AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE
privind stabilirea costurilor de bază pentru întreprinderile
societăţii pe acţiuni moldo-ruse “Moldovagaz”
nr. 397 din 30.12.2010
(în vigoare 07.01.2011)

Monitorul Oficial nr.1-4 art.30 din 07.01.2011
***
În scopul stabilirii unor costuri de transport, de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale
adecvate, minim necesare pentru asigurarea alimentării fiabile a consumatorilor cu resurse
energetice calitative, utilizarea eficientă a obiectelor sistemului de gaze naturale şi în temeiul
prevederilor Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor la gazele naturale,
aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Energetică (ANRE) nr.352 din 1 octombrie 2009 (Monitorul Oficial nr.163164/737 din 13.11.2009), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă costurile de bază la situaţia din 1 ianuarie 2010 după cum urmează:
1.1. Valorile cheltuielilor de transport al gazelor naturale pentru “Moldovatransgaz”
S.R.L.:
1.1.1. Consumurile de materiale (CM0) – 18465 mii lei;
1.1.2. Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a reţelelor de gaze naturale şi altor
mijloace fixe de producţie (CIE0) – 10607 mii lei;
1.1.3. Cheltuielile privind retribuirea muncii personalului încadrat în activitatea de
transport a gazelor (CRM0) – 38425 mii lei;
1.1.4. Cheltuielile generale şi administrative (CGA0) – 5966 mii lei.
1.2. Valorile cheltuielilor de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale pentru
întreprinderile de distribuţie afiliate S.A.“Moldovagaz”:
1.2.1. Consumurile de materiale (CM0) – 28114 mii lei;
1.2.2. Cheltuielile de întreţinere şi exploatare a reţelelor de gaze naturale şi altor
mijloace fixe de producţie (CIE0) – 6176 mii lei;
1.2.3. Cheltuielile privind retribuirea muncii personalului încadrat în activitatea de
distribuţie şi furnizare a gazelor (CRM0) – 142442 mii lei;
1.2.4. Cheltuielile comerciale (CC0) – 84913 mii lei;
1.2.5. Cheltuielile generale şi administrative (CGA0) – 51398 mii lei.
1.3. Valoarea cheltuielilor operaţionale reglementate proprii ale întreprinderii
S.A.“Moldovagaz” (COR0) – 28331 mii lei.
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