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CONSILIUL  DE  ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂRE nr.  

din __ decembrie 2022 

mun. Chișinău 
 

 

privind stabilirea costurilor de bază 

aferente serviciului de furnizare prestat de către S.A. „Moldovagaz”  

În temeiul art. 16 din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică (Monitorul Oficial nr. 

364-370, 2017, art. 620), art. 9 din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul 

Oficial al R.M. nr. 193-203, 2016, art. 415), în conformitate cu prevederile Metodologiei de 

calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 355/2021 (Monitorul Oficial 

al R.M. nr. 249-253, art. 1214), în baza Notei de argumentare a Departamentului gaze naturale 

și energie termică al ANRE și în scopul stabilirii cheltuielilor reale, strict necesare pentru 

prestarea calitativă și fiabilă a serviciului de furnizare a gazelor naturale, Consiliul de 

administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 
 

HOTĂRĂŞTE: 

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

prestat de către S.A. „Moldovagaz”, pentru anul de bază 2021, după cum urmează: 
 

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

data publicării în Monitorul Oficial. 

Veaceslav UNTILA 

Director general 

 

Eugen CARPOV 

Director 

 

Violina ȘPAC 

Director 

 

Alexei TARAN 

Director 

  

Denumirea costurilor de bază Suma (mii lei) 

1.1 Cheltuieli materiale (CM0) 574,76 

1.2 Cheltuieli privind retribuirea muncii personalului încadrat nemijlocit în 

procesul de întreţinere, exploatare şi reparaţie a reţelelor de distribuţie a gazelor 

naturale (CRE0) 

58 661,85 

1.3 Cheltuieli privind retribuirea muncii personalului administrativ (CRA0) 25 016,35 

1.4 Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți (CST0) 1 809,56 

1.5 Cheltuieli de distribuire (CD0) 22 692,25 

1.6 Cheltuieli administrative (CA0) 7 347,80 

Total Costuri de bază 116 102,57 
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EXECUTOR:  

Ecaterina STRUNGARI   ____________________________ 

Șef, Secție tarife și analize 

 

 

 

COORDONAT: 

 

Alexandru URSU   ____________________________ 

Șef, Departament gaze naturale și energie termică 

 

Natalia BĂIEȘU       _____________________ 

Șef, Departamentul Juridic  

 

Ilinca LUPU    ___________________________ 

Secretar al Consiliului de administrație 

 


