Anexa nr. 8
la Instrucțiunea cu privire la raportările titularilor de licențe din
sectoarele electroenergetic și termoenergetic

Tabelul F1. Veniturile furnizorului _______________
de la 01.01.201_ pînă la __ ___ 201_ (mii lei)
Activitatea de bază (reglementată)

Alte activităţi (nereglementate)

Total pe întreprindere

Indicatori

Nr.
contului

perioada de
gestiune

perioada
corespunzatoare a
anului precedent

Nr.
contului

perioada de
gestiune

perioada
corespunzatoare a
anului precedent

perioada de
gestiune
(rd.3+rd.6)

perioada
corespunzatoare a
anului precedent
(rd.4+rd.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total venituri (I+II)
I Activitatea operaţională - total (p.1.1+p 1.2)
1.1 Venituri din vânzări-total
inclusiv:
Venituri din vânzarea energiei electrice
Venituri din plata suplimentară pentru energia reactivă
Venituri din vanzarea produselor
Venituri din vînzarea mărfurilor
Venituri din alte servicii prestate
1.2 Alte venituri operationale - total
inclusiv:
Venituri din ieșirea altor active circulante
Venituri din leasing operațional
Venituri din sancțiuni
Venituri din modificarea metodelor de evaluare a activelor circulante
Venituri din recuperarea prejudiciului materiale
Venituri din subvenţii de stat, prime, premii şi sume sponsorizate, mijloace cu
destinație specială
Alte venituri operaţionale
II. Venituri din alte activități -total (p.2.1+p.2.2+p.2.3)
2.1 Venituri din operațiuni cu active imobilizate -total (activitatea de investiţii)
inclusiv:
Venituri din ieşirea imobilizărilor necorporale
Venituri din ieşirea imobilizărilor corporale
Venituri din ieşire investițiilor financiare pe termen lung
Venitul din escartul de reevaluare a imobilizărilor ieşite
Venituri din operaţiile cu părţile afiliate
Alte venituri din operațiuni cu active imobilizate
2.2 Venituri financiare -total
inclusiv:
Venituri din diferenţe de curs valutar
Venituri din diferenţe de sumă
Venituri sub formă de dividente
Venituri sub formă de dobînzi
Venituri din redevenţe
Venituri din participaţii în alte entități
Venituri din active imobilizate și circulante intrate cu titlu gratuit
Alte venituri ale activității financiare
2.3 Venituri exepţionale - total
inclusiv:
Compensarea pierderilor din calamităţi
Compensarea pierderilor din alte evenimente excepționale
Alte venituri excepţionale
Adnotare: Se prezintă anual şi trimestrial
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Tabelul F2. Consumurile şi cheltuielile _____________ pe perioada 01.01-__ ___201_ (mii lei)
Activitate de bază (reglementată)
Nr.

1

I.
1.1

Indicatori

Nr.
contului

perioada
de
gestiune

perioada
respectivă a
anului precedent

Nr.
contului

2

3

4

5

6

Total consumuri şi cheltuieli (I+II+III)
Activitatea operaţională -total (1.1+1.2+1.3+1.4)
Costul vînzărilor - total
inclusiv:
Costul energiei electrice vândute
Costul produselor vândute
Costul mărfurilor vîndute
Costul altor servicii prestate

1.2

Cheltuieli de distribuire - total
inclusiv:
Remunerarea muncii personalului comercial
Contribuţii de asigurări sociale și medicale
Amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale,
utilizate în procesul de comercializare
Cheltuieli aferente serviciilor de marketing
Costul materialelor utilizate în procesul de
comercializare
Cheltuieli de transportare şi expediere a
produselor/mărfurilor
Cheltuieli de publicitate
Cheltuieli privind reparaţiiile şi deservire în perioada de
garanţie
Cheltuieli privind leasingul operațional
Cheltuieli aferente returnării şi reducerile de preţ
Cheltuieli privind creanţele comerciale compromise
Amortizarea obiectelor de mică valoare și scurtă durată
utilizate în procesul de comercializare
Cheltuieli privind întreţinerea şi reparația imobilizărilor,
utilizate în procesul de comercializare

