SINTEZA
obiecțiilor şi propunerilor/recomandărilor
la proiectul
Metodologiei 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
Nr.
d/o

1.

Conţinutul articolelor/ punctelor
din proiectul prezentat spre avizare
şi coordonare

Participantul la avizare
(expertizare)/
consultare publică
Ministerul Finanțelor

Nr.
obiecției/
Conţinutul obiecției/ propunerii/
propunerii/
recomandării
recomandării
I. Obiecţii şi propuneri de ordin general
1)
Pe tot parcursul textului proiectului
Metodologiei prezentate sunt utilizate
noțiunile:

2.

Ministerul Finanțelor

2)

3.

Ministerul Finanțelor

3)

Argumentarea autorului proiectului

Se acceptă parțial.
Se substituie noțiunile vizate cu o singură noțiune - „anul
de reglementare”.

- ”anul de gestiune”, ”perioada de
gestiune” și ”anul de reglementare”. Se
propune utilizarea unei singure noțiuni
”perioada de gestiune” la cazul
gramatical corespunzător;
Pe tot parcursul textului Se acceptă parțial.
proiectului Metodologiei prezentate Se substituie noțiunile vizate cu o singură noțiune - „anul
sunt utilizate noțiunile:
precedent de reglementare”.
- ”anul precedent de reglementare”,
”anul
precedent”,
”perioada
precedentă”, ”perioada precedentă de
reglementare” și ”anul precedent de
gestiune”. Se propune utilizarea unei
singure noțiuni ”perioada de gestiune
precedentă” la cazul gramatical
corespunzător;
Pe tot parcursul textului proiectului Nu se acceptă.
Metodologiei prezentate sunt utilizate Noțiunea propusă de Agenție nu contravine
prevederilor Standardelor naționale/internaționale de
noțiunile:
contabilitate. Concomitent, reieșind din faptul că, după
- ”evidența contabilă” se substituie cu natura, modul de obținere, prelucrare şi prezentare a
noțiunea ”contabilitate” la cazul informațiilor pe care le furnizează titularii de licență,
gramatical corespunzător.
aceștia ţin evidenţă operativă, statistică şi contabilă,
Agenția a considerat necesară concretizarea formei de
evidență. Totodată, Agenția aplică noțiunea dată la
evidența mijloacelor fixe. Or, recunoașterea imobilizărilor,
în
corespundere
cu
prevederile
Standardelor
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4.

Ministerul Finanțelor

6)

Stabilirea
modului
de
contabilizare a costurilor de producţie
şi de calculaţie a costului produselor
fabricate/serviciilor prestate reprezintă
obiectivul
Indicațiilor
metodice
privind contabilitatea costurilor de
producție și calculația costului
produselor și serviciilor, aprobate prin
Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118
din 06.08.2013.
Costuri de producţie reprezintă
resurse exprimate valoric şi consumate
pentru fabricaţia produselor/prestarea
serviciilor (pct.5).
Contabilitatea
costurilor
de
producţie se ţine pe articole de costuri
care cuprind:
1) costuri materiale directe şi
repartizabile;
2) costuri cu personalul directe şi
repartizabile;
3) costuri indirecte de producţie
(pct.12).
Stabilirea componenţei şi
modului
de
contabilizare
a
cheltuielilor şi de prezentare a
informaţiilor aferente în situaţiile
financiare reprezintă obiectivul SNC
”Cheltuieli”, aprobat prin Ordinul
Ministerului Finanțelor nr.118 din
06.08.2013.
Cheltuieli reprezintă diminuări
ale beneficiilor economice înregistrate
în perioada de gestiune sub formă de
ieşiri, reduceri ale valorii activelor sau
de creşteri ale datoriilor care
contribuie la diminuări ale capitalului
propriu (rezultatului financiar), altele
decît cele rezultate din distribuirea
acestuia proprietarilor (pct.5).

naționale/internaționale de contabilitate, se efectuează pe
obiecte de evidență.
Nu se acceptă.
În cadrul entităților reglementate, în corespundere cu
prevederile Legii nr.287 din 15.12.2017, sunt titulari de
licență care țin contabilitatea în partidă dublă şi
întocmesc situaţii financiare conform IFRS și titulari de
licență care întocmesc situaţii financiare complete
conform SNC. Suplimentar, situațiile financiare,
prezentate de titularii de licență, sunt întocmite în
conformitate cu principiul contabilității de angajamente,
care impune recunoașterea elementelor situaţiilor
financiare, cu excepţia elementelor situației fluxurilor de
numerar, pe măsura apariției acestora, indiferent de
momentul încasării/plății de numerar sau compensării în
altă formă. Totodată, potrivit principiilor generale de
reglementare, cheltuielile recunoscute în scopuri tarifare
sunt grupate în metodologiile tarifare conform naturii lor.
Această decizie este argumentată prin următoarele:
1)
În calculul prețului/tarifului nu se includ
toate cheltuielile operaționale efectiv înregistrate de
titularul de licență, doar cele necesare, justificate,
stabilite reieșind din analiza datelor efective din anii
precedenți, prevederile actelor normative în vigoare și
parametrii de planificare;
2)
Actualizarea cheltuielilor se efectuează prin
aplicarea indicilor de actualizare, care sunt stabiliți
reieșind din specificul factorilor de influență interni sau
externi care ar determina modificarea cheltuielilor pe
parcursul valabilității cheltuielilor de bază.
De menționat că, obiectivul Metodologiilor tarifare
nu reprezintă implementarea Indicațiilor metodice
privind contabilitatea costurilor de producție și calculația
costului produselor și serviciilor, aprobate prin Ordinul
Ministerului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013, dar este
aplicarea mecanismelor de reglementare care asigură
alimentarea fiabilă a consumatorilor cu energie termică,
prin utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie,
prestarea calitativă și fiabilă a serviciilor de distribuție și
furnizare a energiei termice, precum și a eficienței
maxime cu cheltuieli minime la desfășurarea activităților
reglementate. Astfel, elementele tarifare precum
rentabilitatea, fondul de rulment nu se regăsesc în
contabilitate, dar sunt recunoscute în scopuri tarifare.
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5.

