
Notă de argumentare 

privind costurile de bază aferente serviciului de distribuție al gazelor naturale 

prestat de către titularul de licență S.R.L. „COMPANIA DOBOȘ” 

 

S.R.L. „COMPANIA DOBOȘ”, este deținătorul licenței de distribuție a gazelor naturale. În 

perioada de gestiune 2020 venitul din vânzări al S.R.L. „COMPANIA DOBOȘ” a constituit 85,44 mii 

lei, pierderea netă pe perioada de gestiune a constituit 33,61 mii lei. Numărul consumatorilor de gaze 

naturale deserviți, la situația 31.12.2020, a constituit 264, iar lungimea rețelelor pentru aceiași perioadă 

a constituit 23,6 km, dintre care 6,4 presiune medie și 17,2 presiune joasă. 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele 

naturale și a Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru 

serviciul de distribuție a gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al 

ANRE, nr. 443/2020 (în continuare –Metodologie), Agenția Națională pentru Reglementare în 

Energetică (în continuare – ANRE) examinează cererile cu privire la costurile de bază pentru 

activitatea reglementată desfășurată de către titularul de licență. 

 S.R.L. „COMPANIA DOBOȘ” a depus cererea de examinare a costurilor de bază pentru 

serviciul de distribuție al gazelor naturale din data de 02.04.2021.  

Astfel, valoarea totală a costurilor de bază pentru serviciul de distribuție al gazelor naturale 

aferentă anului de bază 2021, solicitată de către titularul de licență, constituie 397,07 mii lei. 

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

materialele și argumentările prezentate de întreprindere, ținând cont de necesitatea asigurării calității 

serviciului prestat, implicit prin stabilirea costurilor reale și necesare, totodată, cu respectarea 

principiului eficienței maxime la costuri minime.  

În cheltuielile de retribuire a muncii (CRM0) aferente serviciului de distribuție al gazelor 

naturale au fost incluse cheltuieli în valoarea totală 92,95 mii lei, din care cheltuieli privind retribuirea 

muncii personalului încadrat nemijlocit în procesul de întreținere, exploatare și reparație a rețelelor de 

transport al gazelor naturale (CRE0) 56,14 mii lei și cheltuielile privind retribuirea muncii personalului 

administrativ (CRA0) – 36,81 mii lei. Valoarea totală, propusă spre aprobare la acest compartiment, 

este în diminuare cu 250,12 lei ceea ce constituie 73%, comparativ cu cea solicitată de către 

S.R.L. „COMPANIA DOBOȘ”. 

De notat că, cheltuielile privind retribuirea muncii au fost calculate reieșind din: numărul 

personalului și timpul mediu de muncă efectiv înregistrat pentru ultimii 3 ani și coeficienții de 

multiplicitate stabiliți în Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din 

unitățile cu autonomie financiară.  

Astfel, s-a ținut cont de categoria de calificare a personalului, cuantumul minim garantat al 

salariului în sectorul real pentru anul 2021 – în valoare de 2935 lei, contribuțiile pentru asigurările 

sociale de stat pentru anul 2021. Alte plăți și sporuri stabilite de legislație nu au fost solicitate de 

titularul de licență.  

Unicul factor care a influențat diminuarea solicitării întreprinderii este planificarea timpului de 

muncă. Astfel, întreprinderea a planificat Fondul de salarizare reieșind din balanța timpului de muncă 

pentru anul 2021, fără analiza timpului efectiv lucrat. ANRE a examinat timpul efectiv lucrat în 

perioadele precedente de reglementare conform prevederilor pct. 31 din Metodologie și a stabilit 

valoarea medie a acesteia. De notat că, angajații S.R.L. „COMPANIA DOBOȘ” de facto nu sunt 

remunerați conform balanței timpului de muncă, iar perioada de activitate a acestora este esențial mai 

redusă decât termenul stabilit în balanța timpului. Astfel, în scopul excluderii cheltuielilor tarifare 

nejustificate, în scopuri tarifare se propune de acceptat valoarea timpului lucrat, reieșind din efectivul 

înregistrat la întreprindere.     
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Cheltuielile administrative (CA0) solicitate de către S.R.L. „COMPANIA DOBOȘ” pentru 

serviciul de distribuție al gazelor naturale au constituit 54,00 mii lei. Această valoare este constituită 

doar din cheltuielile întreprinderii aferente arendei automobilului. Alte cheltuieli administrative, nu au 

fost solicitate de către  S.R.L. „COMPANIA DOBOȘ”. Valoarea propusă spre aprobare de către 

Departament constituie 35,71 mii lei, în diminuare cu 18,29 mi lei, sau cu 34% comparativ cu cea 

solicitată, ca urmare a recalculării cheltuielilor aferente arendei automobilului în conformitate cu 

exigențele metodologice cu respectarea principiului eficienței maxime la cheltuieli minime și necesare 

desfășurării activității reglementate. Astfel, reieșind din valoarea automobilului stabilită în contractul 

de arendă, ANRE a determinat valoarea cheltuielilor justificate stabilite în scopuri tarifare.     

Valoarea cheltuielilor pentru întreținerea rețelelor de distribuție al gazelor naturale aferentă 

anului de bază 2021 propuse spre aprobare de Departament a fost împărțite între rețele de presiune 

medie și joasă în conformitate cu Metodologia, proporțional lungimii rețelelor de distribuție a gazelor 

naturale utilizate în activitatea reglementată a titularului de licență. 

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

administrație al ANRE costuri de bază aferente serviciului de distribuție al gazelor naturale prestat de 

către S.R.L. „COMPANIA DOBOȘ”, pentru anul de bază 2021, în valoare totală de 128,66 mii lei, 

totodată repartizate pe tipuri de cheltuieli și nivele de presiune după cum urmează:  

1) Cheltuieli privind retribuirea muncii personalului încadrat nemijlocit în procesul de 

întreţinere, exploatare şi reparaţie a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale (CRE0) – 56,14 mii lei, 

inclusiv pentru reţelele: de presiune medie – 15,23 mii lei, de presiune joasă – 40,91 mii lei; 

2) Cheltuieli privind retribuirea muncii personalului administrativ (CRA0) – 36,81 mii lei; 

3) Cheltuieli administrative (CA0) – 35,71 mii lei. 

 

 


