
Notă de argumentare 

privind tarifele reglementate aferente serviciului de distribuție al gazelor naturale 

prestate de către titularul de licență S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” 

 

S.R.L. „Rotalin Gaz Trading”, este deținătorul licenței de distribuție a gazelor naturale 

nr. AC 000679 din 24.08.2010. În perioada de gestiune 2020 venitul din vânzări al S.R.L. „Rotalin 

Gaz Trading” a constituit 70 248,031 mii lei, pierderea netă pe perioada de gestiune a constituit 

14 361,237 mii lei. Numărul consumatorilor de gaze naturale deserviți, la situația 31.12.2020, a 

constituit 18 829, iar lungimea rețelelor pentru aceiași perioadă a constituit 1229,783 km, dintre care 

217,03 km presiune înaltă, 423,666 presiune medie și 589,087 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, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică examinează cererile cu 

privire la aprobarea tarifelor pentru activitatea reglementată desfășurată de către titularul de licență. 

 S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” a depus cererea de aprobare a tarifelor pentru serviciul de 

distribuție al gazelor naturale pe data de 05.05.2021.  

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 determinarea tarifelor pentru serviciul de distribuție au stat următoarele raționamente: 

- Costul gazelor naturale procurate pentru acoperirea consumului tehnologic și al pierderilor 

tehnice reglementate de gaze (CPGn) – 1 880 mii lei, inclusiv pentru rețelele: de presiune 

înaltă - 42 mii lei, de presiune medie – 1 229 mii lei, de presiune joasă – 608 mii lei;  

- Cheltuieli pentru serviciile comunale (CCn) – 121 mii lei; 

- Cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale (CAIn) – 8 792 

mii lei; 

- Cheltuieli materiale (CMn) – 1 084 mii lei; 

- Cheltuieli aferente retribuirii muncii și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și 

primele de asigurare obligatorie de asistență (CRMn) – 12 046 mii lei; 

- Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți (CSTn ) – 577 mii lei; 

- Cheltuieli administrative (CAn) – 536 mii lei. 

- Rentabilitatea reglementată (RDn) – 4 234 mii lei. 

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

a gazelor naturale, prestat de S.R.L. „Rotalin Gaz Trading” la volumul distribuit de 17 319 mii m3. 

Precum urmează: 

- prin rețelele de distribuție a gazelor naturale de  presiune înaltă – 530,56 lei/1000 m3; 

- prin rețelele de distribuție a gazelor naturale de presiune medie – 796,19 lei/1000 m3; 

- prin rețelele de distribuție a gazelor naturale de presiune joasă– 467,28 lei/1000 m3. 
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