S.A.„Termoelectrica”

1)

Contabilitatea cheltuielilor se
ţine după destinaţii (funcţii) pe
următoarele grupe:
1) cheltuieli ale activităţii
operaţionale;
2) cheltuieli ale altor activităţi;
3) cheltuieli privind impozitul pe venit
(pct.16).
Proiectul Metodologiei tarifare se
propune a fi reformulat integral și
structurat luând în considerație
prevederile
Legii
nr.107
din
27.05.2016 cu privire la energia
electrică și Legea nr.92 din 29.05.2014
cu privire la energia termică și
promovarea cogenerării (în continuare
Legea nr.107 și respectiv Legea nr.92).
Astfel, în conformitate cu prevederile
legilor sectoriale și conform genurilor
activităților licențiate, considerăm
necesar de elaborat două metodologii
tarifare separat pentru (1) activitatea
de producere a energiei electrice și
producere a energiei termice la
centralele electrice de termoficare
urbane, (2) și pentru producerea
energiei termice, pentru serviciul de
furnizare și distribuție a energiei
termice consumatorilor.
Din conținutul articolului 7, alineatul
(2), litera a) din Legea nr.107 și
respectiv articolul nr.9, alineatul (2),
litera a) și litera b) din Legea nr.92 care
stipulează, că Agenția elaborează și
aprobă metodologiile de calculare, de
aprobare și de aplicare a prețurilor
reglementate pentru energia electrică
și pentru energia termică produsă de
centralele electrice de termoficare
urbane și metodologiile de calcul,
aprobare și aplicare a tarifelor
reglementate pentru producerea
energiei termice, pentru serviciul de
distribuție
a
acesteia,
pentru

În concluzie, în scopuri tarifare, datele din evidența
contabilă, prezentate de către titularii de licență, sunt
utilizate doar pentru analiza acestora prin prisma
veridicității și criteriilor de formare și justificării stabilirii
cheltuielilor.

Nu se acceptă.
La elaborarea proiectului Metodologiei, ANRE a luat
în considerare următoarele:
- prevederile cadrului legislativ în vigoare;
- situația reală în sectorul termoenergetic privind
licențele eliberate titularilor de licență;
- problemele constatate în aplicarea prevederilor
metodologiilor tarifare în vigoare.
Astfel, în ordinea obiecțiilor enunțate, sunt prezentate
următoarele argumente:
1)
în art. 9 alin. (2) din Legea nr. 92, Agenția
”elaborează și aprobă metodologiile de calcul, aprobare
și aplicare a tarifelor reglementate pentru producerea
energiei termice, pentru serviciul de distribuție a
acesteia, pentru furnizarea energiei termice, precum și
pentru energia termică livrată consumatorilor, inclusiv
pentru apa caldă menajeră”. Faptul că în Legea nr. 92
este utilizată noțiunea de „metodologie” la plural, nu
denotă obligativitatea elaborării a două sau mai multor
Metodologii tarifare. Or, de menționat că, art. 55 al Legii
nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative,
prevede că: „reglementările de acelaşi nivel şi având
acelaşi obiect de reglementare se cuprind, de regulă,
într-un singur act normativ”. Respectiv, obiectul
proiectului Metodologiei este „tariful pentru energia
termică livrată consumatorilor, inclusiv pentru apa caldă
menajeră „ și „prețul pentru energia electrică produsă de
centralele electrice de termoficare”. Totodată, reieșind
din faptul că energia electrică este produsă în regim de
cogenerare, elaborarea unei Metodologii separate pentru
aprobarea prețului pentru energia electrică este
nejustificată. Stabilirea prețului pentru energia electrică
produsă de centralele electrice de termoficare urbane și
tarifului pentru energia termică produsă de centralele
electrice de termoficare urbane, poate avea loc doar după
determinarea costurilor totale aferente activității de
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furnizarea energiei termice, precum și
pentru energia termică livrată
consumatorilor, inclusiv pentru apa
caldă
menajeră,
adică
două
metodologii tarifare diferite pentru
fiecare gen de activitate, pentru care
întreprinderea deține 2 licențe de
activitate
separate
(producerea
energiei electrice și producerea,
distribuția și furnizarea energiei
termice). De asemenea, în contextul
executării prevederilor legale referitor
la promovarea cogenerării de înaltă
eficiență,
stabilite
de
Legea
92/29.04.2014 în vederea transpunerii
parțiale a Directivei 2012/27/UE a
Parlamentului
European
și
a
Consiliului din 25 octombrie 2012
privind eficiența energetică, prin care
se modifică directivele 2009/125/CE și
2010/30/UE și se abrogă directivele
2004/8/CE și 2006/32/CE, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. L 315 din 14 noiembrie 2012 fără
asigurarea determinării separate a
prețului pentru energia electrică
produsă de centralele electrice de
termoficare urbane și aparte a prețului
pentru energia termică produsă de
centralele electrice de termoficare
urbane va fi imposibil implementarea
legii, cât și a schemei de sprijin.

