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

privind stabilirea cheltuielilor de bază aferente activității de producere, 
distribuție și furnizare a energiei termice de către Î.M. „ANTERMO" 

 
Întreprinderea Municipală „ANTERMO” își desfășoară activitatea în baza licenței nr.001472 din 

18.08.2020 cu genul de activitate producerea, distribuția și furnizarea energiei termice. 
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 ÎM 
„ANTERMO” la 03.02.2022 a depus cererea nr.5 din 02.02.2022 privind examinarea și aprobarea 
cheltuielilor de bază a întreprinderii pentru anul 2021.  

Valoarea totală a cheltuielilor de bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a 
energiei termice, determinate și solicitate de ÎM „ANTERMO”, a constituit 851 750 lei. 

Departamentul gaze naturale și energie termică (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 (Metodologia tarifară), aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției 
Naționale pentru Reglementare în Energetică (Agenție),  nr. 396/2019 din 01.11.2019.   

Pct. 8 din Metodologia tarifară prevede că la prima aprobare a cheltuielilor de bază, anul de bază 
este anul eliberării licenței. Luând în considerare că licența a fost eliberată titularului de licență în anul 
2020 Departamentul a examinat cheltuielile de bază aferente anului 2020. 

La examinarea calculelor cheltuielilor de bază prezentate de ÎM „ANTERMO”, 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 prezentate în calculul 
cheltuielilor de bază de către ÎM „ANTERMO”. 

Diferențele esențiale cu privire la nivelul cheltuielilor de bază aferente activității de producere, 
distribuție și furnizare a energiei termice pentru anul 2020 determinate de Departament, în raport cu cele 
solicitate de ÎM „ANTERMO”, sunt constituite din: 

1) Cheltuielile aferente retribuirii muncii, respectiv contribuțiile de asigurări sociale de stat 
obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, au fost examinate pornind de la 
numărul de personal inclus în Statele de personal și efectiv angajat, nivelul de calificare a personalului, 
regimul timpului de muncă efectiv înregistrat în perioada anilor precedenți. Astfel, calculele privind 
retribuirea muncii au fost efectuate de Departament reieșind din numărul de personal acceptat 7,75 
unități sau cu 5,25 unități mai puțin în comparație cu numărul de personal solicitat de întreprindere. 

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 447 515 lei, din care: 
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- aferente activității de producere a energiei termice - în valoare de 284 960 lei, cu 111 281 lei sau 
cu 64,07 % mai mult decât valoarea solicitată ca urmare a repartizării între activitățile desfășurate a 
cheltuielilor de remunerare a muncii în scopuri administrative;  

- aferente activității de distribuție și furnizare a energiei  termice - în valoare de 162 555 lei, cu 
390 195 lei sau cu 70,59 % mai puțin decât valoarea solicitată. 

Cheltuielile aferente retribuirii muncii au fost reduse ca rezultat al: 
- excluderii posturilor vacante; 
- examinării orelor de muncă prestate în timp de noapte fiind acceptate numărul de ore în 

corespundere cu orele de muncă efectiv înregistrate în anii precedenți de activitate; 
- reexaminării timpului de muncă prestat de angajații sezonieri. 

2) Cheltuielile materiale au fost examinate reieșind din datele efective înregistrate de 
întreprindere în perioada anilor precedenți pornind de la normele de consum de materiale prevăzute în 
actele normative și documentele interne a întreprinderii, cantitățile de materiale efectiv utilizate în 
perioadele precedente de reglementare și prețurile minime pe piață .  

Astfel, pentru anul 2020 se propun spre acceptare cheltuielilor materiale în valoare de 28 562 lei, 
inclusiv: 

-  cheltuielile aferente activității de producere a energiei termice au fost acceptate în valoare de 10 
422  lei, cu  2 208 lei sau cu 17,48 % mai puțin decât valoarea solicitată; 

- cheltuielile aferente activității de distribuție și furnizare a energiei  termice au fost acceptate în 
valoare de 18 140 lei sau cu  10 300 lei sau cu 36,22 % mai puțin decât valoarea solicitată.  

3) Cheltuielile aferente serviciilor prestate de terți au fost examinate reieșind din datele 
efective înregistrate de întreprindere în perioadele precedente de activitate, pornind de la 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 serviciilor prestate de terți aferente activității de distribuție și 
furnizare a energiei  termice se propun spre acceptare în valoare de 5 504 lei cu 7 396 lei sau cu 57,33 
% mai puțin decât valoarea solicitată.   

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 cu 
cheltuieli minime necesare desfășurării  activității reglementate.   

 Suplimentar, din componența cheltuielilor administrative au fost excluse cheltuielile aferente 
achiziției energiei termice, energiei electrice și apei în scopuri administrative din considerentele că 
acestea urmează a fi determinate prin calcul direct la estimarea valorii tarifului și nu sunt acceptate în 
componența cheltuielilor de bază.  

Astfel, pentru anul 2020 cheltuielile administrative totale se propun spre acceptare în valoare de 
42 843 lei, inclusiv: 

- cheltuieli aferente activității de producere a energiei termice au fost acceptate în valoare de  27 
281 lei; 
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- cheltuieli aferente activității de distribuție și furnizare a energiei  termice au fost acceptate în 
valoare de 15 562 lei, cu  50 518 lei sau cu 76,45 % mai puțin decât valoarea solicitată.  

Reieșind din cele expuse, Departamentul propune spre aprobare Consiliului de administrație al 
ANRE valorile cheltuielilor de bază aferente activității de producere, distribuție și furnizare a energiei 
termice pentru anul 2020, în mărime totală de  524 424 lei, cu 322 054 lei sau cu 38,05 %  mai puțin 
decât valoarea solicitată, din care: 

-  cheltuielile de bază aferente activității de producere a energiei termice în valoare de 322 663 
lei; 

- cheltuielile de bază aferente activității de distribuție și furnizare a energiei  termice în valoare 
de 201 761 lei. 


