CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE nr. 157/2018
din 07 mai 2018
Chișinău
cu privire la raportările titularilor de licențe din sectoarele
electroenergetic și termoenergetic
În temeiul art. 13 din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, art. 7 alin. (1) lit. s),
art. 8 alin. (1) lit. c), art. 89 și art. 90 din Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică,
art. 9 alin. (2) lit. k), alin. (4) lit. c) și art. 21 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire
la energia termică și promovarea cogenerării, în scopul instituirii unui cadru unic de prezentare către
ANRE a rapoartelor de activitate, precum și reieșind din necesitatea de obținere a informației pentru
evaluarea rezultatelor activității și analizei situației economico-financiare și tehnice a titularilor de
licențe din sectoarele electroenergetic și termoenergetic, Consiliul de administrație al Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Formularele și Instrucțiunea cu privire la raportările titularilor de licență din sectoarele
electroenergetic și termoenergetic (se anexează).
2. Rapoartele de activitate se prezintă în mod obligatoriu conform conținutului și în termenele stabilite
de Instrucțiunea nominalizată de către toți titularii de licențe, eliberate de ANRE pentru activități
reglementate în sectoarele electroenergetic și termoenergetic.
3. Se abrogă Sistemul de rapoarte care se prezintă Agenției Naționale pentru Reglementare în
Energetică de către titularii de licențe din ramura electroenergetică, aprobat prin Hotărârea Consiliului
de Administrație al ANRE nr. 78 din 29 decembrie 2002.
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Aprobată
prin Hotărârea Consiliului de administrație
al ANRE nr. 157/2018 din 07. 05. 2018