cogenerare, care sunt repartizate reieșind din criterii clare
și transparente stabilite în proiectul Metodologiei. De
menționat, că Directiva 2012/27/UE a Parlamentului
European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind
eficiența energetică, nu stabilește necesitatea aprobării
metodologiei separate de determinare „a prețului pentru
energia electrică produsă de centralele electrice de
termoficare urbane și aparte a prețului pentru energia
termică produsă de centralele electrice de termoficare
urbane”. Însuși faptul eliberării de către Agenție a
licențelor pentru „activitatea de producere a energiei
electrice și producere a energiei termice la centralele
electrice de termoficare urbane”, nu este un argument
plauzibil și concludent din considerentele expuse supra.
Or, proiectul Metodologiei este elaborat și structurat
reieșind din activitățile licențiate prevăzute în Legile
sectoriale;
2)
toate întreprinderile din sectorul termoenergetic
dețin o singură licență pentru activitatea de producere,
distribuție și furnizare a energiei termice și lipsește
necesitatea stabilirii separate a tarifelor pentru fiecare gen
de activitate. Astfel, este rezonabil elaborarea unui act
normativ, care cuprinde toate genurile de activitate
reglementate printr-o singură licență. Totodată, pentru a
permite aplicarea prevederilor Metodologiei tarifare în
cazul eliberării licențelor pentru una sau două din
activitățile stipulate în Legea nr. 92, determinarea
tarifelor pentru fiecare gen de activitate este separată prin
capitole.
Menționăm că, argumentarea întreprinderii este
contradictorie și incertă, în condițiile în care, în același
aviz, titularul de licență menționează că „Proiectul
Metodologiei este bazat pe 2 legi sectoriale principale:
Legea nr. 107/2016 şi Legea nr. 92/2014 şi de fapt ar
trebui să fie descrise separat trei Metodologii tarifare cu
determinarea a patru prețuri reglementate şi tarife
distincte: producerea energiei electrice în cogenerare,
producerea energiei termice în cogenerare, producerea
energiei termice la centralele termice şi distribuția şi
furnizarea energiei termice”;
3) pe parcursul perioadei de reglementare, au fost
constatate lacune, cauzate de aplicarea diferitor principii
de reglementare în cadrul unei entități, ca urmare a
aplicării prevederilor a două Metodologii tarifare. Astfel,
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6.

S.A.„Termoelectrica”

1)

Din considerentele că în noțiunea de
„livrări utile” se conține și noțiunea de
„livrările apei de adaos”, inclusiv
pct.30, 31, 36 indică obligativitatea
determinării cheltuielilor de producere
a apei de adaos, propunem
completarea
metodologiei
cu
formulele de calcul al tarifului pentru
apa de adaos.

deși unitatea termoenergetică deține o singură licență
aferentă sectorului termoenergetic, în condițiile aplicării
a două Metodologii tarifare (sau chiar trei, după cum a
fost propus de entitate), principiile aplicate la actualizarea
costurilor,
aplicarea
rentabilității,
determinarea
cheltuielilor de amortizare, etc. pentru activitatea de
producere a energiei pot fi nejustificat diferite de cele
aplicate la livrarea energiei termice consumatorilor. În
context, de notat, că aceiași S.A. „Termoelectrica”, prin
scrisoarea nr. 79/1876 din 12.11.2015, propunea:
„Totodată, din prevederile art.53 din Legea nr.124 din
29.12.2009 Cu privire la energia electrică reiese că
tarifele reglementate în sectorul electroenergetic trebuie
să fie uniforme ca structură și să conțină aceleași
componente, atât pentru titularii de licență pentru
producerea energiei electrice, cât și pentru titularii de
licențe pentru transportul energiei electrice, pentru
distribuția energiei electrice și furnizarea energiei
electrice.
Similar și art.45 din Legea nr.92 din 29.05.2014 Cu
privire la energia termică și promovarea cogenerării
prevede, că tarifele reglementate în sectorul
termoenergetic, inclusiv cele pentru producerea energiei
termice și cele pentru serviciul de distribuție și furnizare
a energiei termice au același mod de determinare și
structură.”
Prezenta Metodologie elaborată de ANRE vine cu
soluția de înlăturare a lacunelor enunțate anterior și
tratament echidistant față de toți titularii de licență din
sectorul termoenergetic. Astfel, prevederile proiectului
Metodologiei, garantează tratamentul egal tuturor
titularilor de licență din același sector reglementat.
Se acceptă parțial.
Punctul 31, stipulează clar care sunt componentele
tarifului de livrare a apei de adaos, din aceste
considerente includerea formulei este inoportună.
Totodată, pentru a aduce claritate în formularea inclusă
în proiectul Metodologiei, se propune următoarea
redacție a acestui punct: „Pentru fiecare centrală se
calculează și se aprobă de Agenție tariful de livrare a
apei de adaos, care include cheltuielile de procurare a
apei, cheltuielile privind materialele de filtrare și
reactivele necesare pentru producerea apei de adaos”.
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7.

