Nota informativă la proiectul Metodologiei privind calcularea și aprobarea tarifelor de
racordare și de reconectare la rețeaua termică a instalaţiilor consumatorilor și
producătorilor de energie termică
1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Departamentul reglementări,
Departamentul tarife și analize economice
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite
În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (8) din Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire
la energia termică și promovarea cogenerării, tarifele de racordare şi de reconectare a instalaţiilor
de utilizare a energiei termice, precum şi costurile de racordare şi reconectare a centralelor
electrice de termoficare, a centralelor de producere a energiei electrice şi termice în regim de
cogenerare de înaltă eficienţă şi a centralelor termice, inclusiv a centralelor termice care
utilizează surse regenerabile, le achită consumatorul final sau producătorul, după caz, acestea
fiind calculate şi aprobate de Agenţie în conformitate cu metodologia elaborată şi aprobată de
Agenţie.
Metodologia respectivă are drept scop implementarea principiilor şi cerinţelor stabilite în
Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.
Prevederile proiectului Metodologiei urmează să fie aplicate în relațiile dintre distribuitorii
de energie termică și consumatorii/producătorii care au depus cerere privind acordarea serviciilor
reglementate. În acest sens, Metodologia stabilește expres tipurile serviciilor prestate de
distribuitorii de energie termică, pentru care Agenţia va aproba tarife reglementate, precum şi
modul de determinare a acestora.
3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
În contextul cerinţelor Legii nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea
cogenerării, proiectul Metodologiei detaliază următoarele aspecte:
a) serviciile de racordare și de reconectare prestate de către distribuitorii de energie termică ;
b) componentele şi modul de determinare a cheltuielilor, precum şi includerea rentabilității
în calculul tarifelor pentru serviciile stabilite prin Metodologie;
c) principiile, modul de calculare și aprobare a tarifelor pentru serviciile reglementate.
Concomitent, proiectul Metodologiei urmează să asigure implementarea următoarelor
principii de reglementare:
a) includerea în scopuri tarifare doar a cheltuielilor minime şi justificate necesare pentru
prestarea serviciilor reglementate de către distribuitorii de energie termică;
b) desfăşurarea de către distribuitorii de energie termică a unei activităţi eficiente care va
permite prestarea serviciilor de calitate consumatorilor/producătorilor;
c) asigurarea transparenţei în procesul de reglementare a tarifelor pentru serviciile
reglementate.
În contextul cerinţelor Legii nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și
promovarea cogenerării, se propune stabilirea în proiectul Metodologiei a următoarelor categorii
de servicii prestate consumatorilor și producătorilor de către distribuitorii de energie termică:

1) racordarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice, a centralelor electrice de
termoficare, a centralelor de producere a energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de
înaltă eficienţă şi a centralelor termice, inclusiv a centralelor termice care utilizează surse
regenerabile;
2) reconectarea instalaţiilor de utilizare a energiei termice, a centralelor electrice de
termoficare, a centralelor de producere a energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de
înaltă eficienţă şi a centralelor termice, inclusiv a centralelor termice care utilizează surse
regenerabile.
În conformitate cu principiile de reglementare expuse mai sus, la determinarea tarifelor
pentru serviciile menționate, urmează să fie luate în considerație cheltuielile justificate, necesare
distribuitorilor de energie termică pentru prestarea acestor servicii. În acest context, la
determinarea tarifelor pentru serviciile reglementate urmează a fi incluse următoarele categorii
de cheltuieli:
1) cheltuielile materiale;
2) cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor și mecanismelor;
3) cheltuielile cu personalul;
4) cheltuielile de distribuire şi administrative;
5) rentabilitatea aferentă prestării serviciului reglementat.
Se propune aplicarea ratei de rentabilitate unice, care va fi determinată luând în
consideraţie cheltuielile suportate de către distribuitorii de energie termică pentru prestarea
serviciului reglementat.
Pentru simplificarea procedurii de determinare şi aprobare a tarifelor la serviciile
reglementate, precum şi în vederea asigurării transparenţei, se propune, ca distribuitorii de
energie termică să determine cheltuielile necesare pentru prestarea serviciilor separat pentru
fiecare serviciu şi să prezinte calculele respective, justificate prin prevederile actelor normative
în vigoare. Pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile de racordare și de reconectare la rețeaua
termică a instalaţiilor consumatorilor sau producătorilor, urmează ca distribuitorii de energie
termică să prezinte toate datele şi informaţiile necesare examinării cheltuielilor de către Agenție.
De remarcat că cheltuielile suportate de către distribuitorii de energie termică pentru
prestarea serviciilor reglementate nu se includ în tarifele reglementate aferente sectorului
termoenergetic. Concomitent, proiectul Metodologiei nu stabileşte careva obligaţii, acte
permisive noi sau acţiuni ce urmează a fi întreprinse de către distribuitorii de energie termică
care prestează serviciile nominalizate şi care ar genera costuri suplimentare acestora,
consumatorilor sau producătorilor de energie termică.
5. Fundamentarea economico-financiară
Aprobarea Metodologiei va avea ca efect introducerea unor plăţi stricte pentru serviciile de
racordare și de reconectare la rețeaua termică a instalaţiilor consumatorilor sau producătorilor de
către distribuitorii de energie termică.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Vor fi create premisele şi condiţiile necesare pentru implementarea cerinţelor stabilite în
Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, inclusiv a
principiilor costurilor minime la eficienţă maximă;
Vor fi specificate expres tipurile de servicii reglementate care urmează a fi prestate de către
distribuitorii de energie termică la tarifele reglementate de Agenţie.
Metodologia privind calcularea și aprobarea tarifelor de racordare și de reconectare la
rețeaua termică a instalaţiilor consumatorilor și producătorilor de energie termică, precum şi
referitor la prevederile proiectului urmează să fie consultate cu Ministerul Economiei și
Infrastructurii, Consiliul Concurenței, titularii licențelor pentru producerea, distribuția și
furnizarea energiei termice (S.A. „Termoelectrica”, Î.M.„Termogaz-Bălți”, S.A. „Comgaz-Plus”,
„Î.M.R.C.T. Comrat”, S.A. „Apă-Canal Chișinău”, S.A. „CET-Nord”, Î.M. „Servicii Comunale
Glodeni”), Asociația Consumatorilor de Energie din Moldova, Confederația Națională a
Patronatului, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova, Federația “CONDRUMAT”,
Primăria mun. Chișinău.
Totodată, pe pagina WEB a Agenţiei (www.anre.md, la rubrica Transparența decizională /
Consultări Publice) sunt plasate AIR şi textul proiectului Metodologiei privind calcularea și
aprobarea tarifelor de racordare și de reconectare la rețeaua termică a instalaţiilor consumatorilor
și producătorilor de energie termică, astfel, încât orice persoană interesată să poată prezenta
propuneri şi obiecţii pe marginea lor, inclusiv la adresa electronică indicată pe site.
8. Constatările expertizei anticorupție
9. Constatările expertizei juridice

