Notă informativă
privind stabilirea costurilor de bază pentru
Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” aferente serviciului de livrare a
energiei termice consumatorilor
La solicitarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE),
Î.M „Servicii Comunale Glodeni” în corespundere cu prevederile 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 25.08.2004 (Monitorul Oficial nr. 171174/335 din 17.09.2004) şi Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru energia
termică livrată consumatorilor, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 482
din 06.09.2012 (Monitorul Oficial nr. 234-236/1330 din 09.11.2012) a elaborat costurile pentru anul de
bază 2016 necesare de a fi luate în calculul tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor și a
prezentat materialele spre examinare.
Astfel, întru executarea prevederilor Metodologiilor tarifare, Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”
a prezentat la 05.10.2017 materialele privind structura cheltuielilor ce fac parte din componența
costurilor de bază. Valorile costurilor de bază aferente tarifului de livrare a energiei termice
consumatorilor, determinate și solicitate de Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”, au constituit 750,66 mii
lei. Mai detaliat a se vedea anexa nr. 1.
Departamentul tarife și analize economice (în continuare - Departament) a examinat calculele
prezentate de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” și a luat în considerație doar solicitările
argumentate ale întreprinderii, bazându-se pe principiul acoperirii consumurilor şi cheltuielilor minime
necesare pentru desfășurarea normală a activității reglementate, cu utilizarea eficientă a capacităților de
producție.
Reieșind din aceste considerente, se propune spre acceptare valorile costurilor pentru anul de
bază 2016, necesare de a fi luate în calculul tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor, în
mărime de 542,03 mii lei, cu 208,63 mii lei sau cu 28 % mai puțin decât valoarea solicitată.
De menționat că, întru respectarea și executarea prevederilor Metodologiilor tarifare, valorile
costurilor propuse spre aprobare au fost repartizate între activitățile reglementate conform destinației
pentru fiecare activitate în parte. Cheltuielile care direct nu pot fi alocate la tipul concret de activitate,
au fost repartizate proporțional veniturilor obținute de la activitățile desfășurate în anul de reglementare
”n-1” (2015).
Diferențele esențiale cu privire la nivelul costurilor de bază aferente energiei termice livrate
consumatorilor, determinate de Departament față de cele solicitate de Î.M. „Servicii Comunale
Glodeni”, sunt constituite din:
1) Cheltuielile privind retribuirea muncii, respectiv contribuțiile pentru asigurările sociale de
stat și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală. Pentru anul 2016, valoarea totală calculată
de Departament aferentă tarifului pentru livrarea energiei termice consumatorilor constituie 490,31 mii
lei, cu 154,18 mii lei sau 24 % mai puțin decât valoarea solicitată.
Costurile cu personalul au fost determinate reieșind din: cuantumul minim garantat al salariului
în sectorul real în mărime 2 033 lei/lunar, din care 1 900 lei/lunar aplicat pentru 4 luni (ianuarie–aprilie)
şi 2 100 lei/lunar – pentru 8 luni (mai-decembrie), în corespundere cu Hotărârea Guvernului nr. 488 din
20. 04. 2016 „Cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165 din 09. 03. 2010”,
prin care a fost modificat cuantumul minim al salariului din 1 mai de la 1 900 lei pe lună la 2 100 lei pe
lună; nivelul de calificare a personalului şi numărul mediu scriptic al personalului conform efectivului.
Cheltuielile legate de contribuțiile pentru asigurările sociale şi primele de asigurare obligatorie de
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asistență medicală au fost determinate în baza cotelor prevăzute de legile respective pentru anul de
referință.
De asemenea, au fost calculate plățile obligatorii (munca prestată în orele de noapte, în zile de
repaus și sărbătoare, conducerea brigăzii) prevăzute de Contractul colectiv de muncă și legislația în
vigoare. Menționăm că pct.7.9 al Contractului colectiv de muncă, precum și Hotărârea Guvernului
nr. 743 din 11.06.2012 ,,Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară”
prevăd stabilirea coeficientului de complexitate de 1,35. Totodată, Hotărârea Guvernului nr. 743
specifică că coeficienții de complexitate nu sunt obligatorii, ei având caracter orientativ în procesul
negocierilor privind stabilirea salariului tarifar pentru categoria I de calificare la nivel de ramură sau de
unitate economică. Astfel, efectiv, întreprinderea nu aplică și nu calculează acest coeficient. Din aceste
considerente, în calculele cheltuielilor privind remunerarea muncii Departamentul nu a aplicat
coeficientul de complexitate.
De menționat că numărul angajaților a fost redus față de cel solicitat de întreprindere, ținând cont
doar de numărul efectiv de personal antrenat în procesul de muncă. Prin urmare, calculele cheltuielilor
privind retribuirea muncii, au fost efectuate reieșind din numărul efectiv de angajați total de 13,8
(numărul scriptic de angajați conform statelor solicitat constituind 18).
2) Cheltuieli privind consumurile materiale
Cheltuielile privind consumurile de materiale au fost examinate reieșind din datele efective
pentru anul 2016. Astfel, consumurile materiale aferente prestării serviciului de livrare a energiei termice
au fost acceptate în valoare de 11,31 mii lei, cu 26,16 mii lei sau cu 70% mai puțin decât valoarea
solicitată. Reducerea cheltuielilor nominalizate este cauzată de:
-

-

-

excluderea cheltuielilor ce țin de investiții și urmau a fi capitalizate;
excluderea cheltuielilor de materiale utilizate pentru acordarea serviciilor de reparații
efectuate la solicitarea agenților economici, acestea fiind acoperite din achitările efectuate
de beneficiar;
excluderea cheltuielilor privind piesele de schimb utilizate pentru reparația mijloacelor de
transport care nu au participat în activitățile reglementate;
acceptarea cheltuielilor pentru reparația mijloacelor de transport, conform principiului
ponderii consumului de combustibil efectiv consumat de fiecare mijloc de transport în parte
în total consum combustibil per întreprindere;
aplicarea principiului costurilor minime.

În final, valorile costurilor pentru anul de bază 2016 aferente prestării serviciilor de alimentare
cu energie termică a consumatorilor, propuse de către Departament spre aprobare Consiliului de
administrație al ANRE, sunt prezentate în Anexa nr. 1.
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Anexa nr. 1
Valorile costurilor de bază pentru anul 2016 aferente serviciului de livrare a energiei termice
consumatorilor de către Î.M. ,,Servicii Comunale Glodeni”

nr.crt.
1
1
2

3

4

Articol
2
Consumuri materiale
Cheltuieli de întreținere,
exploatare și reparație
Consumuri aferente
retribuirii muncii
personalului nemijlocit
încadrat în activitatea de
transport, distribuție și
furnizare
Cheltuieli generale,
administrative şi
comerciale
Total costuri de bază

Simbol

UM

Î.M."Servicii
Comunale
Glodeni"

ANRE

Modificări ANRE
către întreprindere
mii lei

%

3

4

5

6

7

8

CMo

mii lei

37,46

11,31

-26

-70

CIEo

mii lei

25,32

6,65

-19

-74

CRMo

mii lei

451,40

337,44

-114

-25

CGAo

mii lei

236,47

186,63

-50

-21

mii lei

750,66

542,03

-209

-28

