Nota informativă
privind prețurile la producerea energiei electrice
și tarifele de livrare a energiei termice consumatorilor finali
de către S.A. „CET- Nord” în anul 2017
În legătură cu depunerea solicitării de către S.A. „CET-Nord” privind examinarea calculelor
și de modificare a prețurilor și tarifelor pentru anul 2017 la producerea energiei electrice și energiei
termice livrate consumatorilor de notat următoarele.
În scopul stabilirii costurilor reglementate strict necesare pentru desfășurarea normală a
activității de producere a energiei electrice și energiei termice, și de prestare a serviciilor de
alimentare cu energie termică și, în temeiul prevederilor Metodologiei determinării, aprobării și
aplicării tarifelor la producerea energiei electrice, energiei termice și la apa de adaos, aprobată prin
Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 147 din 25 august 2004 (Monitorul Oficial
nr. 171-174/335 din 17.09.2004) și Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor
pentru energia termică livrată consumatorilor, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație
al ANRE nr. 482 din 6 septembrie 2012 (Monitorul Oficial nr. 234-236/1330 din 09.11.2012),
Consiliul de administraţie al ANRE a stabilit la 17 februarie 2017 prin Hotărârea nr. 47/2017
valorile costurilor reglementate aferente producerii energiei electrice și energiei termice și celor
aferente serviciului de livrare a energiei termice consumatorilor pentru anul de bază 2015
(Monitorul Oficial nr.60-66/318b din 24.02.2017).
În temeiul Legii nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea
cogenerării (Monitorul Oficial, nr.178-184/415 din 11.07.2014) și în scopul respectării prevederilor
Metodologiilor tarifare, după aprobarea costurilor de bază, întreprinderea urma să calculeze și să
prezinte ANRE prețuri și tarife ajustate la producerea energiei electrice și energiei termice livrate
consumatorilor.
La moment, tariful în vigoare la energia electrică produsă de S.A. „CET-Nord” a fost stabilit
prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 429 din 21 octombrie 2011 (Monitorul
Oficial nr. 182-186/1689 din 28.10.2011) și constituie 137,11 bani/kWh, iar tariful în vigoare la
energia termică livrată consumatorilor, stabilit prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE
nr. 404 din 2 februarie 2011 (Monitorul Oficial nr.22-24/128 din 04.02.2011), constituie
1056 lei/Gcal.
De menționat, că stabilirea prețurilor la producerea energiei electrice în regim de cogenerare
și tarifelor la energia termică livrată consumatorilor în baza costurilor reglementate, valabile pentru
o perioadă predeterminată, este pentru prima dată în cazul S.A. „CET-Nord”, în circumstanțele în
care a intrat în vigoare Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea
cogenerării și Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru energia termică
livrată consumatorilor nr. 482 din 6 septembrie 2012.
În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, S.A. „CET - Nord” a prezentat calculele
tarifelor pentru anul 2017 la producerea energiei electrice și energiei termice livrate consumatorilor,
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 producerii energiei electrice și energiei termice
și celor aferente serviciului de livrare a energiei termice consumatorilor aprobate și
actualizate conform parametrilor prevăzuți în Metodologiile tarifare respective.
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Tariful mediu anual solicitat de S.A. „CET-Nord” la producerea energiei electrice este de
175,75 bani/kWh, o creștere cu 28,2 % față de cel în vigoare (137,11 bani/kWh). Tariful mediu
anual solicitat pentru energia termică livrată consumatorilor constituie 1 299 lei/Gcal, majorat cu
23,0 % față de tariful în vigoare (1056 lei/Gcal).
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 producție.
Reieșind din cele expuse mai sus, s-a constatat existenta factorilor obiectivi care conduc la
modificarea tarifului de livrare a energiei termice consumatorilor finali, printre care cei mai
importanți sunt:
1) modificarea tarifelor finale la gazele naturale furnizate centralelor electrice cu
termoficare (CET), centralelor termice pentru producerea și aprovizionarea cu energie
termică a consumatorilor de tip urban prin sistemele de alimentare centralizată;
2) majorarea consumurilor aferente retribuirii muncii în rezultatul majorării cuantumului
minim garantat ala salariului în sectorul real;
3) modificarea parametrilor de actualizare conform Prognozei actualizate a indicatorilor
macroeconomici pentru anii 2018-2020 publicată pe pagina electronică a Ministerului
Economiei.