S.A.„Termoelectrica”

1)

Din considerentele, că noțiunea de
„bază de calcul” și „cost istoric” nu se
conțin în prevederile Legii 92/2014 și
Legii 107/2016, iar conform Legii
contabilității (art. 4(2)), în SNC
„Imobilizări corporale și necorporale”
nu există aceste noțiuni, întru aplicarea
normelor metodologice unice pentru
titularii de licențe reglementați din
același sector energetic, și dat fiind
faptul, că noțiunile date sunt utilizate
doar în Proiectul Metodologiei
propuse, pe cînd în Metodologiile din
sectorul electroenergetic și gaze
naturale nu se prevăd și este acceptată
reevaluarea, propunem excluderea lor.
De notat, că nu e clar cum se va ține
evidența lor, în care conturi contabile
se
vor
reflecta,
care
sunt
corespondența conturilor contabile, și
cum va fi clasificate noțiunile date de
compania de audit la nominalizarea
opiniei la auditarea situațiilor
financiare conform standardelor de
audit.

Nu se acceptă.
Proiectul Metodologiei nu contravine, scopului,
principiilor și dispozițiilor legilor sectoriale sau Legii
nr.174 din 21.09.2017 cu privire la energetică sau altor
prevederi legale. Totodată, noțiunea de „cost istoric” este
pe larg aplicată în Metodologiile tarifare europene.
Astfel, aplicarea principiului „costului istoric”, nu este o
excepție în proiectul Metodologiei tarifare, dar este o
practică prevăzută prin actele de reglementare în țările
europene, de exemplu:
1) la transportul energiei electrice: Estonia, Franța,
Irlanda, Olanda, Norvegia, Slovenia;
2) la distribuția energiei electrice: Austria, Estonia,
Franța, Irlanda, Olanda, Norvegia, Slovenia, Portugalia;
3) la transportul gazelor naturale: Estonia, Croația,
Irlanda, Letonia, Lituania, Olanda, Slovenia;
4) la distribuția gazelor naturale: Austria, Danemarca,
Estonia, Croația, Irlanda, Letonia, Lituania, Olanda,
România, Spania, Slovenia.
În acest context, exemplele de mai sus denotă clar că
prevederile proiectului Metodologiei vin să alinieze
actele de reglementare din R. Moldova la cele mai bune
practici de reglementare europene. De menționat că,
criteriul aplicării principiului „costului istoric”, nu este
țara de origine, dar specificul sectorului reglementat.
Astfel, în aceleași țări, la diferite genuri de activitate
reglementată, acest principiu este aplicat diferit.
Noțiunea de „bază de calcul” este utilizată în scopul
stabilirii clarității privind obiectul și principiile calculării
cheltuielilor privind amortizarea mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale în scopuri tarifare. Practica
utilizării altor noțiuni decât celor stabilite în SNC
„Imobilizări corporale și necorporale”, la fel nu este o
noutate și nu contravine prevederilor legale. Astfel, la
determinarea amortizării mijloacelor fixe, principiile și
noțiunile aplicate în scopuri fiscale nu sunt preluate din
prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.118 din
06.08.2013.
De menționat că, obiectivul Metodologiilor tarifare,
nu reprezintă implementarea prevederilor Ordinului
Ministerului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013, ci constă
în aplicarea mecanismelor de reglementare care asigură
alimentarea fiabilă a consumatorilor cu energie termică,
prin utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie,
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8.

