
Notă de argumentare 

privind costurile de bază aferente serviciului de transport al gazelor naturale 

prestat de către S.R.L. „Vestmoldtransgaz” 

 

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

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

transport al gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE 

nr. 535/2019, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE/Agenție) 

examinează cererile cu privire la costurile de bază pentru activitatea reglementată desfășurată de către 

titularul de licență. 

  S.R.L. „Vestmoldtransgaz” a depus cererea de examinare a costurilor de bază pentru serviciul 

de transport al gazelor naturale cu nr. 03-1228 din data de 05.10.2020.  

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

aferentă anului de bază 2021, solicitată inițial de către titularul de licență în cererea nr. 03-1228 din 

data de 05.10.2020, a constituit 66 238,23 mii lei, care, în perioada examinării costurilor de bază, a fost 

rectificată de către titularul de licență cu argumentările și justificările respective și a constitut 

73 248,34 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.  

De notat că, în perioada examinării costurilor de bază și în perioada consultărilor publice, au 

fost organizate ședințe de lucru cu titularul de licență, în rezultatul cărora au fost prezentate informații 

și justificări suplimentare,  care au stat la baza determinării costurilor după cum urmează. 

Cheltuielile materiale (CMo) determinate de către Departament și propuse spre aprobare 

Consiliului de administrație al ANRE, constituie 1 662,93 mii lei, cu 6 485,46 mii lei sau cu 79,6% 

mai puțin decât valoarea solicitată de întreprindere. 

La determinarea cheltuielilor materiale s-a ținut cont atât de normele de consum al materialelor 

pentru exploatarea sistemelor de transport al gazelor naturale, prețurile minime de piață, lucrările 

necesare de a fi efectuate întru asigurarea întreținerii și exploatării corespunzătoare a rețelelor,  

conform exigențelor metodologice. 

Suplimentar, din cheltuielile materiale au fost excluse cheltuielile aferente achiziției gazelor 

naturale, energiei electrice și apei din considerentele că acestea urmează a fi determinate prin calcul 

direct și nu sunt componente ale costurilor de bază. 

În cheltuielile de retribuire a muncii (CRM0) (inclusiv contribuțiile de asigurări sociale de stat 

obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală) aferente serviciului de transport al 

gazelor naturale au fost incluse cheltuieli în valoarea totală de 9 032,47 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 (CRT0) – 3 116,12 mii lei și cheltuielile privind 

retribuirea muncii personalului administrativ (CRA0) – 5 916,35 mii lei. Valoarea totală, propusă spre 

aprobare la acest compartiment, este în diminuare cu 43 914,87 mii lei ceea ce constituie 82,9 %, 

comparativ cu cea solicitată de către S.R.L. „Vestmoldtransgaz”.  

Menționăm că, deoarece în anul 2020, titularul de licență nu a prestat servicii de transport al 

gazelor naturale, dar a efectuat investiții în activitatea reglementată, în scopul recuperării retribuirii 

muncii capitalizate în investițiile anului 2020, în  CRM pentru anul 2021 a fost inclusă valoarea 
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fondului de remunerare a muncii  pentru angajații care au desfășurat activitatea în cadrul Unității de 

implementare a Proiectului investițional Gazoduct Iași-Ungheni în sumă de 1 902,39 mii lei eșalonată 

pentru 5 ani. 

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

personalului de 34 persoane nemijlocit încadrat în desfășurarea activității reglementate de transport al 

gazelor naturale, precum și din coeficienții tarifari efectiv aplicați 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, regimul  de lucru, alte plăți și 

sporuri stabilite de legislație, contribuțiile pentru asigurările sociale de stat pentru anul 2021. 

