Nota informativă
privind necesitatea aprobării în regim de urgență a prețurilor la producerea energiei
electrice și tarifelor de livrare a energiei termice consumatorilor finali
de către S.A. „CET- Nord” în anul 2017

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în temeiul alin. (2) art. 14 din
Legea 239/13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, comunică că, Hotărârea Consiliului
de Administrație al ANRE nr. 112/2017 din 17.03.2017 privind preţurile la energia electrică produsă şi
tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor finali de către S.A. „CET-Nord”
a fost aprobată în regim de urgență reieșind din considerentele enunțate mai jos.
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.
Departamentul tarife și analize economice (DTAE) 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
capacităţilor de producţie și a constatat existenţa factorilor obiectivi care conduc la majorarea prețului
la energia electrică produsă și tarifului de livrare a energiei termice consumatorilor finali, printre care
cei mai importanţi 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) aplicarea parametrilor de actualizare conform Prognozei actualizate a indicatorilor
macroeconomici pentru anii 2018-2020 publicată pe pagina electronică a Ministerului
Economiei.
Necesitatea urgentării ajustării justificate a prețului pentru energia electrică produsă și tarifului
la energia termică livrată consumatorilor reiese din condițiile Legii nr.15 din 20.02.2015 privind
ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție
și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului ,,Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți
(S.A.,,CET-Nord”)” (publicat în Monitorul Oficial nr.52-57/54 din 06.03.2015).

Astfel, pentru a permite S.A.”CET - Nord” implementarea proiectului, este necesar stringent
ajustarea prețului și tarifului în vigoare, în măsura în care să permită recuperarea costurilor și stoparea
formării devierilor financiare (pierderilor).
Deoarece ultima ajustare a tarifelor în vigoare a fost efectuată în anul 2011, termenul realizării
Proiectului ,,Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți (S.A.,,CET-Nord”)” a fost amânat de mai
multe ori.
De menționat că, o parte din Proiect va fi finanțat prin utilizarea unui grant investițional
nerambursabil în sumă de 3 milioane de euro, iar investițiile integral vor avea o serie de beneficii
pentru consumatorii mun. Bălți, printre care instalarea punctelor termice individuale, care vor
îmbunătăți calitatea serviciilor prestate și vor permite reluarea livrărilor de apă caldă menajeră către
consumatori.
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