INSTRUCŢIUNE
cu privire la raportările titularilor de licențe din
sectoarele electroenergetic și termoenergetic
I. Dispoziții generale
1. Instrucțiunea se aplică tuturor titularilor de licențe eliberate de către Agenția Națională
pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE/Agenția) pentru activități reglementate în
sectoarele electroenergetic și termoenergetic.
2. Instrucțiunea instituie cadrul unic de prezentare către ANRE a rapoartelor de activitate (în
continuare - Sistem de rapoarte) a titularilor de licențe și stabilește conținutul, modul de întocmire și
prezentare a rapoartelor de către titularii ce practică genul corespunzător de activitate licențiată,
indiferent de statutul juridic și forma de proprietate. Prevederile prezentei Instrucțiuni se aplică luând
în considerație extinderile, performanțele și principiile de reglementare, ținerea contabilității și
raportarea financiară, intervenite în timp în rezultatul modificării cadrului legislativ și normativ.
3. Rapoartele de activitate includ indicatorii interdependenți ce caracterizează activitatea
titularilor în perioada de gestiune și se reflectă ca un ansamblu de date comparabile și veridice privind
situația economico-financiară și tehnică a entităților raportoare, date necesare pentru luarea deciziilor
de gestiune, evaluarea rezultatelor activității și analiza situației tehnice și financiare a întreprinderilor
în perioada de gestiune.
4. Evidența contabilă trebuie să corespundă strict cerințelor Legii contabilității, standardelor de
contabilitate, altor acte normative aprobate de Ministerul Finanțelor și actelor normative aprobate de
ANRE.
II. Conținutul, modul de întocmire și prezentare a rapoartelor
5. În vederea asigurării necesarului de informații și totodată simplificării procedurii de evidență
și prezentare a acestora către ANRE, titularii de licențe prezintă situațiile financiare conform
prevederilor Standardelor Naționale de Contabilitate și alte informații de tip economic și tehnic
necesare pentru supravegherea, analiza, determinarea și aprobarea tarifelor pentru activitățile de
producere, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice, pentru producere, distribuție și
furnizare a energiei termice, analiza situației patrimoniale și financiare a unităților energetice, analiza
procurărilor și vânzărilor de energie, veniturile și cheltuielile, pierderile de energie, dezvoltarea pieței
de energie electrică și sectorului termoenergetic, protecția drepturilor consumatorilor finali, etc.
6. Titularii de licențe eliberate de ANRE din sectoarele electroenergetic și termoenergetic
prezintă următoarele rapoarte de activitate:
1) Raportul anual de activitate se prezintă ANRE nu mai târziu de 25 martie. Acest raport va
conține toată gama de informații prevăzută de Sistemul de rapoarte pentru fiecare tip de activitate și
include:
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a) Situațiile financiare ale entității întocmite conform Standardului Național de Contabilitate
„Prezentarea situațiilor financiare” și formularelor-tip aprobate de Ministerul Finanțelor, se prezintă
de toate întreprinderile energetice și cuprind: „Bilanțul” (anexa 1), „Situația de profit și pierdere”
(anexa 2), „Situația modificărilor capitalului propriu” (anexa 3), „Situația fluxurilor de numerar”
(anexa 4), date generale (anexa 6), informațiile cerute de SNC (anexa 7), nota informativă privind
veniturile și cheltuielile clasificate după natură (anexa 8) și nota informativă privind relațiile cu
nerezidenții (anexa 9);
b) Raportul detaliat privind veniturile și cheltuielile întreprinderii, conform formularelor
prevăzute de prezenta Instrucțiune și nota explicativă a întreprinderii referitoare la acest
compartiment;
c) Raportul privind alte aspecte ale activității întreprinderii (tehnic, de personal, privind
relațiile cu consumatorii, etc.) conform formularelor prevăzute de prezenta Instrucțiune și nota
explicativă corespunzătoare;
d) Raportul anual asupra valorilor mobiliare, în cazul societăților pe acțiuni, conform Legii
privind societățile pe acțiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997 și Regulamentului cu privire la dezvăluirea
informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 7/11 din
12.02.2016;
e) Politicile contabile ale entității.
2) Raportul trimestrial se prezintă ANRE nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare perioadei
de raportare. Acest raport conține „Situația de profit și pierdere” (anexa 2 la SNC „Prezentarea
situațiilor financiare”), raportul statistic ,,Consumurile, cheltuielile și investițiile întreprinderii” (nr. 5CI, în original și cel sistematizat pe fiecare gen de activitate licențiată și pe activitatea nereglementată,
și pe articole detaliate de cheltuieli), raportul detaliat privind veniturile și cheltuielile întreprinderii și
formularele din raportul privind alte aspecte ale activității întreprinderii, care conform prezentei
Instrucțiuni sunt prevăzute de a fi prezentate trimestrial.
Pentru trimestrul doi operatorii vor prezenta Situațiile financiare semestriale, care vor cuprinde
toate anexele prevăzute în pct. 6, alin. 1 lit. a) al prezentei Instrucțiuni.
3) Raportul lunar se prezintă nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare și va conține
formularele ce țin de informația privind producerea energiei, procurările de gaze naturale, procurările
de energie, livrările (vânzările) de energie, consumul tehnologic și pierderile de energie în rețelele
electrice de distribuție, achitările și alte formulare prevăzute de prezenta Instrucțiune de a fi
prezentate lunar.
7. Rapoartele de activitate se întocmesc de către întreprindere în baza datelor contabile și
datelor operative ale întreprinderii. Evidența operativă a indicatorilor (datelor) ce nu se reflectă în
evidența contabilă (de exemplu: numărul consumatorilor, numărul reclamațiilor etc.) trebuie să fie
organizată de întreprindere în modul corespunzător pentru a reda realitatea. În acest caz cerințele față
de calitatea și veridicitatea datelor vor fi conforme principiilor de bază și caracteristicilor calitative de
evidență contabilă.
8. Nivelul exactității datelor prezentate în rapoarte trebuie să fie:
- în situațiile financiare – conform cerințelor SNC și formularelor aprobate de Ministerul
Finanțelor;
- în celelalte rapoarte – conform următorului tabel:
Tipul informației

Veniturile și cheltuielile

Unități de
măsură

mii lei

Grade de
exactitate

0,1
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Costuri, valoare
Datorii, creanțe, achitări
Prețul (tariful) energiei electrice
Prețul (tariful) energiei termice
Prețul apei (apei de adaos)
Energia electrică produsă, livrată, consumată, etc.
Valoarea energiei produse, procurate, livrate,
consumate, etc.
Energia termică produsă, livrată, consumată, etc.
Consum combustibil convențional
Consum specific de combustibil convențional:
la energia electrică livrată
la energia termică livrată
Consum gaze naturale
Consum păcură
Puterea calorifică inferioară
Puterea electrică
Puterea termică
Temperatura
Presiunea
Tensiunea
Consum apă, debitul de apă
Numărul (consumatorilor, transformatoarelor,
contoarelor, reclamațiilor, etc.)
Lungimea liniilor electrice
Ponderea

lei
mii lei,
lei
mii lei
cenți/kWh,
bani/kWh
lei/Gcal
lei/tona
mii kWh
mii lei,
lei
mii Gcal,
Gcal
mii t c.c.