De asemenea, a fost determinat Fondul de premiere, reieșind din primele curente acceptate în 

scopuri tarifare în mărime de 10%, plăți care poartă un caracter stimulatoriu pentru munca efectiv 

prestată. De menționat că, plafonarea primelor curente corespunde principiilor stabilite în art. 7 alin. 2 

lit. (f) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, conform cărora Agenția asigură ca 

preţurile şi tarifele reglementate şi metodologiile de calculare a acestora să fie aprobate înainte de 

intrarea acestora în vigoare, în condiţiile stabilite în Legea nr.173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul 

de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, precum şi ca aceste preţuri şi tarife reglementate 

să fie justificate, rezonabile, transparente şi nediscriminatorii, bazate pe performanţă, să reflecte 

cheltuielile necesare şi justificate, să permită efectuarea de investiţii pentru asigurarea funcţionării 

continue a reţelelor de gaze naturale şi să ofere stimulente pentru a spori eficienţa şi pentru a asigura 

securitatea aprovizionării cu gaze naturale. În acest sens, ANRE aplică o abordare unică pentru toți 

titularii de licență, fără discriminare. Totodată, ANRE a exclus din cheltuielile aferente Fondului de 

retribuire a muncii plățile solicitate de către S.R.L. „Vestmoldtransgaz”, aferente primelor de sărbători, 

primelor pentru întremarea sănătății, plățile pentru tichetele de masă, chirie și organizarea 

evenimentelor. Excluderea cheltuielilor vizate este argumentată prin prevederile art. art. 7 alin. 2 lit. (f) 

din Legea nr. 108/2016 și din următoarele considerente: 

1) Cheltuielile nu sunt plăți salariale achitate pentru munca efectiv prestată. Astfel, în 

conformitate cu prevederile art. 2 din Legea salarizării nr. 847/2002, salariul reprezintă orice 

recompensă sau câștig evaluat în bani, plătit salariaților de către angajator sau de organul împuternicit 

de acesta, în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca executată sau ce urmează a fi 

executată. Suplimentar, în corespundere cu art. 128, alin. (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova, 

de asemenea prevede că salariul reprezintă orice recompensă sau câștig evaluat în bani, plătit 

salariatului de către angajator în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca prestată 

sau care urmează a fi prestată. În contextul celor relatate, în scopuri tarifare sunt recunoscute 

recompensele angajaților (salariul) în conformitate cu legislația în vigoare, care sunt efectuate pentru 

munca efectiv prestată. Or, primele de sărbători, primele pentru întremarea sănătății, plățile pentru 

tichetele de masă, chirie și organizarea evenimentelor nu reprezintă plăți salariale, iar valoarea acestora 

nu este calculată în dependentă de munca efectiv executată; 

2) Cheltuielile reprezintă recompense unice. În conformitate cu pct. 11, subpct. 12 din 

Metodologia de calculare, aplicare și de aprobare a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport 

al gazelor naturale nr. 535/2019, în costul total reglementat al operatorului de transport al gazelor 

naturale nu se includ recompensele unice. Astfel, în condițiile în care, primele de sărbători sau ocazii, 

primele pentru rezultatele activității anuale reprezintă recompense unice, includerea acestora în 

structura tarifelor reglementate va reprezenta încălcarea prevederilor pct. 11 subpct. 12) din 

Metodologia tarifară. Menționăm că, nici în Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 nu sunt incluse 

recompensele unice în structura salariului. Totodată, în conformitate cu pct. 4 din Hotărârea 

Guvernului 426/2004 cu privire la modul de calculare a salariului mediu,  premiile cu caracter unic 
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acordate cu ocazia zilelor de sărbătoare, inclusiv cu ocazia sărbătorilor profesionale, plăţile de 

stimulare (inclusiv premiile) cu prilejul jubileelor, pentru muncă activă şi în alte cazuri analogice, plăţi 

efectuate din contul fondului de retribuire a muncii, precum şi recompensele pentru îndeplinirea unor 

însărcinări speciale, care nu se includ în cercul obligațiunilor lucrătorului, nu se includ la determinarea 

salariului mediu.  

Cheltuielile aferente serviciilor prestate de terți (CSTo)  pentru serviciul de transport al gazelor 

naturale solicitate de către titularul de licență constituie 5 669,54 mii lei. Departamentul a determinat 

cheltuielile vizate în sumă de 3 390,31 mii lei, acestea fiind în diminuare cu 2 279,23 mii lei, sau cu 

40,2 % mai puțin decât valoarea solicitată. Modificările la acest compartiment au fost influențate de 

micșorarea sau excluderea cheltuielilor nejustificate și repartizarea cheltuielilor la alte categorii ale 

componentelor tarifare.  

