Notă informativă
privind tariful de livrare a energiei termice
consumatorilor de către Î.M. "Termogaz Bălţi"
Tariful actualizat pentru anul 2016
La data de 20.10.2016, Î.M. "Termogaz-Bălţi" a prezentat Agenției Naţionale pentru
Reglementare în Energetică (ANRE) materialele de ajustare a tarifului la energia termică livrată
consumatorilor, prin care a solicitat majorarea tarifului la livrarea energiei termice consumatorilor
finali cu 13,8 % (de la 1 090 lei/Gcal la 1 240 lei/Gcal).
Modificări în materialele prezentate de unitatea termoenergetică
Bazându-se pe principiul acoperirii consumurilor şi cheltuielilor minime necesare pentru
desfăşurarea normală a activităţii reglementate, cu utilizarea eficientă a capacităților de producție,
ANRE a luat în consideraţie doar solicitările argumentate ale întreprinderii.
La determinarea costurilor energiei termice produse a fost luată în calcul cantitatea de
energie termică prognozată pentru a fi livrată în anul 2016, de 10,507 mii Gcal. Totodată, pentru CT
de cartier, a fost acceptat consumul specific de combustibil convenţional în mărime de
156,9 kg/Gcal (la un randament de 91,0%), iar pentru CT DETS, în mărime de 152,7 kg/Gcal (la un
randament de 93,5%). Ca rezultat, consumul natural al combustibilului a constituit 1.570,2 mii m3,
iar costul acestuia – 8.274 mii lei (787,48 lei/Gcal). Cheltuielile pentru energia electrică au
constituit 771,4 mii lei (73,41 lei/Gcal), iar cheltuielile pentru serviciile de apă şi canalizare 33 mii
lei (3,14 lei/Gcal). În ceea ce privește cheltuielile privind reagenții chimici, acestea nu au fost
incluse din motivul că pe parcursul anilor 2011-2016 Î.M. "Termogaz-Bălţi" nu a utilizat aceste
reactive în procesul tehnologic.
Astfel, costul energiei termice produse va constitui 9.078,6 mii lei (864 lei/Gcal), diminuat
cu 12,83 lei/Gcal, sau cu 1 % comparativ cu cel determinat de operator.
Î.M. "Termogaz-Bălţi" nu a inclus în costul de capital reglementat valoarea amortizării
mijloacelor fixe, deoarece din anul 2011 și pînă în prezent unitatea practic nu dispune de active
proprii. Astfel, activele au fost transmise cu titlu gratuit din proprietatea întreprinderii în
proprietatea Consiliului municipal Bălți cu transmiterea ulterioară în administrare cu drept de
gestiune economică (Deciziile Consiliului municipal Bălți nr.6/28 din 05.05.2011, nr.6/32 din
05.05.2011, nr.8/65 din 26.07.2012, nr.16/66 din 24.12.2012, nr.14/43 din 26.12.2013, nr.14/45 din
26.12.2013). În rezultat, în corespundere cu pct. 13 din Metodologia tarifară, ANRE nu a inclus în
calculul tarifului suma amortizării mijloacelor fixe.
Anterior, în temeiul Legii cu privire la energia termică și promovarea cogenerării și în
scopul respectării prevederilor 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, întreprinderea a calculat și a prezentat Agenției valorile
costurilor reglementate aferente serviciului de livrare a energiei termice consumatorilor pentru anul
de bază 2013. Costurile nominalizate au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al
ANRE nr. 265/2015 din 10 decembrie 2015 (Monitorul Oficial nr. 340-346/2536 din 18.12.2015).
Valorile costurilor reglementate aferente serviciului de livrare a energiei termice
consumatorilor au fost determinate în baza valorilor aprobate prin Hotărârea ANRE nr. 265/2015
din 10 decembrie 2015 și actualizate la parametrii indicați în Metodologia tarifară. În așa mod,
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pentru anul 2016, valoarea totală a costurilor reglementate aferente serviciului de livrare a energiei
termice consumatorilor constituie 3.618 mii lei.