1.3

Alte activităţi (nereglementate)

Alte cheltuieli de distribuire
Cheltuieli administrative -total
inclusiv:

Remunerarea muncii personalului administrativ
Contribuţii de asigurări sociale și medicale
Amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale cu
destinație administrativă
Cheltuieli privind întreţinerea şi reparația imobilizărilor
cu destinație administrativă
Cheltuieli privind rechizitele de birou, formulare,
documente și rapoarte
Paza obiectelor administrative şi asigurarea securităţii
antiincendiare
Amortizarea obiectelor de mică valoare și scurtă durată
cu destinație administrativă
Impozite și taxe cu destinație generală
Plăti regulatorii
Cheltuieli în scopuri filantropice și de sponsorizare
Cheltuieli privind protecţia muncii
Cheltuieli de protocol (reprezentanță)
Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ
Costul serviciilor prestate de oficii poştale, entități de
telecomunicații, internet provideri, etc.
Întreţinerea aparatului de conducere al organizaţiilor
ierarhic superioare
Cheltuieli aferente angajării forţei de muncă, pregătirii
şi perfecționării profesionale
Costul serviciilor bancare
Costul serviciilor de consultanţă
Costul serviciilor de audit
Costul serviciilor asistență juridică
Cheltuielile aferente serviciilor comunale
Locațiunea și arenda operațională a imobilizărilor
utilizate în scopuri administrative

perioada perioada respectivă
de gestiune a anului precedent
7

8

Total pe întreprindere
perioada de
gestiune
(col.4+col.7)

perioada respectivă
a anului precedent
(col.5+col.8)

9

10

Activitate de bază (reglementată)
Nr.

Indicatori

Nr.
contului

perioada
de
gestiune

perioada
respectivă a
anului precedent

Nr.
contului

2

3

4

5

6

1

Cheltuieli de asigurare a personalului şi activelor cu
destinaţie administrativă
Cheltuieli de transport cu destinaţie administrativă
Alte cheltuieli administrative
1.4

Alte cheltuieli ale activității operaţionale -total
inclusiv:
Cheltuieli aferente activelor circulante ieșite
Cheltuieli privind dobânzile
Lipsuri şi pierderi din deteriorarea activelor
Pierderi cauzate de întreruperile în activitățile de bază
Costul produselor constatate ca rebut
Cheltuieli privind sancțiunile
Costuri indirecte de producţie
Creanțe compromise decontate cu excepția celor
comerciale
Alte cheltuieli operaţionale

II.
2.1

2.2

2.2

Alte activităţi (nereglementate)

CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITĂŢI - total
Cheltuieli cu active imobilizate-total
inclusiv:
Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor
necorporale ieşite
Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor
corporale ieşite
Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor
financiare pe termen lung ieşite
Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor
imobiliare ieşite
Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active
imobilizate ieşite
Provizioane pentru costurile privind dezafectarea
activelor imobilizate
Pierderi din deprecierea activelor imobilizate
Alte cheltuieli cu active imobilizate
Cheltuieli financiare-total
inclusiv:
Diferențele de curs valutar
Diferențele de sumă
Cheltuieli privind redevenţele
Cheltuieli aferente emisiunii acțiunilor proprii și
efectuării operațiunilor cu acestea
Valoarea contabilă a activelor imobilizate și circulante
transmise cu titlu gratuit
Alte cheltuieli ale activităţii financiare
Cheltuieli excepţionale-total

inclusiv:
Cheltuieli privind calamitățile
Cheltuieli privind alte evenimente excepționale
Alte cheltuieli excepționale
III. CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
Adnotare: Se prezintă anual şi trimestrial

perioada perioada respectivă
de gestiune a anului precedent
7

8

Total pe întreprindere
perioada de
gestiune
(col.4+col.7)

perioada respectivă
a anului precedent
(col.5+col.8)

9

10

Anexa nr. 8
la Instrucțiunea cu privire la raportările titularilor de licențe
din sectoarele electroenergetic și termoenergetic