S.A.„Termoelectrica”

2)

Proiectul propus, deoarece a înglobat
două Metodologii tarifare pentru
activități
diferite,
nu
permite
determinarea costurilor separate și
respectiv a prețurilor și tarifelor pentru
activitatea de producere a energiei
electrice și energiei termice în
cogenerare și separat pentru activitatea
de distribuție și furnizare a energiei
termice.
Întru evitarea dublării reflectării în
evidența contabilă a costurilor
determinate conform formulelor de
calcul identice utilizate în textul

prestarea calitativă și fiabilă, a serviciilor de distribuție și
furnizare a energiei termice, precum și a eficienței
maxime cu cheltuieli minime la desfășurarea activităților
reglementate. Astfel, datele din evidența contabilă,
prezentate de către titularii de licență, sunt utilizate doar
pentru analiza acestora prin prisma veridicității și
criteriilor de formare și justificării stabilirii cheltuielilor
în scopuri tarifare.
Suplimentar, conform art. 54 alin.(5) din Legea
nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative
prevede: „Dacă o noţiune sau un termen poate avea
înţelesuri diferite, în proiect se stabileşte semnificaţia
acestuia în context pentru a asigura înţelegerea corectă a
noţiunii sau a termenului respectiv şi pentru a evita
interpretările neuniforme.”
În evidența contabilă, mijloacele fixe și imobilizările
necorporale vor fi reflectate conform prevederilor SNC,
iar în scopuri tarifare, cheltuielile aferente amortizării
mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale vor fi
determinate
conform
prevederilor
proiectului
Metodologiei. De notat, că nici o metodologie tarifară nu
prevede:
1) reflectarea conturilor de evidență contabilă;
2) includerea în prețul/tariful reglementat a
cheltuielilor aferente amortizării mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale conform SNC.
Astfel, utilizarea noțiunilor de „bază de calcul” și
„cost istoric” este justificată prin necesitatea executării și
respectării prevederilor legale privind aplicarea
principiilor de reglementare clare și previzibile.
Nu se acceptă.
Afirmațiile sunt neîntemeiate din următoarele
considerente:
1) Proiectul Metodologiei tarifare nu a înglobat două
metodologii, dar include prevederi aferente activității de:
a) producere a energiei electrice şi a energiei termice la
centralele electrice de termoficare în regim de
cogenerare. Costul total reglementat aferent acestei
activități se determină în corespundere cu prevederile
Capitolului II, Secțiunii 1, iar prețul și tariful pentru
producerea energiei în regim de cogenerare se determină
în corespundere cu prevederile Capitolului VI, Secțiunii
1;
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Proiectului, cu excepția celor referitor
la parametrii tehnici, solicităm
respectuos separarea formulelor de
calcul pentru prețurile reglementate (1)
pentru producerea energiei electrice și
(2) pentru prețurile reglementate
pentru energia termică produse de
centralele electrice de termoficare
urbane (CET), cît și a (3) costurilor
aferente producerii energiei termice de
către centralele termice (CT).

b) producere a energiei termice în centrale termice.
Costul total reglementat aferent acestei activități se
determină în corespundere cu prevederile Capitolului II,
Secțiunii 2, iar tariful - în corespundere cu prevederile
Capitolului VI, Secțiunii 2;
c) distribuție și furnizare de energie termică. Costul total
reglementat aferent acestei activități se determină în
corespundere cu prevederile Capitolului II, Secțiunii 3,
iar tariful - în corespundere cu prevederile Capitolului
VI, Secțiunii 3. Prevederile indicate la lit. a), b), c) se
aplică pentru titularii de licență care dețin licență pentru
una din activități. Pentru titularii de licență care dețin o
singură licență pentru toate activitățile aferente sectorului
termoenergetic, se aplică prevederile enunțate la lit. d).
Menționăm că, în cazul producerii energiei electrice și
termice în regim de cogenerare, deși titularii de licență
dețin licențe separate pentru producerea energiei electrice
și producerea energiei termice, reieșind din specificul
activității, costul total reglementat de producere poate fi
stabilit doar integral pe activitate, cheltuielile fiind
repartizate ulterior, reieșind din criterii clare și
transparente stabilite în proiectul Metodologiei;
d) livrare a energiei termice consumatorilor. Costul total
reglementat aferent acestei activități se determină în
corespundere cu prevederile Capitolului II, Secțiunii 4,
iar tariful - în corespundere cu prevederile Capitolului
VI, Secțiunii 4.
De menționat că, pe tot parcursul proiectului
Metodologiei tarifare, sunt efectuate referințe care indică
Secțiunile și Capitolele conform cărora se determină
fiecare componentă tarifară.
2) Prevederile Metodologiei tarifare specifică clar
modalitatea de repartizare, în scopuri tarifare, a
cheltuielilor comune între activități. Totodată, celelalte
cheltuieli se stabilesc de entitate separat pentru fiecare
activitate reglementată în funcție de utilizarea sau
apartenența acestora și în corespundere cu Politicile
contabile ale titularilor de licență. Totodată, pentru
excluderea neclarităților, pct.70 se propune de completat
cu următoarea frază: „La determinarea cheltuielilor de
bază, cheltuielile comune se repartizează între activități
în corespundere cu prevederile Politicilor contabile ale
titularilor de licență, cu excepția cheltuielilor
8
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3)