Prețurile la energia electrică produsă și tarifele la energia termică livrată consumatorilor au
fost calculate reieșind din cantitatea de energie termică livrată consumatorilor finali de 158,45
mii Gcal, precum și din livrările de energie electrică în mărime de 50,83 mil kWh.
Tariful mediu anual la gazele naturale furnizate către S.A. „CET-Nord” a fost luat în calcul
reieșind din tarifele finale la gazele naturale furnizate centralelor electrice cu termoficare (CET),
centralelor termice pentru producerea și aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor de tip
urban prin sistemele de alimentare centralizată actualmente în vigoare, aprobate prin Hotărârea
Consiliului de Administrație al ANRE nr. 19/2016 din 26.01.2016, care constituie 5 000 lei/1000 m3.
Valorile costurilor reglementate aferente producerii energiei electrice și energiei termice și
celor aferente serviciului de livrare a energiei termice consumatorilor au fost determinate în baza
celor aprobate de ANRE și actualizate la parametrii indicați în Metodologiile tarifare. Astfel, pentru
anul 2017, valoarea totală a costurilor reglementate aferente producerii energiei electrice și energiei
termice a constituit 42 662 mii lei, iar valoarea totală a costurilor reglementate aferente serviciului
de livrare a energiei termice consumatorilor – 29 654 mii lei.
Parametrii de actualizare aplicați la costurile reglementate aferente producerii energiei
electrice și energiei termice pentru anul 2017 sunt:
1) Indicele Produsului Intern Brut real al Republicii Moldova – 4,5%;
2) Indicele prețurilor de consum din Republica Moldova mediu anual – 5,5%;
3) Indicii eficienței economice – 1,5% și 2,0%.
Parametrii de actualizare aplicați la costurile reglementate aferente serviciului de livrare a
energiei termice consumatorilor sunt:
1) Indicele prețurilor cu amănuntul al SUA publicat de către Departamentul Muncii al
SUA – 1%;
2) Indicele modificării ratei de schimb al dolarului SUA - 1,004. Astfel, calculele au fost
efectuate reieşind din cursul de schimb mediu anual al monedei naționale față de dolarul

3

SUA aplicat de 20,0 lei/USD, conform Prognozei actualizate a indicatorilor
macroeconomici pentru anii 2018-2020 publicați pe pagina electronică al Ministerului
Economiei.
Un factor obiectiv cu impact determinant asupra prețurilor la energia electrică produsă și
tarifelor la energia termică livrată consumatorilor este includerea amortizării imobilizărilor corporale
și necorporale.
La determinarea valorii costurilor privind amortizarea imobilizărilor au stat la bază
următoarele principii prevăzute de legislația în vigoare:
1) acceptarea în scopuri tarifare a cheltuielilor privind amortizarea imobilizărilor corporale
astfel ca acestea să nu fie depreciate mai mult de o dată. Această decizie este justificată prin
aplicarea principiului costurilor minime necesare și argumentate;
2) neacceptarea valorilor imobilizărilor corporale care nu sunt destinate activității
reglementate.
În rezultat, pentru anul 2017, valoarea totală a amortizării imobilizărilor propusă spre
acceptare a constituit 8 696 mii lei cu 14 524 mii lei mai puțin decât valoarea totală solicitată de
S.A. „CET-Nord”.
Nivelul rentabilității reglementate a activelor noi pentru activitatea de producere a energiei
electrice a fost calculat în mărime de 1 442,4 mii lei. Rentabilitatea activelor noi aferentă activităţii
de producere a energiei termice constituie 2 482,3 mii lei. Rata de rentabilitate a fost aplicată la
nivelul de 15,12 % conform prevederilor pct. 6.1 din Metodologiei determinării, aprobării și
aplicării tarifelor la producerea energiei electrice, energiei termice și la apa de adaos nr. 147 din
25 august 2004, la nivelul ratei medii ponderate a dobânzii aplicate în anul 2016 la valorile
mobiliare de stat cu scadența de 364 zile, în cazul activelor date în exploatare din investiții efectuate
din sursele proprii.
Reieșind din considerentele expuse, tariful mediu anual determinat pentru anul 2017, fără
devierile financiare din perioada anterioară, pentru energia electrică produsă constituie
169,54 bani/kWh, majorare de 23,7 % față de cel în vigoare (137,11 bani/kWh), iar tariful mediu
anual, fără devieri financiare, pentru energia termică livrată consumatorilor – 1 220 lei/Gcal,
majorat cu 15,6 % față de tariful în vigoare (1056 lei/Gcal).
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