Tabelul F3. Costurile vînzărilor de energie electrică ale____________
în perioada 01.01-__ ___201_ (mii lei)
Vînzarea energiei electrice
Cheltuielile
1

Costul energiei electrice vândute (1+2)
1. Consumuri directe de materiale
inclusiv:
energia electrică procurată
serviciile de transport a energiei electrice
serviciile de distribuție a energiei electrice
2. Consumuri indirecte de producţie -total
inclusiv:
amortizarea imobilizărilor corporale
amortizarea imobilizărilor necorporale
remunerarea muncii
contribuţiile pentru asigurarea socială și medicală
costul obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
costuri materiale
costuri serviciilor prestate de terți
cheltuieli privind delegarea personalului
cheltuieli aferente serviciilor de marketing
cheltuieli de publicitate
cheltuieli de comunicaţii
alte consumuri indirecte de producţie
Adnotare: Se prezintă anual şi trimestrial

Nr. contului
2

Perioada de gestiune

perioada respectivă a anului
precedent

3

4

Anexa nr. 8
la Instrucțiunea cu privire la raportările titularilor
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Tabelul F4. Procurările de energie electrică de către ___________în perioada de 01.01- __ ___201___
Cantitatea de
Costul energiei electrice
energie procurată la Preţul de procurare a 1
kWh energie
procurate
producător sau
Perioada şi sursa de procurare a energiei
frontiera republicii
electrice
bani/
mii dol.
mii lei
(mii kWh)
cenţi / kWh
kWh
(c.2 x c.3 / 100) (c.2 x c.4 / 100)
1

2

3

4

5

1. Ianuarie -total
incl: S.A.„Termoelectrica”

x

x

S.A.„CET Nord”

x

x

Î.S.„CHE Costeşti”

x

x

Combinatele de zahăr

x

x

Alte surse (de indicat)

x

x

CTE Moldovenească
S.A.„Energocom” (CTE Mold.)
S.A.„Energocom” (Ucraina)

2. Februarie -total
incl: S.A.„Termoelectrica”

x

x

S.A.„CET Nord”

x

x

Î.S.„CHE Costeşti”

x

x

Combinatele de zahăr

x

x

Alte surse (de indicat)

x

x

CTE Moldovenească
S.A.„Energocom” (CTE Mold.)
S.A.„Energocom” (Ucraina)

3. Martie -total
incl: S.A.„Termoelectrica”

x

x

S.A.„CET Nord”

x

x

Î.S.„CHE Costeşti”

x

x

Combinatele de zahăr

x

x

Alte surse (de indicat)

x

x

CTE Moldovenească
S.A.„Energocom” (CTE Mold.)
S.A.„Energocom” (Ucraina)

4. Aprilie -total
incl: S.A.„Termoelectrica”

x

x

S.A.„CET Nord”

x

x

Î.S.„CHE Costeşti”

x

x

Combinatele de zahăr

x

x

Alte surse (de indicat)

x

x

CTE Moldovenească
S.A.„Energocom” (CTE Mold.)
S.A.„Energocom” (Ucraina)

5. Mai -total
incl: S.A.„Termoelectrica”

x

x

S.A.„CET Nord”

x

x

Î.S.„CHE Costeşti”

x

x

Combinatele de zahăr

x

x

Alte surse (de indicat)

x

x

CTE Moldovenească
S.A.„Energocom” (CTE Mold.)
S.A.„Energocom” (Ucraina)

6. Iunie -total
incl: S.A.„Termoelectrica”

x

x

S.A.„CET Nord”

x

x

Î.S.„CHE Costeşti”

x

x

Combinatele de zahăr

x

x

Alte surse (de indicat)

x

x

CTE Moldovenească
S.A.„Energocom” (CTE Mold.)
S.A.„Energocom” (Ucraina)

6

Achitat pentru
energia electrică
procurată

Datoriile p/u energia
electrică procurată

mii lei

mii lei

7

8

Cantitatea de
Costul energiei electrice
energie procurată la Preţul de procurare a 1
kWh energie
procurate
producător sau
Perioada şi sursa de procurare a energiei
frontiera republicii
electrice
bani/
mii dol.
mii lei
(mii kWh)
cenţi / kWh
kWh
(c.2 x c.3 / 100) (c.2 x c.4 / 100)
1

