
Notă de argumentare 

privind prețurile reglementate 

la gazele naturale pentru anul 2022 

 

S.A. „Moldovagaz”, este deținătorul licenței de furnizare a gazelor naturale nr. AC 001402 din 

06.11.2018. La data de 21.01.2022 prin scrisoarea nr. 10-183, S.A. „Moldovagaz” a depus solicitarea 

privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2022 (cu 

aplicarea din 01.01.2022), care a fost plasată la data de 24.01.2022 pe pagina Agenției Naționale 

pentru Reglementare în Energetică (în continuare ANRE/Agenție) la compartimentul transparența 

decizională/proiecte supuse consultării publice. 

În corespundere cu punctul 2.1. din Dispoziția nr. 2 din 27.01.2022 a Comisiei pentru Situații 

excepționale a Republicii Moldova și în conformitate cu prevederile Metodologiei de calculare, 

aprobare şi aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE, nr. 355/2021 din 13.08.2021 (în continuare - 

Metodologia 355), ANRE a examinat solicitarea S.A. „Moldovagaz” cu privire la examinarea și 

aprobarea prețurilor reglementate la gazele naturale pentru anul 2022. 

Ținând cont de tendința de majorare a prețului de achiziție a gazelor naturale, precum și în 

scopul respectării stricte a termenilor Contractului nr. 1GM-07-11 privind achitarea plăților pentru 

gazele naturale furnizate, inclusiv achitarea obligatorie până la data de 20 a lunii a 50 % din costul 

gazelor naturale furnizate în luna curentă, apare necesitatea de ajustare a prețurilor reglementate de 

furnizare a gazelor naturale pentru anul 2022. 

Factorul esențial, care a determinat necesitatea ajustării prețurilor reglementate de furnizare a 

gazelor naturale pentru anul 2022, constituie majorarea semnificativă a prețului mediu de achiziție a 

gazelor naturale în anul 2022 de la 430,15 dolari SUA/1000 m
3
 aplicat în tariful în vigoare, până la                         

620,10 dolari SUA/1000 m
3
, reieșind din cotațiile bursiere TTF la data de 18.01.2022. 

La determinarea prețului la gazele naturale furnizate de titularul de licență S.A. „Moldovagaz” 

s-a ținut cont de următorii parametri: 

 

- volumul totale de gaze naturale furnizate la prețuri reglementate – 1 188,20 mln. m
3 
; 

- prețul mediu de procurare a gazelor naturale prognozat pentru anul 2022 – 620,10 dolar. 

SUA/1000 m
3  

; 

- cursul de schimb al monedei naționale față de dolarul SUA -17,73 lei/1 dolar SUA (cursul 

mediu BNM  pentru ultimele 12 luni)
 
; 

- cheltuielile totale suportate de către furnizor pentru procurarea serviciilor de transport al 

gazelor naturale au fost calculat în conformitate cu pct. 10 din Metodologia 355 și constituie - 296,02 

mln. lei; 

- cheltuielile totale suportate de către furnizor pentru procurarea serviciilor de distribuţie a 

gazelor naturale au fost calculat în conformitate cu pct. 11 din Metodologia 355 și constituie – 

1 318,96 mln. lei; 

- cheltuielile reglementate ale furnizorului legate nemijlocit de prestarea serviciului de 

furnizare a gazelor naturale au fost determinate în baza  celor aprobate de ANRE și actualizate la 

parametrii prevăzuți de Metodologia 355 și constituie  -192,75 mln. lei; 

-  rentabilitatea reglementată a  furnizorului a fost determină separat pentru fiecare categorie de 

preţ pe baza cheltuielilor aferente activităţii reglementate, și constituie-  82,86 mln. lei; 

- componenta de corectare a veniturilor reglementate ale furnizorului pentru perioada 2011-

2020 - 25,96 mln. lei; 

-componenta de corectare a veniturilor reglementate ale furnizorului pentru anul 2021-515,33 

mln.lei; 

Astfel, în rezultatul recalculării costurilor și reieșind din factorii specificați mai sus cu impact 

asupra prețurilor reglementate la gazele naturale, conform Metodologiei nr. 355, venitul total 



2 

 

reglementat pentru anul 2022 a fost determinat în mărime de 15 495.17 mln. lei și au fost stabilite 

următoarele prețuri la gazele naturale furnizate în punctele: 

- de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale – 11 612 lei/1000 m
3 
(fără TVA);  

- de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale – 11 919 lei/1000 m
3 
(fără TVA);  

- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune – 12 132 lei/1000 m
3 

(fără 

TVA);  

- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune – 12 450 lei/1000 m
3 

(fără TVA);  

- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune – 14 060 lei/1000 m
3 

(fără 

TVA).  

 

 

 