Menționăm că, conform obiecțiilor S.R.L. „Vestmoldtransgaz”, formulate în scrisoarea nr. 02 

527 din 16.07.2021, titularul de licență a formulat dezacordul privind valoarea cheltuielilor propuse 

spre aprobare aferente mentenanței posturilor de transformare și a liniilor electrice și cheltuielilor de 

evacuare a gunoiului de la punctele de lucru. 

Astfel, cu referire la cheltuielile pentru mentenanța posturilor de transformare și a liniilor 

electrice, S.R.L. „Vestmoldtransgaz” a solicitat valoarea de 224,29 mii lei, iar Departamentul propune 

spre aprobare valoarea de 93,82 mii lei cu 130,47 mii lei mai puțin. Menționăm că, lucrările au fost 

externalizate de către întreprindere, iar valoarea cheltuielilor în scopuri tarifare a fost determinată 

reieșind din considerentele că întreprinderea urma să execute aceste lucrări cu forțe proprii. Decizia 

este argumentată prin următoarele: 

1) În conformitate cu art. 13 alin. (5) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, se 

interzice titularului de licenţă să transmită altor persoane fizice sau juridice drepturile şi obligaţiile 

aferente activităţii pentru a cărei desfăşurare i s-a acordat licenţă; 

2) În conformitate cu art. 13 alin. (5) din Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, dacă 

Agenţia constată că externalizarea unui serviciu sau a unei lucrări de către titularul de licenţă nu a 

avut ca efect reducerea costurilor şi că nu a fost eficientizată activitatea aferentă serviciului sau 

lucrării externalizate, cheltuielile suplimentare suportate de titularul de licenţă în legătură cu 

externalizarea unui serviciu sau a unei lucrări nu se iau în considerare de Agenţie la aprobarea 

preţurilor sau tarifelor reglementate.  

Astfel, diminuarea cheltuielilor a fost determinată de excluderea cheltuielilor ineficiente. 

Cu referire la cheltuielile pentru evacuarea gunoiului de la punctele de lucru, valorile acceptate 

corespund documentelor justificative prezentate de S.R.L. „Vestmoldtransgaz”, respectiv valoarea 

solicitată suplimentar de 1,2 mii lei nu a fost justificată documentar.    

Cheltuielile administrative (CA0) solicitate de către S.R.L. „Vestmoldtransgaz” pentru 

serviciul de transport al gazelor naturale au constituit 6 483,07 mii lei. Valoarea propusă spre aprobare 

de către Departament constituie 2 128,38 mii lei, în diminuare cu 4 354,69 mii lei, sau cu 67,2% 

comparativ cu cea solicitată, ca urmare a excluderii cheltuielilor aferente achiziției gazelor naturale, 

energiei electrice și apei în valoare de 2 241,97 mii lei din considerentele că acestea nu sunt 

componente ale costurilor de bază, respectiv urmează a fi determinate prin calcul direct și recalculării 

cheltuielilor în conformitate cu principiile stabilite în art. 7 alin. 2 lit. (f) din Legea nr. 108/2016 cu 

privire la gazele naturale. Suplimentar, modificările la acest compartiment au fost influențate de 

micșorarea sau excluderea cheltuielilor nejustificate și repartizarea cheltuielilor la alte categorii ale 

componentelor tarifare.  

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

administrație al ANRE costuri de bază aferente serviciului de transport al gazelor naturale prestat de 
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către S.R.L. „Vestmoldtransgaz”, pentru anul de bază 2021, în valoare totală de 16 214,09 mii lei, 

totodată repartizate pe tipuri de cheltuieli, după cum urmează: 

1. Cheltuieli materiale (CM) – 1 662,93 mii lei; 

2. Cheltuieli privind retribuirea muncii(CRM)  – 9 032,47 mii lei; 

3. Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți (CST) – 3 390,31 mii lei; 

4.  Cheltuieli administrative (CA) – 2 128,38 mii lei. 

 

 

 