2

3

4

5

7. Iulie -total
incl: S.A.„Termoelectrica”

x

x

S.A.„CET Nord”

x

x

Î.S.„CHE Costeşti”

x

x

Combinatele de zahăr

x

x

Alte surse (de indicat)

x

x

CTE Moldovenească
S.A.„Energocom” (CTE Mold.)
S.A.„Energocom” (Ucraina)

8. August -total
incl: S.A.„Termoelectrica”

x

x

S.A.„CET Nord”

x

x

Î.S.„CHE Costeşti”

x

x

Combinatele de zahăr

x

x

Alte surse (de indicat)

x

x

CTE Moldovenească
S.A.„Energocom” (CTE Mold.)
S.A.„Energocom” (Ucraina)

9. Septembrie -total
incl: S.A.„Termoelectrica”

x

x

S.A.„CET Nord”

x

x

Î.S.„CHE Costeşti”

x

x

Combinatele de zahăr

x

x

Alte surse (de indicat)

x

x

CTE Moldovenească
S.A.„Energocom” (CTE Mold.)
S.A.„Energocom” (Ucraina)

10. Octombrie -total
incl: S.A.„Termoelectrica”

x

x

S.A.„CET Nord”

x

x

Î.S.„CHE Costeşti”

x

x

Combinatele de zahăr

x

x

Alte surse (de indicat)

x

x

CTE Moldovenească
S.A.„Energocom” (CTE Mold.)
S.A.„Energocom” (Ucraina)

11. Noiembrie -total
incl: S.A.„Termoelectrica”

x

x

S.A.„CET Nord”

x

x

Î.S.„CHE Costeşti”

x

x

Combinatele de zahăr

x

x

Alte surse (de indicat)

x

x

CTE Moldovenească
S.A.„Energocom” (CTE Mold.)
S.A.„Energocom” (Ucraina)

12. Decembrie -total
incl: S.A.„Termoelectrica”

x

x

S.A.„CET Nord”

x

x

Î.S.„CHE Costeşti”

x

x

Combinatele de zahăr

x

x

Alte surse (de indicat)

x

x

CTE Moldovenească
S.A.„Energocom” (CTE Mold.)
S.A.„Energocom” (Ucraina)

Total de la începutul anului
incl: S.A.„Termoelectrica”

x

x

S.A.„CET Nord”

x

x

Î.S.„CHE Costeşti”

x

x

Combinatele de zahăr

x

x

Alte surse (de indicat)

x

x

6

Achitat pentru
energia electrică
procurată

Datoriile p/u energia
electrică procurată

mii lei

mii lei

7

8

Cantitatea de
Costul energiei electrice
energie procurată la Preţul de procurare a 1
kWh energie
procurate
producător sau
Perioada şi sursa de procurare a energiei
frontiera republicii
electrice
bani/
mii dol.
mii lei
(mii kWh)
cenţi / kWh
kWh
(c.2 x c.3 / 100) (c.2 x c.4 / 100)
1
CTE Moldovenească
S.A.„Energocom” (CTE Mold.)
S.A.„Energocom” (Ucraina)
Adnotare: Se prezintă anual, trimestrial şi lunar

2

3

4

5

6

Achitat pentru
energia electrică
procurată

Datoriile p/u energia
electrică procurată

mii lei

mii lei

7

8

Anexa nr. 8
la Instrucțiunea cu privire la raportările
titularilor de licențe din sectoarele
electroenergetic și termoenergetic

Tabelul F5. Cheltuielile furnizorului ____________ pentru serviciul de transport
al energiei electrice în perioada 01.01- __ ___ 201_

