
 
NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind argumentarea necesității adoptării în regim de urgență a 
Hotărârii ANRE nr. 824 privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de 

producere, distribuție și furnizare a energiei termice  
de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative" Orhei 

 
       La data de 08.11.2022, Consiliul de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru 
Reglementare în Energetică a adoptat Hotărârea ANRE nr. 824 privind stabilirea cheltuielilor de 
bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către Î.M. 
„Servicii Comunal-Locative" Orhei. 

A. Temeiul juridic 
În conformitate cu art. 16 alin. (61) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică în cazul 

situațiilor excepționale în sectoarele energeticii, constatate în modul stabilit de lege, sau pe subiecte 
ce ţin de securitatea aprovizionării cu energie, proiectele de hotărâri, proiectele de decizii pot fi 
supuse elaborării şi adoptării/emiterii în regim de urgenţă, fără respectarea prevederilor prezentului 
articol. Argumentarea necesităţii de a adopta hotărârea/de a emite decizia în regim de urgenţă se aduce 
la cunoştinţa publicului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la adoptare/emitere, prin publicare 
pe pagina web oficială a Agenţiei, prin afişare la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului 
şi/sau prin difuzare în mass-media centrală sau locală, după caz. 

Temeiul juridic de elaborare şi aprobare a tarifelor pentru livrarea energiei termice îl constituie 
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, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 396/2019, pct. 13 lit. e) al Regulamentului 
de organizare și funcționare a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin 
Hotărârea Parlamentului nr. 334/2018. La fel, potrivit art. II. pct. 8 din Legea nr. 249/22 cu privire la 
modificarea unor acte normative, care a intrat în vigoare la data de 10.09.2022, în cazul situațiilor 
excepționale în sectoarele energetice, proiectele de hotărâri pot fi supuse elaborării și adoptării de 
către ANRE în regim de urgență.  
         Este important de menționat că la data de 13.10.2021, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a 
Republicii Moldova a constatat apariţia situaţiei excepţionale - situaţie de alertă pe piața gazelor 
naturale (Proces verbal nr. 12-53-242-7749 al şedinţei Comisiei din 13.10.2021), urmată de 
declararea de către Parlamentul RM a stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova (Hotărârea Parlamentului nr. 41 din 24.02.2022) și prelungită prin Hotărârea 
Parlamentului RM nr. 278 din 06.10.2022.  

B. Argumentarea necesității adoptării Hotărârii în regim de urgenţă 
Factorii obiectivi semnificativi care au determinat necesitatea urgentării aprobării cheltuielilor 

de bază au fost: 
- licențierea activității Î.M. „Servicii Comunal-Locative” Orhei pentru activitatea de 

producere, distribuție și furnizare a energiei termice (Licența AC nr. 001619 din 
20.04.2022); 

- obligativitatea prestării serviciului în baza tarifului reglementat în conformitate cu legislația 
în vigoare; 

- majorarea prețului de procurare al gazelor naturale aplicat la estimarea tarifului reglementat,  
impactul major al acestuia asupra cuantumului tarifului reglementat și asigurarea capacității 
financiare ale întreprinderii; 



- asigurarea fiabilității aprovizionării cu energie termică a consumatorilor în perioada 
sezonului de încălzire 2022-2023. 

         Având în vedere starea de urgență declarată în modul stabilit și având la bază cererea Î.M. 
„Servicii Comunal-Locative” Orhei nr. 2/0-415 din 01.07.2022, în scopul asigurării securității 
aprovizionării cu energie termică a consumatorilor și aplicării unei politici tarifare, care să asigure ca 
tarifele să acopere pe deplin costurile minime și necesare ale întreprinderii,  Consiliul de 
Administrație al ANRE a intervenit prompt cu aprobarea cheltuielilor de bază a întreprinderii pentru 
anul 2022. 

C. Informaţii privind asigurarea consultării publice a actului normativ  
Proiectul cheltuielilor de bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei 

termice de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative" Orhei pentru anul 2022 a fost consultat și publicat 
la data de 24.10.2022 pe pagina web oficială, www.anre.md, la rubrica Transparența decizională 
/Proiecte supuse consultării publice .  

Proiectul Hotărârii privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de producere, 
distribuție și furnizare a energiei termice de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative" Orhei însoțit de 
proiectul cheltuielilor de bază pentru activitatea de producere a energiei termice și proiectul 
cheltuielilor de bază pentru activitatea de distribuție și furnizare a energiei termice a fost consultat și 
publicat la data de 07.11.2022 pe pagina web oficială, www.anre.md, la rubrica Transparența 
decizională /Proiecte supuse aprobării, astfel încât orice persoană interesată a avut posibilitatea de a 
accesa documentele respective și de a prezenta propuneri și obiecții pe marginea lor, inclusiv prin 
poșta electronică, la adresa electronica indicată pe pagina ANRE.  

Hotărârea ANRE nr. 824 privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de 
producere, distribuție și furnizare a energiei termice de către Î.M. „Servicii Comunal-Locative" Orhei 
a fost aprobată în ședința publică a Consiliului de Administrație al ANRE la data de 08.11.2022.  
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