
Notă de argumentare 

privind tarifele reglementate 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 aprobarea tarifelor pentru 

activitatea reglementată desfășurată de către titularul de licență. 

 S.R.L. „COMPANIA DOBOȘ” a depus cererea de aprobarea tarifelor pentru serviciul de 

distribuție al gazelor naturale din data de 02.04.2021.  

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, cu respectarea principiului eficienței maxime la costuri minime și de necesitatea 

ajustării tarifelor pentru serviciul de distribuție al gazelor naturale la costurile reale și strict necesare. 

La baza determinării tarifelor pentru serviciul de distribuție au stat următoarele raționamente: 

- 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;  

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

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

- Valorile consumului tehnologic şi al pierderilor tehnice de gaze naturale, cheltuielile privind 

amortizarea mijloacelor fixe şi imobilizărilor necorporale aferente reţelelor de distribuţie a gazelor 

naturale, impozite, taxe, plăţile regulatorii aferente activităţii de distribuţie, alocaţia pentru fondul de 

rulment, nu a fost aplicate în calculul tarifelor, deoarece nu au fost înregistrate efectiv și nu au fost  

solicitate de către S.R.L. „COMPANIA DOBOȘ”; 

- Rentabilitatea reglementată a OSD nu a fost aplicată la calculul tarifelor, deoarece lipsește 

valoarea netă a investiţiilor realizate de către OSD şi aprobate de Agenţie. 

În baza calculelor efectuate Departamentul a determinat tarifele pentru serviciul de distribuție a 

gazelor naturale, prestat de S.R.L. „COMPANIA DOBOȘ” la volumul distribuit de 166 mii m3. 

Precum urmează: 

- prin rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune – 210 lei/1000 m3; 

- prin rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune – 565 lei/1000 m3. 

 

 
     

 


