
Nota de argumentare 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului de administrație al ANRE 

privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de producere a energiei electrice și 
termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice  

de către S.A. „CET-Nord" 
 
 

Societatea pe Acțiuni „CET-Nord” este principalul producător de energie electrică în regim de 
cogenerare, producător, distribuitor și furnizor de energie termică din mun. Bălți. Activitatea de bază a 
întreprinderii vizează producerea, distribuția și furnizarea energiei termice precum și producerea 
energiei electrice.     

Societatea își desfășoară activitatea în baza licenței pentru producerea energiei electrice și 
licenței pentru producerea, distribuția și furnizarea energiei termice și gestionează două surse de 
generare: Centrala Electrică cu Termoficare și Centrala Termică Molodova. La situația din 01.01.2021 
lungimea totală a rețelelor termice a constituit 208 598,1 km. 

Capitalul social al Societății constituie 117 074 300 lei divizat în 11 707 430 acțiuni ordinare cu 
valoarea nominală a unei acțiuni de 10 lei.  

În perioada de gestiune 2020 venitul total din vânzări al Societății a constituit 330 094 704 lei, 
profitul net al perioadei de gestiune a constituit (- 2 834 023) lei, iar numărul mediu scriptic al 
personalului pentru anul 2020 a constituit 456 persoane. 

În conformitate cu Regulamentul privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor 
titularilor de licențe privind prețurile și tarifele reglementate nr. 286/2018  din  17.10.2018 Societatea 
pe Acțiuni „CET-Nord” a prezentat materialele privind componența cheltuielilor de bază.  

Valoarea totală a cheltuielilor de bază aferente activității de producere a energiei electrice și 
termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice pentru anul 2020, determinate și solicitate 
de Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”, a constituit 102 745 089 lei, inclusiv activitatea nereglementată. 

Departamentul gaze naturale și energie termică (în continuare - Departament) a examinat 
calculele prezentate în corespundere cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și 
tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și 
furnizare a energiei termice (în continuare Metodologie), aprobată prin Hotărârea Consiliului de 
administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenție),  
nr. 396/2019 din 01.11.2019.   

La examinarea calculelor prezentate de S.A. „CET-Nord”, Departamentul a luat în considerare 
solicitările argumentate ale întreprinderii bazându-se pe principiul acoperirii cheltuielilor minime 
necesare pentru desfășurarea activității reglementate, cu utilizarea eficientă a capacităților de producție 
și în corespundere cu exigențele metodologiei conform căreia valorile cheltuielilor propuse spre 
aprobare au fost repartizate între activitățile reglementate ale operatorului conform destinației. 
Cheltuielile care nu pot fi alocate direct la surse de activitate, au fost repartizate conform principiilor 
stabilite în Metodologia tarifară și criteriilor de repartizare solicitate în calculul cheltuielilor de bază de 
către Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”. 

Diferențele esențiale cu privire la nivelul cheltuielilor de bază aferente activității de producere a 
energiei electrice și termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice pentru anul 2020, 
determinate de Departament în raport cu cele solicitate de S.A. „CET-Nord”, sunt constituite din: 

1) Cheltuielile aferente retribuirii muncii, respectiv contribuțiile de asigurări sociale de stat 
obligatorii (CAS) și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală (PAM), au fost examinate 
pornind de la numărul personalului inclus în Statele de personal și efectiv angajat, cuantumul minim 
garantat al salariului în sectorul real pentru anul 2020, în mărime 2 775 lei/lunar, coeficientul de 
complexitate, nivelul de calificare a personalului, regimul timpului de muncă efectiv înregistrat în 
perioada anilor 2016-2020, condițiile de muncă a salariaților, suplimente obligatorii la salarii.  
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Astfel, pentru anul 2020 cheltuielile totale privind retribuirea muncii, inclusiv contribuțiile de 
asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, se propun 
spre acceptare în valoare de 67 124 213 lei, din care: 

- aferente activității de producere a energiei electrice și termice - în valoare de 42 826 792 lei, cu 4 
542 621 lei sau cu 9,59 % mai puțin decât valoarea solicitată;  

