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În scopul reglementării adecvate a activităţii întreprinderilor titulare de licenţe pentru
distribuţia de gaze naturale, protecţia intereselor consumatorilor de gaze naturale şi în
conformitate cu prevederile Legii cu privire la gaze nr.136-XIV din 17.09.1998 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.111-113/679 din 17.12.1998), Consiliul de administraţie
al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la
serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze
naturale (se anexează).
2. Prezenta Metodologie se aplică în mod obligatoriu de toate întreprinderile titulare
de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale, indiferent de forma de proprietate, care
conform legislaţiei sînt supuse reglementării de către Agenţia Naţională pentru
Reglementare în Energetică.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

DIRECTORUL GENERAL AL ANRE

Vitalie IURCU

Director
Director

Anatol Burlacov
Nicolae Triboi

Chişinău, 24 decembrie 2008.
Nr.316.

Aprobată
prin Hotărîrea Consiliului
de Administraţie al ANRE
nr.316 din 24 decembrie 2008

METODOLOGIA
de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile
auxiliare prestate de întreprinderile titulare de
licenţe pentru distribuţia de gaze naturale
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Prezenta Metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile Legii cu
privire la energetică nr.1525-XIII din 19.02.1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.50-51/366 din 04.06.1998), Legii cu privire la gaze nr.136-XIV din 17.09.1998 şi
Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) (Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.88-91/182 din 30.12.1997).
2. Metodologia dată are drept scop asigurarea unităţii metodologice în determinarea
preţurilor la serviciile auxiliare prestate de toţi agenţii economici, titulari de licenţe pentru
distribuţia de gaze naturale, indiferent de forma de proprietate, activitatea cărora este
reglementată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) şi
stabileşte:
1) componenţa şi modul de determinare a consumurilor şi cheltuielilor incluse în
preţul pentru servicii auxiliare;
2) modul de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor pentru servicii auxiliare.
3. Calcularea şi reglementarea preţului pentru servicii auxiliare se bazează pe
principiile, conform cărora preţul pentru serviciile auxiliare trebuie:
1) să acopere consumurile şi cheltuielile aferente nemijlocit doar serviciilor auxiliare
prestate;
2) să includă o rată rezonabilă de profit necesară pentru continuarea activităţii
optime a întreprinderii.
4. Cheltuielile aferente prestării serviciilor auxiliare nu trebuie să fie subvenţionate
din contul tarifelor la gazele naturale furnizate consumatorilor.
5. Pentru următoarele servicii auxiliare prestate consumatorilor preţurile vor fi
stabilite drept preţuri fixe:
1) racordarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la reţeaua de gaze naturale;
2) reconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la reţeaua de gaze naturale,
care a fost deconectată pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor
naturale;
3) deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului de la reţeaua de gaze, la
solicitarea acestuia;
4) deservirea primară şi repetată a locurilor de săpături în raza amplasării
conductelor de gaze;
5) coordonarea proiectelor de construcţie a obiectelor (clădiri, edificii şi reţele
inginereşti) în apropierea reţelelor de gaze naturale existente;
6) sigilarea şi desigilarea echipamentului de măsurare la solicitarea consumatorului;
7) eliberarea copiilor documentelor tehnice din arhivă la solicitarea consumatorului;
8) demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea
verificării metrologice de expertiză şi remontarea acestuia, la solicitarea consumatorului
casnic, în caz dacă se constată că echipamentul de măsurare respectiv corespunde
normelor metrologice.
6. În cazurile menţionate la acest punct, preţurile la serviciile auxiliare prestate
consumatorilor se vor stabili ca preţuri plafon:
1) racordarea aparatelor de utilizare a gazelor naturale la solicitarea
consumatorului;
2) modificarea instalaţiei de utilizare la solicitarea consumatorului;
3) deservirea tehnică şi repararea aparatelor de utilizare a gazelor (aragazuri,
încălzitoare de apă, aparate de încălzire şi alte aparate de utilizare a gazelor);