Întru respectarea articolului 9 litera k)
din Legea nr. 92 se propune ca
Proiectul Metodologiei tarifare să ia în
considerație prevederile Standardelor
Naționale
de
Contabilitate
și
Indicațiile metodice, îndeosebi SNC
„Cheltuieli” și Indicațiile metodice
privind contabilitatea costurilor de
producție și calculația costului
produselor și serviciilor.
Astfel, în Proiectul Metodologiei
pe lîngă noțiunea de cheltuială
utilizată, se propune descrierea și
noțiunii de costuri de producție,
utilizate în SNC, respectiv la
determinarea
costului
total
reglementat pot apărea interpretări
diferite,
îndeosebi
din
partea
organelor de control referitor la
includerea costurilor de producție în
costul total reglementat. La fel și alte
noțiuni urmează a fi reformulate în
corespundere cu Legea nr.92 și Legea
nr.107, spre exemplu: în loc de preț de
indicat preț reglementat, cheltuielile
efective de înlocuit cu costurile și
cheltuielile efective, componenta de
corectare a venitului reglementat de
reformulat in conformitate cu
noțiunile utilizate în legislație precum
și în Metodologiile tarifare din
sectoarele reglementate (devieri
tarifare), s.a.

repartizarea cărora este stabilită în conformitate cu
prevederile prezentei Metodologii.”
Reiterăm că, metodele de contabilizare/evidență
contabilă în cadrul entității nu pot fi subiecte ale unei
metodologii tarifare.
Nu se acceptă.
Afirmațiile și propunerile menționate sunt neîntemeiate
din următoarele considerente:
1) art. 9, alin.2, lit. k) din Legea nr. 92 prevede că,
Agenţia are următoarele atribuții: „pentru monitorizarea
separării efective a conturilor titularilor de licenţe şi
pentru garantarea lipsei de subvenţii încrucişate între
activităţile de producere, de distribuţie şi de furnizare a
energiei termice, stabileşte metodele de ținere a
contabilităţii în sectorul termoenergetic, în conformitate
cu standardele naţionale de contabilitate, cu cerinţele
privind rapoartele contabile, cu cerinţele privind
reevaluarea mijloacelor fixe în scopuri tarifare, precum
şi un sistem de informaţii în baza cărora titularii de
licenţe prezintă rapoarte la Agenţie”. Astfel, prevederile
aferente articolului nominalizat, se referă la procesul de
monitorizare a datelor efective, dar nu la procesul de
calcul, aprobare şi aplicare a prețurilor/tarifelor
reglementate. Or, cheltuielile de bază, incluse în calculul
tarifelor, cheltuielile aferente fondului de rulment și
rentabilitatea activelor nu reprezintă datele efective din
evidența contabilă. Menționăm, că metodele de ținere a
contabilităţii în sectoarele reglementate sunt subiecte ale
altor acte normative de reglementare și nu cad sub
incidența proiectului Metodologiei. În aceiași ordine de
idei, în scopul efectuării monitorizării activității
titularului de licență, prin Hotărâre separată a ANRE,
nr.157/2018 din 07.05.2018, a fost aprobat „ sistemul de
informaţii în baza cărora titularii de licenţe prezintă
rapoarte la Agenţie”;
2) referitor la reformularea noţiunii „preț” în „preț
reglementat”
menționăm.
Pct.1 din proiectul
Metodologiei stabilește:„ 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) are drept
scop stabilirea metodelor unice de calculare, aprobare și
aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate de către
9

10.

S.A.„Termoelectrica”

3)

11.

S.A.„Termoelectrica”

4)

Totodată,
pentru
aducerea
în
concordanță
a
noțiunilor
în
conformitate cu prevederile Legii 92,
în tot textul proiectului noțiunea de
„consumator final” se propune a fi
substituită cu sintagma „consumator”.
Nu este descris clar mecanismul de
repartizare a costurilor reglementate
comune.
În
cadrul
„TERMOELECTRICA” S.A. există
următoarele costuri și cheltuieli
reglementate comune care sunt
imposibil de divizat strict și pentru
care urmează ca Agenția să stabilească
metoda de separare a acestora cu
indicarea detaliată a formulelor de
calcul:
1. Costuri și cheltuieli comune
aferente activității de producere a
energiei electrice și a energiei termice
în regim de cogenerare;
2. Costuri și cheltuieli comune
aferente activității de producere a
energiei electrice și a energiei termice
în regim de cogenerare și a energiei
termice produse la centralele termice;

titularii de licență pentru producerea energiei electrice,
producerea energiei termice, distribuția și/sau
furnizarea energiei termice, inclusiv pentru apa caldă
menajeră”. Astfel, prevederile proiectului Metodologiei
vor fi aplicate, doar la prețurile și tarifele reglementate;
3) referitor la aplicarea prevederilor SNC „Cheltuieli”,
explicația este prezentată la pct. 7 din Tabel;
4) referitor la noțiunea „componenta de corectare a
venitului” menționăm următoarele. Legile sectoriale nu
prevăd definiția devierilor tarifare. Totodată, este corectă
utilizarea acestei noțiuni reieșind din faptul că,
componenta de corectare a venitului reglementat a
titularului de licență, este determinată pentru perioada
precedentă de reglementare, iar impactul este asupra
prețurilor/tarifelor ajustate/actualizate în perioada
curentă de reglementare. Noțiunea de „componentă de
corectare a venitului” este aplicată și în metodologiile
tarifare din mai multe țări, inclusiv din România.
Se acceptă.

