Notă informativă
privind tariful de livrare a energiei termice
consumatorilor de către S.A. „Comgaz Plus”
Tariful actualizat pentru anul 2016
La data de 24.10.2016, S.A. „Comgaz-Plus” 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 12,5 % (de la 1 326 lei/Gcal la 1 492 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.
Costul energiei termice produse a fost determinat reieşind din volumul energiei termice
livrat consumatorilor planificat de întreprindere de 7,081 mii Gcal.
Valoarea pierderilor pe reţelele de distribuţie, în corespundere cu calculele prezentate de
operator şi verificate de către ANRE a fost aprobată în volum de 817 Gcal.
La baza estimării consumurilor de combustibil stau valorile eficiente ale consumurilor
specifice înregistrate de către operator în perioada de calcul (2011-2015) şi anume, în mărime de
156,1 kg.c.c./Gcal, la un randament de 91,5%. În rezultat, consumul de combustibil este estimat
în unități naturale în mărime de 1 049,63 mii m3.
Astfel, costul energiei termice produse va constitui 6 238,17 mii lei (881 lei/Gcal),
diminuat cu 50 lei/Gcal, sau cu 5 % comparativ cu cel determinat de operator.
Costul de capital reglementat a fost determinat în sumă de 329,69 mii lei (46,6 lei/Gcal)
cu 32 mii lei (9 %) mai puțin față de calculele întreprinderii, deoarece au fost efectuate corectări
în calculele prezentate de întreprindere și exclusă amortizarea mijloacelor fixe primite în
deservire tehnică.
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. 266/2015 din 10 decembrie 2015 (Monitorul Oficial
nr. 340-346/2537 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. 266/2015
din 10 decembrie 2015 și actualizate la parametrii indicați în Metodologia tarifară. În așa mod,
pentru anul 2016 valoarea totală a costurilor reglementate aferente serviciului de livrare a
energiei termice consumatorilor constituie 3 300,79 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%;
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2) Indicele modificării ratei de schimb a 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%.
Suma altor cheltuieli operaţionale a fost micșorată cu 11 mii lei (12 %) urmare a
modificării valorii energiei termice livrate consumatorilor și cheltuielilor operaționale, aşadar
valoarea lor fiind de 82 mii lei (11,6 lei/Gcal).
Profitul în mărime de 189,8 mii lei (26,81 lei/Gcal) , a fost diminuat cu 32,9 mii lei
(15%) şi calculat în conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor
pentru energia termică livrată consumatorilor nr. 482 din 6 septembrie 2012, aplicând rata de
rentabilitate de 5 % la activele materiale nete pe termen lung date în exploatare până în anul
2003 şi rata de rentabilitate de 9,47 % la activele materiale nete pe termen lung date în
exploatare începând cu anul 2004, conform metodei costului mediu ponderat al capitalului.
Venitul total reglementat pentru anul 2016 al S.A. „Comgaz-Plus”, care prestează
servicii publice de alimentare cu energie termică, va constitui 10 140,5 mii lei, diminuat
comparativ cu cel solicitat de întreprindere (10 567,0 mii lei) cu 426,43 mii lei, sau cu 4 %.
Modificări faţă de tariful în vigoare
La determinarea tarifului prognozat pentru anul 2016 a fost esenţial diminuat volumul
energiei termice livrate consumatorilor, de la 13,9 mii Gcal/an la 7,081 mii Gcal/an, sau cu 6,9
mii Gcal (49%) din cauza deconectării a 93 din 100 de blocuri locative deservite în anul 2011,
rămânând doar 7 în anul 2016.
Diminuarea livrărilor și majorarea coeficientului caloric de la 1,153 la 1,175 au
condiționat reducerea consumului de gaze naturale. Totodată, majorarea prețului mediu anual de
achiziție a gazelor naturale de la 4 388 lei/1000m3 la 5 192 lei/1000m3 (cu 18%) a influențat
creșterea costului gazelor naturale cu 843,6 mii lei, iar majorarea prețului mediu anual de
achiziție a energiei electrice de la 1,47 lei/kWh la 2,16 lei/kWh (cu 46%) a avut drept efect
majorarea costului energiei electrice cu 245 mii lei.
Costul de capital comparativ cu costurile incluse în tariful în vigoare s-a redus cu 646,2
mii lei (66 %) din cauza conservării mijloacelor fixe neutilizate şi lipsa investiţiilor începând cu
anul 2012.
De asemenea, şi cheltuielile operaționale au fost reduse cu 179,3 mii lei, sau cu 5 %
urmare a diminuării, în special, a cheltuielilor de exploatare şi întreţinere cu 335,4 mii lei, sau cu
73 % și a cheltuielilor de retribuire a muncii – cu 91,3 mii lei. Totodată, cheltuielile generale,
administrative şi comerciale au fost majorate cu 119,8 mii lei (14%).
Rentabilitatea reglementată determinată pentru anul 2016 a fost micşorată cu 94,3 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.