4) examinarea stării tehnice a conductelor de gaze subterane la solicitarea
proprietarului acestora;
5) repararea echipamentului de măsurare a gazelor naturale la consumatorul
casnic, în cazul în care deteriorarea acestuia s-a petrecut din vina consumatorului.
7. Prezenta Metodologie poate fi utilizată de către titularii de licenţă şi pentru
calcularea preţurilor la alte servicii auxiliare.
II. CONSUMURILE ŞI CHELTUIELILE INCLUSE LA DETERMINAREA
COSTURILOR PENTRU SERVICII AUXILIARE
8. Structura consumurilor şi cheltuielilor incluse la calcularea costurilor pentru
servicii auxiliare este stabilită în conformitate cu prevederile SNC 3 “Componenţa
consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”, altor standarde naţionale de contabilitate şi
cuprinde următoarele articole: consumuri privind retribuirea muncii; consumuri de
materiale; uzura mijloacelor fixe; cheltuieli comerciale; cheltuieli generale şi
administrative.
9. Consumurile privind retribuirea muncii includ:
- consumurile întreprinderii pentru retribuirea muncii salariaţilor nemijlocit încadraţi
în procesul de prestare a serviciilor auxiliare, inclusiv primele şi alte sume plătite sub
formă de stimulare;
- contribuţii privind asigurările sociale şi medicale raportate la consumurile privind
retribuirea muncii personalului, nemijlocit încadrat în procesul de prestare a serviciilor
auxiliare.
10. Consumurile de materiale includ:
- valoarea materialelor utilizate nemijlocit în procesul de prestare a serviciilor
auxiliare;
- costul combustibilului şi a energiei de toate genurile consumate nemijlocit în
procesul de prestare a serviciilor auxiliare.
11. Uzura activelor materiale pe termen lung ale întreprinderii include uzura activelor
utilizate nemijlocit în procesul de producţie, celor cu destinaţie comercială, generală şi
administrativă, atribuite la procesul de prestare a serviciilor auxiliare.
12. În cheltuielile comerciale se includ doar cheltuielile atribuite prestării serviciilor
auxiliare.
13. În cheltuielile generale şi administrative se includ doar cheltuielile generale şi
administrative ale întreprinderii atribuite prestării serviciilor auxiliare.
III. DETERMINAREA, APROBAREA ŞI REVIZUIREA PREŢURILOR
PENTRU SERVICII AUXILIARE
14. Preţurile pentru serviciile auxiliare, calculate în baza cheltuielilor şi consumurilor
minime şi a ratei de profit de pînă la 15 la sută din consumuri şi cheltuieli, se determină
conform următoarei formule:
T = Ct × (1 + P/100),
unde:
C t – consumurile şi cheltuielile totale ale întreprinderii pentru prestarea serviciului
auxiliar;
P – rata profitului în %.
Consumurile şi cheltuielile totale se determină conform formulei:
Ct = CM + CRM + U + CC + CGA = CRM + CM + CRM × Ir ,
unde:
CM – consumuri de materiale;

CRM – consumurile privind retribuirea muncii, inclusiv contribuţiile privind
asigurarea socială şi medicală;
U – uzura activelor materiale pe termen lung ale întreprinderii;
CC – cheltuieli comerciale;
CGA – cheltuieli generale şi administrative;
Ir – coeficientul de repartizare a cheltuielilor.
15. Prezenta Metodologie prevede următoarea procedură de determinare la
întreprinderile din sectorul de gaze naturale a uzurii activelor materiale pe termen lung,
cheltuielilor comerciale, cheltuielilor generale şi administrative pentru serviciile auxiliare:
1) În primul rînd, se determină uzura activelor materiale pe termen lung ale
întreprinderii, cheltuielile comerciale, cheltuielile generale şi administrative integral pe
întreprindere, reflectate în tarifele la gazele naturale pentru perioada anului precedent.
2) Ulterior, consumurile şi cheltuielile, determinate conform p.15.1), se repartizează
între serviciile auxiliare şi activitatea de bază proporţional veniturilor din vînzări, conform
următoarei formule:

Ca =

Ut + CCt + CGAt
––––––––
× Va ,
Vt

unde:
Ca – uzura activelor materiale pe termen lung ale întreprinderii, cheltuielile
comerciale, generale şi administrative aferente tuturor serviciilor auxiliare prestate de
întreprindere pe parcursul anului precedent;
Ut + CCt + CGAt – suma totală a uzurii activelor materiale pe termen lung ale
întreprinderii, cheltuielilor comerciale, cheltuielilor generale şi administrative integral pe
întreprindere pe parcursul anului precedent;
Vt – veniturile totale din vînzări aferente anului precedent pe toate tipurile de
activitate ale întreprinderii;
Va – veniturile totale din vînzări pe întreprindere, aferente doar serviciilor auxiliare
pe parcursul anului precedent.
3) La următoarea etapă se determină consumurile privind retribuirea muncii
personalului încadrat nemijlocit în prestarea tuturor serviciilor auxiliare pe anul precedent,
inclusiv contribuţiile privind asigurările sociale şi medicale (CRM1).
4) Apoi coeficientul de repartizare a cheltuielilor se determină prin raportarea uzurii
activelor materiale pe termen lung ale întreprinderii, cheltuielilor comerciale, generale şi
administrative, către consumurile privind retribuirea muncii, inclusiv contribuţiile privind
asigurarea socială şi medicală, conform următoarei formule:
Ca
Ir = ––– .
CRM1

