Nota informativă
privind tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor
de către S.A. „Termoelectrica” în anul 2017

Societatea pe acțiuni „Termoelectrica” a depus solicitarea (nr. 79/382 din 07.03.2017) de
examinare și aprobare a proiectului tarifului la energia termică livrată consumatorilor pentru anul 2017.
Tarifele actualmente în vigoare au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului de administrație al
ANRE nr. 232/2016 din 16 septembrie 2016 (Monitorul Oficial nr. 315-328/1552 din 23.09.2016) și
constituie 1 068 lei/Gcal.
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, S.A. „Termoelectrica” a prezentat calculul
tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2017, reieșind din următoarele
componente de bază:
1) indicatorii tehnici planificați pentru anul 2017;
2) tarifele finale la gazele naturale aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 19 din 26.01.2016;
3) valorile costurilor reglementate aferente serviciului de livrare a energiei termice
consumatorilor aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 199/2016 din 12.07.2016 și actualizate
conform parametrilor prevăzuţi în Metodologiile tarifare respective.
Tariful mediu anual solicitat de S.A. „Termoelectrica” pentru energia termică livrată constituie
1 132 lei/Gcal, majorat cu 6,0 % față de tariful în vigoare.

Departamentul tarife și analize economice a examinat calculele și materialele prezentate de
întreprindere, bazându-se pe principiul acoperirii consumurilor şi cheltuielilor minime necesare și
justificate pentru desfășurarea normală a activităţii reglementate, cu utilizarea eficientă a capacităților
de producţie.
În așa mod, ajustarea tarifului de livrare a energiei termice consumatorilor finali pentru
S.A. „Termoelectrica”, a fost determinată de următorii factori:
1) modificarea parametrilor de actualizare conform Prognozei actualizate a indicatorilor
macroeconomici pentru anii 2018-2020 publicată pe pagina electronică a Ministerului
Economiei;
2) majorarea profitului reglementat și costului de capital ca rezultat a efectuării investițiilor de
către întreprindere.
Tariful la energia termică livrată consumatorilor a fost determinat reieșind din volumul livrărilor
energiei termice consumatorilor finali de 1 374 mii Gcal, care a fost stabilit reieșind din volumele
livrărilor medii anuale de la ultima aprobare a tarifelor și până în prezent.
Tarifele la gazele naturale procurate de S.A. „Termoelectrica” au fost incluse în tarif reieșind din
tarifele finale la gazele naturale furnizate centralelor electrice cu termoficare, centralelor termice pentru
producerea și aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor de tip urban prin sistemele de
alimentare centralizată în vigoare pentru anul 2017 în mărime de 5.000 lei/1000m3 (Hotărârea
Consiliului de Administrație al ANRE nr.19/2016 din 26.01.2016).
Valorile costurilor reglementate aferente serviciului de livrare a energiei termice consumatorilor
au fost determinate în baza valorilor aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 199/2016 din 12.07.2016 și
actualizate la parametrii indicați în Metodologiile tarifare. În așa mod, pentru anul 2017, valoarea totală
a costurilor reglementate aferente serviciului de livrare a energiei termice consumatorilor 171 738 mii lei.
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Parametrii de actualizare aplicați la costurile reglementate aferente serviciului de livrare a
energiei termice consumatorilor sunt:
1) Indicele prețurilor cu amănuntul al SUA – 1,0%;
2) Indicele modificării ratei de schimb al dolarului SUA - 1,004. Astfel, calculele au fost
efectuate reieșind din cursul de schimb mediu anual al monedei naționale față de dolarul
SUA aplicat de 20,0 lei/USD, conform Prognozei actualizate a indicatorilor
macroeconomici pentru anii 2018-2020 publicată pe pagina electronică a Ministerului
Economiei.
Un alt factor cu impact important asupra tarifului la energia termică livrată consumatorilor este
includerea amortizării imobilizărilor corporale și necorporale.
La determinarea valorii costurilor privind amortizarea imobilizărilor, DTAE s-a ghidat de
următoarele principii prevăzute de legislație:
1) acceptarea în scopuri tarifare a cheltuielilor privind amortizarea imobilizărilor corporale
astfel ca acestea să nu fie depreciate mai mult de o dată;
2) neacceptarea valorilor imobilizărilor corporale care nu sunt destinate activității reglementate.
În rezultat, pentru anul 2017, valoarea totală a amortizării imobilizărilor acceptată de DTAE a
constituit 107 712 mii lei, cu 20 988 mii lei mai puțin decât valoarea totală solicitată de
S.A. „Termoelectrica”.
Nivelul rentabilității reglementate a activelor noi pentru activitatea de distribuție și furnizare a
fost stabilit în mărime de 55 336 mii lei. Astfel, rentabilitatea activelor noi a fost majorată pentru anul
2017 cu 7 177 mii lei, ca rezultat al includerii investițiilor efectuate de întreprindere în anul 2016.
Această rentabilitate a fost determinată reieșind din valoarea netă a investițiilor acceptate de ANRE
pentru anul 2016 și rata de rentabilitate determinată conform costului mediu ponderat al capitalului în
mărime de 9,35 %.
Rentabilitatea imobilizărilor corporale existente a fost determinată reieșind din valoarea de
intrare a imobilizărilor, amortizarea acumulată până la începutul anului și rata de rentabilitate a activelor
de 5 %, care urmează a fi utilizată integral pentru efectuarea investițiilor.
Reieșind din considerentele expuse, tariful mediu anual determinat pentru anul 2017, inclusiv
devieri financiare parțiale din perioada anterioară în valoare de 14,0 mil. lei, pentru energia termică
livrată consumatorilor constituie 1 122 lei/Gcal, majorat cu 54 lei/Gcal, sau cu 5,1 % față de tariful în
vigoare din 16.09.2016 (1068 lei/Gcal).

17.03.2017
Departamentul tarife și analize economice

Alexandru Mija

Secția energie termică și cogenerare

Tatiana Moraru