- aferente activității de distribuție și furnizare a energiei  termice - în valoare de 24 297 421 lei, cu 
3 087 077  lei sau cu 11,27 % mai puțin decât valoarea solicitată. 
Cheltuielile aferente contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurare 

obligatorie de asistență medicală au fost determinate în baza cotelor prevăzute de legile respective pentru 
anul de referință 2020. Coeficientul de complexitate (1,35) și sporul pentru eficiență în muncă  (1,1) a 
fost aplicat în corespundere cu prevederile Regulamentului cu privire la salarizare a întreprinderii. 
Numărul angajaților acceptat în calculul cheltuielilor privind remunerarea muncii a fost determinat  
reieșind din informația cu privire la numărul posturilor vacante și informațiile suplimentare oferite de 
întreprindere la examinarea altor categorii de cheltuieli care conțin date despre personalul efectiv 
existent în întreprindere. Astfel, calculele efectuate de Departament  privind retribuirea muncii, au fost 
efectuate reieșind din numărul de personal acceptat - 437 persoane.  

Cheltuielile aferente retribuirii muncii au fost reduse ca rezultat al: 
- excluderii posturilor vacante; 
- excluderii cheltuielilor aferente activității nereglementate; 
- examinării orelor de muncă prestate în timp de noapte și orelor de muncă prestate în zile de 

sărbătoare fiind acceptate în corespundere cu orele de muncă efectiv înregistrate în anii precedenți; 
- corectării coeficienților tarifari în corespundere cu Statele de personal a întreprinderii; 
- excluderii cheltuielilor de remunerare a muncii personalului antrenat în activitatea de prestare a 

serviciilor auxiliare, care sunt recuperate din veniturile încasate din prestarea acestor servicii. 
 

2) Cheltuielile materiale au fost examinate reieșind din datele efective înregistrate de 
întreprindere în perioada anilor 2016-2019 pornind de la devizele de cheltuieli, contractele încheiate cu 
terțe părți, normele de consum de materiale prevăzute în actele normative și documentele interne a 
întreprinderii, normativele privind realizarea măsurilor de protecție a muncii și cantitățile de materiale 
efectiv utilizate în perioadele precedente de reglementare. Astfel, pentru anul 2020 cheltuielile materiale 
se propun spre acceptare în valoare de 2 929 239 lei, inclusiv: 

-  cheltuielile aferente activității de producere a energiei electrice și termice au fost acceptate în 
valoare de 2 442 077 lei, cu  1 893 283 lei sau cu 43,67 % mai puțin decât valoarea solicitată; 

- cheltuielile aferente activității de distribuție și furnizare a energiei  termice au fost acceptate în 
valoare de 487 162  lei, cu  1 465 839  lei sau cu 75,06 % mai puțin decât valoarea solicitată.  

Cheltuielile materiale au fost reduse ca rezultat al: 
- corectării numărului de angajați acceptați în calculul cheltuielilor de bază; 
- aplicării principiului preț minim atribuite bunurilor procurate; 
- excluderii cheltuielilor care urmau a fi capitalizate; 
- repartizării cheltuielilor care urmează a fi recuperate pe parcursul perioadei de valabilitate a 

cheltuielilor  de bază; 
- corectării periodicității alocării mijloacelor de protecție salariaților; 
- aplicării normelor de consum de materiale prevăzute în actele normative și documentele 

interne a întreprinderii; 
- aplicării cantităților minime de materiale reflectate în informațiile prezentate de întreprindere; 
- excluderii cheltuielilor materiale aferente activității nereglementate; 
- alocării cheltuielilor materiale aferente promovării și comercializării serviciilor reglementate 

la cheltuieli de distribuire; 
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- excluderii cheltuielilor aferente materialelor utilizate în cadrul activității de prestare a 
serviciilor auxiliare, acestea fiind recuperate din veniturile încasate din prestarea acestor 
servicii. 