16. Consumurile, cheltuielile şi preţurile se calculează de către întreprindere separat
pentru fiecare serviciu prestat, conform anexelor nr.1, 2, 3 şi 4 la prezenta Metodologie
şi se prezintă spre coordonare ANRE.
17. Întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale afiliate S.A.
„Moldovagaz” determină consumurile şi cheltuielile pentru serviciile auxiliare şi le prezintă
pentru generalizare S.A. „Moldovagaz”, care calculează, conform anexelor nr.1, 2, 3 şi 4
la prezenta Metodologie, separat pentru fiecare serviciu preţurile unice la serviciile
auxiliare prestate de întreprinderile afiliate S.A. „Moldovagaz”.

18. Preţurile pentru prestarea serviciilor auxiliare se revizuiesc anual. Întreprinderile
prezintă în adresa ANRE calculele costurilor şi a preţurilor pînă la data de 1 martie a
anului de gestiune.
19. Preţurile se aprobă de către conducerea întreprinderii, după coordonarea cu
ANRE, cu punerea lor în aplicare de la 1 aprilie a anului de gestiune.
20. Preţurile pentru serviciile auxiliare sînt aduse la cunoştinţă consumatorilor de
către întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale prin afişare la
toate oficiile comerciale.
Anexa nr.1
la Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor
la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare
de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale, aprobată
prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE
nr.316 din 24 decembrie 2008
Coordonat:
Director general al ANRE
___ ____________ 200__

Aprobat:
Conducătorul întreprinderii
___ ____________ 200__

Calculul
preţului pentru prestarea serviciului auxiliar
_______________________________________________
se indică tipul de serviciu

pentru anul 200__ de către întreprinderea
_______________________________________________
denumirea întreprinderii

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indicatorii

Consumuri privind retribuirea muncii personalului necesar pentru prestarea serviciului dat
(CRM)
Consumurile de materiale necesare pentru prestarea serviciului dat (CM)
Coeficientul de repartizare a cheltuielilor (Ir)
Uzura activelor materiale pe termen lung ale întreprinderii, cheltuielile comerciale, cheltuielile
generale şi administrative (CRM × Ir)
Consumurile şi cheltuielile totale pentru prestarea serviciului auxiliar dat (Ct)
Rata profitului (P)
Preţul calculat (T)

Unitatea
de
măsură
lei

Date

lei
lei
lei
%
lei

Anexa nr.2
la Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor
la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare
de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale, aprobată
prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE
nr.316 din 24 decembrie 2008
Aprobat:
Inginer-şef ________________

____ _______________200__
Calculul
consumurilor de materiale (CM) pentru
_______________________________________________
se indică tipul de serviciu

Denumirea

Unitatea
de măsură
2

1

Cantitatea
3

Preţul,
lei
4

Suma,
lei
5

I. Materiale total
inclusiv:

II. Combustibil

III. Energia electrică

Şeful direcţiei _________________________

Anexa nr.3
la Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor
la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare
de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale, aprobată
prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE
nr.316 din 24 decembrie 2008
Aprobat:
Conducătorul întreprinderii
________________________
____ _______________200__
Calculul
retribuirii muncii (CRM) în mediu pentru
_______________________________________________
se indică tipul de serviciu

lei
Denumirea

Norma
de timp

1

2

Salariul
tarifar
pe oră
3

Salariu

Adaos

Prime

În total
salariu

4

5

6

7

Şeful direcţiei _________________________

Anexa nr.4
la Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor
la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare
de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale, aprobată
prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE
nr.316 din 24 decembrie 2008
Aprobat:
Conducătorul întreprinderii
______________________
___ ____________ 200__
Calculul
coeficientului de repartizare a cheltuielilor (Ir) pe anul 200___
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Indicatorii

Unitatea Date
de
măsură
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

Veniturile din vînzări aferente anului precedent (Vt)
Veniturile din vînzări aferente anului precedent de la prestarea serviciilor auxiliare (Va)
Uzura activelor materiale pe termen lung ale întreprinderii aferentă anului precedent (Ut)
Cheltuielile comerciale aferente anului precedent (CCt)
Cheltuielile generale şi administrative aferente anului precedent (CGAt)
Uzura activelor materiale pe termen lung ale întreprinderii, cheltuielile comerciale, generale şi
administrative aferente tuturor serviciilor auxiliare prestate de întreprindere pe parcursul anului
precedent (Ca)
Consumuri privind retribuirea muncii personalului încadrat nemijlocit în prestarea tuturor
mii lei
serviciilor auxiliare pe anul precedent (CRM1)
Coeficientul de repartizare a cheltuielilor (Ir)
Şeful direcţiei _________________________