1
0,1
1
0,1
0,01
0,1
0,01
0,01
0,1
0,1
1
0,01
1
0,01

g c.c./kWh
kg c.c./Gcal
mii m3
mii tone
kcal/m3,
kcal/kg
MW,
kVA
Gcal/h
0C
MPa
kV
tone,
tone/h
numărul

0,01
0,01
0,01
0,01
1,0
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

km
%

0,1
0,01

1

9. Rapoartele de activitate se prezintă în mod obligatoriu ANRE conform conținutului și în
termenele stabilite de prezenta Instrucțiune de către toate întreprinderile electroenergetice și
termoenergetice titulari de licențe pentru:
producerea energiei electrice;
producerea, distribuția și furnizarea energiei termice;
transportul energiei electrice;
distribuția energiei electrice;
furnizarea energiei electrice la prețuri reglementate;
furnizarea energiei electrice de către furnizorul central.
Titularii de licențe pentru furnizarea energiei electrice la tarife nereglementate, vor prezenta
ANRE rapoartele ce țin de procurările și livrările de energie și privind relațiile cu consumatorii.
10. Rapoartele de activitate ale unităților energetice diferă după conținutul informației de la
un gen de activitate licențiată la altul, în dependență de specificul activităților desfășurate pe piața
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energiei electrice și în sectorul termoenergetic, particularitățile structurale și funcționale ale
întreprinderilor. Reieșind din specificul și particularitățile întreprinderii, rapoartele de activitate pot fi
completate cu formulare suplimentare.
11. Rapoartele de activitate se prezintă pe suport de hârtie și concomitent în formă electronică
(în formatul Microsoft Excel cu reflectarea formulelor de calcul), cu respectarea formularelor prevăzute
de Instrucțiune, fiind obligatorie prezentarea ambelor forme indicate.
12. Rapoartele de activitate se întocmesc în 2 exemplare originale (unul destinat titularului de
licență) în limba de stat.
13. Nu se permit rectificări (corectări) sau radieri în formulare. În cazul completării
necorespunzătoare, se prezintă un alt formular corectat cu indicarea datei efectuării rectificărilor.
14. Rapoartele de activitate se broșează și se numerotează, pe foaia de titlu făcându-se
mențiuni privind formularele și numărul total de pagini incluse.
15. Rapoartele de activitate se semnează de către conducător (administrator), contabil-șef și
executant cu aplicarea ștampilei umede. Fiecare formular se semnează de executant.
16. Persoanele cu funcții de răspundere ale titularilor de licențe poartă răspundere pentru
neprezentarea sau prezentarea cu întârziere a rapoartelor de activitate, nerespectarea formularelor
rapoartelor de activitate și a termenelor de prezentare a acestora.
17. Sistemul de rapoarte este însoțit de FIȘA întreprinderii electroenergetice (termoenergetice)
întocmită conform Anexei nr. 1 la prezenta Instrucțiune.
18. Rapoartele de activitate se prezintă ANRE cu respectarea strictă a formularelor anexate la
prezenta Instrucțiune. Primul raport prezentat ANRE conform prezentei Instrucțiuni va fi raportul de
activitate pentru anul 2017. În raportul de activitate formularele ce țin de situațiile financiare sunt
unice pentru toate întreprinderile, iar formularele rapoartelor detaliate privind veniturile și cheltuielile
și ale rapoartelor privind alte aspecte ale activității întreprinderii sunt diferite pentru fiecare gen de
activitate. Rapoartele indicate se întocmesc conform formularelor anexate după cum urmează:
- cu indicele C - de toate unitățile electroenergetice și termoenergetice (Anexa nr. 2);
- cu indicele P - de titularii de licențe pentru producerea energiei electrice și de licențe pentru
producerea, distribuția și furnizarea energiei termice (Anexa nr. 3);
- cu indicele PH – de centralele hidroelectrice (Anexa nr. 4);
- cu indicele PT – de titularii de licențe pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei
termice (Anexa nr. 5);
- cu indicele T – de operatorul sistemului de transport al energiei electrice (Anexa nr. 6);
- cu indicele D – de operatorii sistemelor de distribuție a energiei electrice (Anexa nr. 7);
- cu indicele F – de furnizorii de energie electrică la prețuri reglementate (Anexa nr. 8);
- cu indicele FC – de furnizorul central de energie electrică (Anexa nr. 9).
19. Periodicitatea prezentării și structura sistemului de rapoarte pe unitățile energetice este
prevăzută în Anexa nr. 10.