Nu se acceptă.
Afirmațiile și propunerile sunt nefondate din următoarele
considerente:
1) menționăm că, metodele de ţinere a contabilităţii în
sectoarele reglementate, inclusiv separarea efectivă a
conturilor titularilor de licenţe şi pentru garantarea lipsei
de subvenţii încrucişate între activităţile reglementate
sunt subiecte ale altor acte normative de reglementare și
nu cad sub incidența metodologiilor tarifare, respectiv
proiectului Metodologiei;
2) în scopuri tarifare, modalitatea de repartizare a
cheltuielilor este prevăzută în pct.10, 33, 36, 37, 43, 44,
47, 65,70;
3) referitor la pct.43 și 45 menționăm următoarele.
Prevederile pct.43 se referă la modalitatea de
determinare și includere a cheltuielilor privind
amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale
în scopuri tarifare. Prevederile pct.45 se referă la
monitorizarea activității reglementate. Totodată, în
corespundere cu prevederile pct.41, baza de calcul a
10

3. Costuri și cheltuieli comune
aferente activității de producere a
energiei electrice și a energiei termice
în regim de cogenerare, a energiei
termice produse la centralele termice
precum și costuri comune aferente
serviciului de distribuție și furnizare a
energiei termice consumatorilor.
În conținutul Proiectului sunt
indicate mai multe metode diferite de
repartizare a unor costuri și cheltuieli
comune, însă acestea nu sunt concret
descrise, iar formulele de calcul nu
sunt indicate și este imposibil la
moment de repartizat în baza
principiilor descrise. Spre exemplu, în
pct.43 baza de repartizare este
valoarea
inițială
a
activelor
repartizabile, însă la pct.45 urmează
de prezentat informația detaliată
privind amortizarea mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale efectiv
calculată
la
întreprindere
în
corespundere cu cerințele stabilite de
Agenție. Astfel, nu este clar care este
formula exactă de repartizare, iar
prezentarea informației referitor la
amortizarea efectivă a imobilizărilor
pentru fiecare obiect de inventar
separat inclusiv pe tipuri de activități
reglementate va fi imposibil de
determinat în corespundere cu
repartizările propuse, iar informațiile
nu vor coincide.
12.
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4)

Concomitent, toate prevederile de
prezentare a informațiilor efective
pentru anii precedenți la determinarea
tarifelor și a cheltuielilor de bază se
propun a fi excluse din Proiectul
Metodologiei
tarifare,
deoarece
acestea se prezintă anual și se regăsesc
în sistemul de informații în baza cărora
titularii de licențe prezintă rapoarte la

mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale, anual este
actualizată reieșind din valoarea anuală a investițiilor
aprobate de Agenție și valoarea mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale ieșite pe parcursul anului de
reglementare. Or, altă informație, decât informația
detaliată privind amortizarea mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale efectiv calculată la
întreprindere, care ar reflecta valoarea ieșirilor și obiectul
de inventar - nu este. De menționat, că obligativitatea
prezentării informației vizate este prevăzută prin
Hotărârea ANRE nr.157/2018 din 07.05.2018;
4) referitor la repartizarea cheltuielilor privind
amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale
menționăm următoarele:
a) cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale care pot fi atribuite direct
pentru una din activități reglementate - sunt reflectate
corespunzător destinației (pct.43);
b) cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale care nu pot fi atribuite direct
pentru una din activități reglementate - se alocă între
activitățile desfășurate și reglementate proporțional
valorii inițiale a activelor repartizabile aferente acestor
activități (pct.43);
c) cheltuielile legate nemijlocit de procesul de producere
în regim de cogenerare - sunt reflectate proporțional
ponderii cheltuielilor privind utilizarea combustibilului la
producerea formei date de energie în cheltuielile totale
pentru combustibilul utilizat la producerea ambelor
forme de energie în regim de cogenerare pentru perioada
de reglementare (pct.44).
Astfel, proiectul Metodologiei prevede principiile pentru
toate situațiile de repartizare a cheltuielilor privind
amortizarea mijloacelor fixe și imobilizărilor
necorporale.
Nu se acceptă.
Referitor la informația privind consumurile și cheltuielile
întreprinderii prezentată în corespundere cu Hotărârea
ANRE nr.157/2018 din 07.05.2018 cu privire la
raportările titularilor de licențe din sectoarele
electroenergetic și termoenergetic, aceasta poartă un
caracter general (cu excepția Situației privind mijloacele
fixe și imobilizările necorporale ale întreprinderii), care
nu reflectă criteriile de formare și nu conține documente
11

13.