Perioada de procurare a energiei
electrice

Cantitatea de energie
transportată

Tariful de transport

Costul serviciului
de transport

mii kWh

bani/kWh

mii lei

2

3

4

1

1. Ianuarie
2. Februarie
3. Martie
Total trimestrul I
4. Aprilie
5. Mai
6. Iunie
Total trimestrul II
Total 6 luni
7. Iulie
8. August
9. Septembrie
Total trimestrul III
Total 9 luni
10. Octombrie
11. Noiembrie
12. Decembrie
Total trimestrul IV
Total anual
Adnotare: Se prezintă anual și trimestrial

Anexa nr. 8
la Instrucțiunea cu privire la raportările
titularilor de licențe din sectoarele
electroenergetic și termoenergetic

Tabelul F6. Cheltuielile furnizorului ____________ pentru serviciile de distribuție a
energiei electrice în perioada 01.01- __ ___ 201_

Perioada de procurare a
energiei electrice

1
1. Ianuarie
inclusiv:

înaltă tensiune
medie tensiune
joasă tensiune
2. Februarie
inclusiv:

înaltă tensiune
medie tensiune
joasă tensiune
3. Martie
inclusiv:

înaltă tensiune
medie tensiune
joasă tensiune
4. Aprilie
inclusiv:

înaltă tensiune
medie tensiune
joasă tensiune
5. Mai
inclusiv:

înaltă tensiune
medie tensiune
joasă tensiune
6. Iunie
inclusiv:

înaltă tensiune
medie tensiune
joasă tensiune
7. Iulie
inclusiv:

înaltă tensiune
medie tensiune
joasă tensiune
8. August
inclusiv:

înaltă tensiune
medie tensiune
joasă tensiune
9. Septembrie
inclusiv:

înaltă tensiune
medie tensiune
joasă tensiune
10. Octombrie
inclusiv:

înaltă tensiune
medie tensiune
joasă tensiune
11. Noiembrie
inclusiv:

Cantitatea de energie
distribuită

Tariful de distribuție

Costul serviciului
de distributie

mii kWh

bani/kWh

mii lei

2

3

4

Perioada de procurare a
energiei electrice

Cantitatea de energie
distribuită

Tariful de distribuție

Costul serviciului
de distributie

mii kWh

bani/kWh

mii lei

2

3

4

1
înaltă tensiune
medie tensiune
joasă tensiune
12. Decembrie
inclusiv:

înaltă tensiune
medie tensiune
joasă tensiune
Total de la începutul anului
inclusiv:

înaltă tensiune
medie tensiune
joasă tensiune
Adnotare: Se prezintă anual și trimestrial
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Tabelul F7. Informaţia privind numărul de consumatori/locuri de consum deserviţi de furnizorul _______________ în anul 201_
Numărul consumatorilor/locurilor de consum
conectați la nivelul de joasă tensiune
Nr.

1

1

2
3
4
5
6
7

Numărul consumatorilor/locurilor de consum
conectați la nivelul de medie tensiune

Numărul consumatorilor/locurilor de consum
conectați la nivelul de înaltă tensiune

Numărul total de consumatori/locuri de consum

Categoria deținătorilor locurilor
Contracte Contracte noi
Contracte Contracte noi
Contracte Contracte noi
Contracte Contracte noi
de consum
La începutul reziliate pe încheiate pe La sfîrşitul La începutul reziliate pe încheiate pe La sfîrşitul La începutul reziliate pe încheiate pe La sfîrşitul La începutul reziliate pe încheiate pe La sfîrşitul
anului
parcursul
parcursul
anului
anului
parcursul
parcursul
anului
anului
parcursul
parcursul
anului
anului
parcursul
parcursul
anului
anului
anului
anului
anului
anului
anului
anului
anului
2

Consumatori casnici (locuri de
consum)- total
din care:
sector urban
sector rural
a) consumatori industriali
b) nr. locuri de consum
a) consumatori comerciali
b) nr. locuri de consum
a) consumatori agricoli
b) nr. locuri de consum
a) consumatori bugetari
b) nr. locuri de consum
a) alţi consumatori
b) nr. locuri de consum
Total consumatori
Total locuri de consum
Adnotare: Se prezintă anual