 
3) Cheltuielile aferente serviciilor prestate de terți au fost examinate reieșind din 

datele efective înregistrate de întreprindere în perioada anilor 2016-2020, pornind de la devizele 
de cheltuieli, prețurile minime pe piață, contractele încheiate cu terțe părți și respectarea 
principiului eficienței maxime cu cheltuieli minime și strict necesare desfășurării activității 
reglementate. Astfel, pentru anul 2020 cheltuielile totale aferente serviciilor prestate de terți  se 
propun spre acceptare în valoare de 17 611 294 lei, inclusiv: 
- cheltuielile aferente activității de producere a energiei electrice și termice – 17 345 490 lei, 

cu  186 240 lei sau cu 1,06% mai puțin decât valoarea solicitată; 
- cheltuielile aferente activității de distribuție și furnizare a energiei  termice – 265 804 lei, cu  

346 048 lei sau cu 56,56% mai puțin decât valoarea solicitată.  
 

Reducerea cheltuielilor nominalizate a fost determinată de: 
- aplicarea prețurilor minime și celor justificate în conformitate cu documentele prezentate 

de întreprindere; 
- excluderea cheltuielilor care nu sunt acceptate în componența cheltuielilor reglementate 

conform prevederilor metodologiei tarifare; 
- corectării periodicității verificărilor metrologice a aparatelor de măsurat; 
- excluderea cheltuielilor care nu sânt obligatorii sau care nu au fost argumentate 

documentar; 
- excluderea cheltuielilor ineficiente și a cheltuielilor aferente activității nereglementate; 
- excluderea cheltuielilor ce urmau a fi capitalizate; 

 
4)  Cheltuielile administrative, în conformitate cu metodologia tarifară au fost determinate 

integral pe întreprindere și repartizate între activitățile desfășurate și reglementate proporțional 
cheltuielilor de retribuire a muncii personalului nemijlocit încadrat în activitățile desfășurate. Pentru anul 
de bază, cheltuielile administrative au fost determinate cu respectarea principiului eficienței maxime la 
cheltuieli minime și necesare desfășurării  activității reglementate.  Astfel, pentru anul 2020 cheltuielile 
administrative totale se propun spre acceptare în valoare de 639 920 lei, inclusiv: 

 
- cheltuieli aferente activității de producere a energiei electrice și termice au fost acceptate în 

valoare de  506 942 lei, cu  1 303 623 lei sau cu 72,00% mai puțin decât valoarea solicitată; 
- cheltuieli aferente activității de distribuție și furnizare a energiei  termice au fost acceptate în 

valoare de 132 978 lei, cu  63 046 lei sau cu 90,15% mai puțin decât valoarea solicitată.  
 
 Reducerea cheltuielilor este cauzată de: 

- aplicarea principiului prețului minim; 
- excluderea cheltuielilor care nu sunt acceptate în componența cheltuielilor reglementate 

conform prevederilor metodologiei tarifare; 
- reducerea cheltuielilor determinate de corectarea numărului mediu scriptic al angajaților; 
- excluderea cheltuielilor ineficiente și a cheltuielilor aferente activității nereglementate; 
- acceptarea cheltuielilor minim necesare pentru activitatea curentă a întreprinderii urmare a 

verificării contractelor, facturilor justificative și acceptării cheltuielilor strict necesare și  
argumentate; 

- excluderea cheltuielilor ce urmau a fi capitalizate; 
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- excluderea cheltuielilor generale și administrative aferente activității de prestare a serviciilor 
auxiliare, din considerentele că acestea sunt recuperate din veniturile încasate din prestarea 
acestor servicii. 
 

5) Cheltuieli de distribuire  pentru anul de bază 2020 se propun spre acceptare în valoare 
totală de 876 609 lei cu 177 229 lei sau cu 16,82 % mai puțin decât valoarea solicitată. 

 
Reieșind din considerentele expuse, Departamentul propune spre aprobare Consiliului de 

administrație al ANRE, valorile cheltuielilor de bază aferente activității de producere a energiei electrice 
și termice, activității de distribuție și furnizare a energiei termice pentru anul 2020, în mărime totală de  
89 181 275 lei, cu 13 563 814,54  lei sau cu 13,20 %  mai puțin decât valoarea solicitată, din care: 

-  cheltuielile de bază aferente activității de producere a energiei electrice și termice în valoare 
de 63 121 301 lei; 

- cheltuielile de bază aferente activității de distribuție și furnizare a energiei  termice în valoare 
de 26 059 974 lei. 

 
 
 
 