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 – 1,0%;
2) Indicele modificării ratei de schimb al dolarului SUA - 1,063. Astfel, calculele au fost
efectuate reieşind 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 2017-2019 publicată pe pagina electronică a Ministerului
Economiei;
3) Indicele prețurilor de consum din Republica Moldova mediu anual – 6,8%.
Profitul în mărime de 38,57 mii lei a fost calculat în conformitate cu Metodologia
determinării, aprobării și aplicării tarifelor la producerea energiei electrice, energiei termice și la
apa de adaos nr. 147 din 25.08.2004, aplicând rata de rentabilitate la consumurile întreprinderii la
producerea energiei termice – 5 %. Acest profit se include în calculul tarifelor la decizia ANRE, în
cazul când există argumente suficiente, că întreprinderea nu a avut posibilităţi financiare de a
efectua investiţii. Examinând situaţia economico-financiară a întreprinderii şi reieşind din
considerentele că în calculul tarifului nu au fost incluse amortizarea imobilizărilor şi profitul
reglementat al operatorului, includerea acestui profit în calculul tarifului este justificată.
Venitul total reglementat pentru anul 2016 al Î.M. "Termogaz-Bălţi", care prestează servicii
publice de alimentare cu energie termică, va constitui 12.812,6 mii lei, mai mare cu 199,6 mii lei
sau cu 2 % comparativ cu cel solicitat de întreprindere (12 613,0 mii lei).
Modificări faţă de tariful în vigoare
La determinarea tarifului prognozat pentru anul 2016 a fost diminuat volumul energiei
termice livrate consumatorilor, de la 11,6 mii Gcal/an la 10,6 mii Gcal/an urmare a reducerii
numărului de consumatori.
Diminuarea livrărilor și majorarea coeficientului caloric de la 1,154 la 1,175 au condiționat
reducerea consumului de gaze naturale. Totodată, majorarea prețului mediu anual de achiziție a
gazelor naturale de la 4 542 lei/1000m3 la 5 269 lei/1000m3 (cu 16%) a influențat creșterea costului
gazelor naturale cu 1.142 mii lei, iar majorarea prețului mediu anual de achiziție a energiei electrice
de la 1,48 lei/kWh la 2,16 lei/kWh (cu 46%) a avut drept efect majorarea costului energiei electrice
cu 243 mii lei.
Costul de capital comparativ cu costurile incluse în tariful în vigoare s-a redus cu 50 mii lei
din cauza că unitatea practic nu dispune de active proprii.
Cheltuielile operaționale au fost majorate cu 533 mii lei, sau cu 17 % urmare a majorării
cheltuielilor generale, administrative și comerciale cu 524 mii lei sau cu 76 %, a cheltuielilor
aferente retribuirii muncii cu 139 mii lei şi a cheltuielilor de întreținere, exploatare și reparație cu
19 mii lei. Totodată, consumurile materiale au fost diminuate cu 150 mii lei.
Factorul principal care a influențat majorarea costurilor operaţionale a constituit majorarea
consumurilor aferente retribuirii muncii în rezultatul majorării cuantumului minim garantat al
salariului în sectorul real de la 1.100 lei la 2.100 lei.
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Rentabilitatea reglementată determinată pentru anul 2016 a fost micşorată cu 194 mii lei,
deoarece a fost modificat modul determinării rentabilităţii conform Metodologiei tarifare noi
(nr. 482 din 06. 09. 2012) față de cea abrogată (nr. 147 din 25. 08. 2004). Conform prevederilor
Metodologiei vechi rentabilitatea se determina în mărime de până la 5 % la cheltuielile proprii ale
întreprinderii (fără costul combustibilului şi apei de adaos), pe când conform Metodologiei în
vigoare – la valoarea netă a activelor existente în mărime de până la 5 la sută.
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