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CONSILIUL  DE  ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂRE nr. ______  

din  _____  februarie 2021 

 

privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activităților de producere a energiei 

electrice și termice, de distribuție și de furnizare a energiei termice de către 

S.A. „Termoelectrica" 

În conformitate cu prevederile Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor şi 

tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice şi termice, pentru serviciile de distribuţie şi 

furnizare a energiei termice, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE, 

nr. 396/2019 (Monitorul Oficial nr.360-366/2028 din 06.12.2019), pct.30 din Regulamentul privind 

procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele 

reglementate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr.286/2018 din 17 

octombrie 2018 (Monitorul Oficial nr.430-439/1692 din 23.11.2018) și în scopul stabilirii cheltuielilor 

strict necesare activităților de producere a energiei electrice și termice, de distribuție și furnizare a 

energiei termice, Consiliul de administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă valorile cheltuielilor de bază ale S.A. „Termoelectrica" aferente activității de 

producere a energiei electrice și termice pentru anul de bază 2020, după cum urmează: 

1.1. Cheltuieli materiale (CM) – 7 939,97 mii lei; 

1.2. Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți (CST) – 18 825,09 mii lei; 

1.3. Cheltuieli aferente retribuirii muncii (CRM) –157 152,14 mii lei; 

1.4. Cheltuieli administrative (CA) –3 159,07 mii lei. 

2. Se aprobă valorile cheltuielilor de bază ale S.A. „Termoelectrica" aferente activității de 

distribuție și furnizare a energiei  termice pentru anul de bază 2020, după cum urmează: 

2.1. Cheltuieli materiale (CM) – 9 465,82 mii lei; 

2.2. Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți (CST) – 14 602,46 mii lei; 

2.3. Cheltuieli aferente retribuirii muncii (CRM) – 153 672,12 mii lei; 

2.4. Cheltuieli administrative (CA) –2 329,38 mii lei. 

3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă. 
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