare, 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 sau producătorii sunt impuşi să achite plata pentru serviciile auxiliare,
determinată în baza deciziei operatorului de sistem.
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, va fi consultat cu părţile interesate în conformitate cu Legea privind transparenţa în procesul
decizional şi Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi locale.
Propunerile şi obiecţiile înaintate vor fi incluse în sinteza obiecţiilor şi recomandărilor prezentate de
către părţile interesate 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.
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