
Raport cu privire la activitatea furnizarea gazelor naturale consumatorilor  noncasnici de 

către ”Transautogaz” SRL pentru anul 2020 

 

La 11.02.2020 ”Transautogaz” SRL a primit licența eliberată de către  Agenția Națională 

pentru Reglementare în Energetică pentru furnizarea gazelor naturale cu seria AC nr.001440. 

Din luna iunie 2020 ”Transautogaz” SRL își începe efectiv activitatea în domeniul 

furnizării gazelor naturale, astfel mărindu-și spectrul de activități și respectiv veniturile. 

În perioada iunie-decembrie 2020 ”Transautogaz” SRL a furnizat gaze naturale în volum 

de 58,7 mil. m³. În prima lună de activitate în acest domeniu au fost furnizate 3,4 mil. m³, 

ajungând la o medie lunară de 8,4 mil.m³. 

Tabelul 1. Volumele furnizate de gaze naturale trimestrial pe anul 2020 pe tipuri de furnizare, mil. m³ 

Trimestrul 

Furnizare pînă 

la intrare în 

rețeaua de 

distribuție 

Furnizare prin 

rețelele cu 

presiune înaltă 

Furnizare prin 

rețelele cu 

presiune medie 

Furnizare prin 

rețelele cu 

presiune joasă 
Total 

II 0,5 2,9 0,0 0,0 3,4 

III 4,0 10,5 4,5 0,0 19,0 

IV 8,5 12,3 15,5 0,0 36,3 

Total an 13,0 25,7 20,0 0,0 58,7 

 

 Evoluția volumelor lunare furnizate de gaze naturale pe tipuri pe parcursul  anului 2020 

este reflectată în diagramă. 
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Veniturile obținute din furnizarea gazelor naturale pe anul 2020 au constituit                      

195,9 mil. lei, cele mai consistente fiind cele din furnizarea gazelor naturale prin rețelele cu 

presiune înaltă. 

Evoluția veniturilor din momentul prestării serviciului este reflectată în diagrama de mai 

jos. 

 
 

La situația din 31.12.2020 ”Transautogaz” SRL dispunea furnizarea gazului natural                

pentru 19 consumatori noncasnici. 

”Transautogaz” SRL acordă serviciul de furnizare a gazelor naturale de toate tipurile de 

furnizare: 

 Furnizare pînă la intrare în rețeaua de distribuție 

 Furnizare prin rețelele cu presiune înaltă  

 Furnizare prin rețelele cu presiune medie 

 Furnizare prin rețelele cu presiune joasă. 

În dependență de volumele ce au fost furnizate în anul 2020, structura pe tipuri de furnizare 

poate fi reprezentată în felul următor. Cea mai mare cotă în structura volumelor furnizate o ocupă 

furnizarea prin rețelele cu presiune înaltă – 43,7%, furnizarea prin rețelele cu presiune medie 

constituind 34,1%, furnizarea pînă la intrare în reațeaua de distribuție fiind de 22,2%. 
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Cheltuielile directe de prestare a serviciului de furnizare a gazelor naturale pe anul 2020 au 

constituit 158 838,9 mii lei, cele indirecte - 95,3 mii lei. Cea mai consistentă parte a cheltuielilor 

o constituie costul vînzărilor – 79,6%, celelalte cheltuieli fiind cheltuielile de transportare, de 

distribuție, remunerare ș.a. 

Structura cheltuielilor suportate pentru prestarea serviciului de furnizare a gazelor naturale 

este reprezentată în diagramă. 

 

Profitul pînă la impozitare al Societății obținut din furnizarea gazelor naturale pentru                  

anul 2020 este de 37,1 mil.lei.  

Structura furnizării gazelor naturale pe anul 2020

Furnizare pînă la intrare în rețeaua de 

distribuție

Furnizare prin rețelele cu presiune înaltă

Furnizare prin rețelele cu presiune medie

Furnizare prin rețelele cu presiune joasă

126 505,10

14 769,10

15 304,10
840,50

757,00
567,80 95,30

Structura cheltuielilor privind furnizarea gazelor naturale pe anul 2020, mii lei

Costul vînzărilor

Cheltuieli pentru serviciile de

transportare a gazului

Cheltuieli pentru serviciile de 

distribuție a gazului

Taxa ANRE

Cheltuieli financiare

Alte cheltuieli directe

Cheltuielile indirecte