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Anexa nr. 8
la Instrucțiunea cu privire la raportările titularilor de
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Tabelul F8. Vînzările de energie electrică consumatorilor ____________
în perioada 01.01-__ ___201_
Energia electrică livrată consumatorilor conectaţi la:

Perioada şi categoria de consumatori

intrare în RET

RED de înaltă tensiune

iesire din RET

110 kV

1

1. Ianuarie -total
inclusiv: Consumatorilor casnici
din care: sector urban
sector rural
Consumatorilor industriali
Consumatorilor comerciali
Consumatorilor agricoli
Consumatorilor bugetari
Altor consumatori
2. Februarie-total
inclusiv: Consumatorilor casnici
din care: sector urban
sector rural
Consumatorilor industriali
Consumatorilor comerciali
Consumatorilor agricoli
Consumatorilor bugetari
Altor consumatori
3. Martie -total
inclusiv. Consumatorilor casnici
din care: sector urban
sector rural
Consumatorilor industriali
Consumatorilor comerciali
Consumatorilor agricoli
Consumatorilor bugetari
Altor consumatori
4. Aprilie
inclusiv: Consumatorilor casnici
din care: sector urban
sector rural
Consumatorilor industriali
Consumatorilor comerciali
Consumatorilor agricoli
Consumatorilor bugetari
Altor consumatori
5. Mai
inclusiv: Consumatorilor casnici
din care: sector urban
sector rural
Consumatorilor industriali
Consumatorilor comerciali
Consumatorilor agricoli
Consumatorilor bugetari
Altor consumatori
6. Iunie
inclusiv: Consumatorilor casnici
din care: sector urban
sector rural
Consumatorilor industriali
Consumatorilor comerciali
Consumatorilor agricoli
Consumatorilor bugetari
Altor consumatori
7. Iulie
inclusiv: Consumatorilor casnici
din care: sector urban
sector rural
Consumatorilor industriali
Consumatorilor comerciali
Consumatorilor agricoli
Consumatorilor bugetari
Altor consumatori
8. August

35 kV

mii kWh

mii lei

mii
kWh

mii lei

mii kWh

mii lei

2

3

4

5

6

7

10 KV

mii kWh mii lei
8

RED de joasă
tensiune

RED de medie tensiune

9

mii kWh
10

6 KV

mii lei mii kWh
11

12

Total

0,4 KV

mii lei

mii kWh

13

14

mii lei mii kWh mii lei
15

16

17

Energia electrică livrată consumatorilor conectaţi la:

Perioada şi categoria de consumatori

intrare în RET

RED de înaltă tensiune

iesire din RET

110 kV

1

35 kV

mii kWh

mii lei

mii
kWh

mii lei

mii kWh

mii lei

2

3

4

5

6

7

inclusiv: Consumatorilor casnici
din care: sector urban
sector rural
Consumatorilor industriali
Consumatorilor comerciali
Consumatorilor agricoli
Consumatorilor bugetari
Altor consumatori
9.Septembrie
inclusiv: Consumatorilor casnici
din care: sector urban
sector rural
Consumatorilor industriali
Consumatorilor comerciali
Consumatorilor agricoli
Consumatorilor bugetari
Altor consumatori
10. Octombrie
inclusiv: Consumatorilor casnici
din care: sector urban
sector rural
Consumatorilor industriali
Consumatorilor comerciali
Consumatorilor agricoli
Consumatorilor bugetari
Altor consumatori
11. Noiembrie
inclusiv: Consumatorilor casnici
din care: sector urban
sector rural
Consumatorilor industriali
Consumatorilor comerciali
Consumatorilor agricoli
Consumatorilor bugetari
Altor consumatori
12. Decembrie
inclusiv: Consumatorilor casnici
din care: sector urban
sector rural
Consumatorilor industriali
Consumatorilor comerciali
Consumatorilor agricoli
Consumatorilor bugetari
Altor consumatori
Total de la începutul anului
inclusiv: Consumatorilor casnici
din care: sector urban
sector rural
Consumatorilor industriali
Consumatorilor comerciali
Consumatorilor agricoli
Consumatorilor bugetari
Altor consumatori
Adnotare: Se prezintă anual, trimestrial şi lunar

10 KV

mii kWh mii lei
8

RED de joasă
tensiune

RED de medie tensiune

9

mii kWh
10

6 KV

mii lei mii kWh
11

12

Total

0,4 KV

mii lei

mii kWh

13

14

mii lei mii kWh mii lei
15

16

17

Anexa nr. 8
la Instrucțiunea cu privire la raportările
titularilor de licențe din sectoarele
electroenergetic și termoenergetic

Tabela F9. Achitările consumatorilor _______pentru energia electrică consumată în perioada 01.01 - __ ___ 201_
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Indicatorii

Unitățile de măsură

Energia electrică procurată de la
producători şi furnizori - total
Achitat pentru serviciul de transport a
energiei electrice
Achitat pentru serviciile de distribuție a
energiei electrice

mii kWh
mii lei

Energia electrică livrată consumatorilor
Energia electrică achitată de
consumatori
Datoriile consumatorilor pentru energia
electrică consumată - total (la sfîrşitul
perioadei de raportare)
din care:
populaţia urbană
populaţia rurală
consumatorii industriali
consumatorii comerciali
consumatorii agricoli
consumatiorii bugetari
alti consumatori
Adnotare: Se prezintă anual şi trimestrial

mii lei
mii lei
mii kWh
mii lei
mii lei
% (faţă de rd. 4)
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

I trimestru

II trimestru

6 luni

III trimestru

9 luni

IV trimestru

Total pe anul
201_

Anexa nr. 8
la Instrucțiunea cu privire la raportările titularilor de
licențe din sectoarele electroenergetic și
termoenergetic

Formularul F10. Creanțele întreprinderii ___________ în perioada 01.01-__ ___201_
mii lei
Creanțe

Nr. crt.

1. Creanțe pe termen lung

inclusiv:
1.1. Creanțe comerciale
1.1.1.

la energia electrică furnizată
inclusiv:
consumatori casnici

1.1.2.

creanțe comerciale (mărfuri)

1.1.3.

alte creanțe comerciale

consumatori noncasnici

1.2. Avansuri acordate
1.3. Creanțe ale bugetului
1.4. Creanțe ale personalului
1.5. Alte creanțe pe termen lung
2. Creanțe curente

inclusiv:
2.1. Creanțe comerciale
2.1.1.

la energia electrică
inclusiv:
consumatori casnici

2.1.2.

creanțe comerciale (mărfuri)

2.1.3.

alte creanțe comerciale

consumatori noncasnici

2.2. Avansuri acordate
2.3. Creanțe ale bugetului
2.4. Creanțe ale personalului
2.5. Alte creanțe curente
Total creanțe (1+2)
Adnotare: Se prezintă anual şi trimestrial

Cont
contabil

Creanțele la:
1 ian.

1 apr.

1 iulie

1 oct.

31 dec.

Anexa nr. 8
la Instrucțiunea cu privire la raportările titularilor de
licențe din sectoarele electroenergetic și
termoenergetic

Tabelul F11. Informaţie privind reclamaţiile (petiţiile) consumatorilor _______
în perioada 01.01 - __ ___ 201_
Primit petiţii de la consumatori (scris și
verbal)

Raionul/Municipiul

Tipul
consumatorului,
casnic/ noncasnic

Adnotare: Se prezintă anual

din care:
Total

Adresate
direct
furnizorului

Adresate
ANRE

Reclamaţii atacate de
consumatori în judecată

Din totalul de petiţii primite se reflectă la:
Calitatea serviciilor
prestate

Adresate
Primit
repetat

Veridicitatea facturii de
plată

Deconectarea de la
reţea

Activitatea personalului
companiei

Altor cauze

Soluţionate în
Soluţionate în
Soluţionate în
Soluţionate în
Soluţionate în
favoarea
Primit
favoarea
Primit
favoarea
Primit
favoarea
Primit
favoarea
consumatorului
consumatorului
consumatorului
consumatorului
consumatorului

Total
reclamaţii
atacate în
judecată

din care:
cîştigate de
consumatori