47.
Cheltuielile
privind
retribuirea
muncii
aferente
activității de producere a energiei
(CRMpj) și cheltuielile privind
retribuirea
muncii
aferente
activității de distribuție și furnizare
a energiei termice (CRMdfj) se
determină conform următoarelor
formule:

S.A.„Termoelectrica”

4)

S.A.„Termoelectrica”

4)

𝐶𝑅𝑀𝑝𝑗 = 𝐶𝑃𝑃𝑗 + 𝐶𝑀𝐷𝑗 + 𝐶𝑀𝐴𝑗 (13)

și, respectiv:
𝐶𝑅𝑀𝑑𝑓𝑗 = 𝐶𝑃𝐷𝐹𝑗 + 𝐶𝑀𝐷𝑗 + 𝐶𝑀𝐴𝑗 (14)

14.

unde:
CPPj
cheltuieli
privind
retribuirea muncii personalului
încadrat nemijlocit în procesul de
producere și personalului auxiliar;
CMDj - cheltuielile privind
retribuirea muncii lucrătorilor din
subdiviziunile de comerț;
CMAj - cheltuielile privind
retribuirea muncii personalului
administrativ.
CPDFj - cheltuieli cu personalul
încadrat nemijlocit în procesul de
distribuție și furnizare, și personalul
auxiliar.
55. La calcularea cheltuielilor
materiale nu se includ:
1) cheltuielile de procurare a
energiei electrice, a gazelor
naturale, a altor combustibili și a
apei
aferente procesului de
producere. Aceste cheltuieli sunt

Agenție conform art.9 alineatul 2),
litera k) din Legea nr.92 și art.7,
alineatul 1), litera s) din Legea nr.107
și similar raportărilor titularilor de
licențe din sectoarele electroenergetic
și termoenergetic aprobate prin
Hotărârea
ANRE
nr.157
din
07.05.2018.
Spre exemplu: în punctul 47 în
formulele (13) și, respectiv (14)
cheltuielile privind retribuirea muncii
personalului administrativ (CMAj)cum vor fi separate aceste cheltuieli
comune între activitățile 1) pentru
energia electrică produsă și pentru
producerea energiei termice în regim
de cogenerare și 2) activității de
distribuție și furnizare a energiei
termice consumatorilor?, la fel și
retribuirea
muncii
lucrătorilor
subdiviziunilor de comerț și distribuire
(CMDj) similar nu sînt descrise ca
procedură de divizare pe sursele de
producere și activități desfășurate.

primare justificative. Totodată, informația care este
prezentată anual nu va fi prezentată repetat. Astfel, doar
examinarea detaliată a criteriilor de formare a
cheltuielilor întreprinderii, inclusiv pentru perioadele
precedente de reglementare, va permite stabilirea de către
ANRE a unor cheltuieli justificate și necesare activității
reglementate.

De asemenea, referitor la Capitolul III,
Secțiunea 4 „Cheltuielile materiale”
pct.55, alineatul 2) și 3), Secțiunea 5
„Cheltuieli aferente întreținerii și
exploatării mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale” pct.59,
alineatul 1) și 2), cum vor fi
determinate și separate aceste

Se acceptă parțial.
Repartizarea cheltuielilor materiale utilizate în scopuri
administrative se efectuează în corespundere cu
prevederile pct. 65. Repartizarea cheltuielilor materiale
efectuate pentru serviciul vânzări și marketing are loc în
corespundere cu prevederile pct. 70 în redacția nouă.
Suplimentar argumentarea este prezentată la pct. 8 din
Tabel.

Se acceptă.
1) explicația la simbolul CMAj se completează
după cum urmează: „Cheltuielile privind retribuirea
muncii personalului administrativ se determină integral
pe întreprindere și se alocă între activitățile desfășurate
și reglementate proporțional cheltuielilor de retribuire a
muncii personalului nemijlocit încadrat în activitățile
desfășurate”.
2) explicația la simbolul CMDj se completează
după cum urmează: „În cazul în care unitatea
termoenergetică deține o singură licență pentru
activitatea de producere, distribuție și furnizare a
energiei termice, cheltuielile privind retribuirea muncii
personalului serviciului vânzări și marketing se includ
doar în CRMdfj.” Aceste modificări vor permite
elucidarea neclarităților privind modul de repartizare a
cheltuielilor.
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16.

determinate prin calculul direct în
corespundere
cu
prevederile
Secțiunii 1 a Capitolului III din
prezenta Metodologie;
2) cheltuielile
materiale
utilizate în scopuri administrative.
Aceste cheltuieli sunt determinate în
corespundere
cu
prevederile
stipulate în Secțiunii 7 a Capitolului
III din prezenta Metodologie;
3) cheltuielile materiale utilizate
pentru subdiviziunile de comerț.
Aceste cheltuieli sunt determinate în
corespundere
cu
prevederile
Secțiunii 6 a Capitolului III din
prezenta Metodologie.
59. La calcularea cheltuielilor
aferente întreținerii și exploatării
mijloacelor fixe și imobilizărilor
necorporale nu se includ:
1) cheltuielile utilizate în scopuri
administrative. Aceste cheltuieli
sunt determinate în corespundere cu
prevederile Secțiunii 7 a Capitolului
III din prezenta Metodologie;
2) cheltuielile utilizate pentru
subdiviziunile de comerț. Aceste
cheltuieli sunt determinate în
corespundere
cu
prevederile
Secțiunii 6 a Capitolului III din
prezenta Metodologie.
65.Cheltuielile administrative se
determină integral pe întreprindere
și se alocă între activitățile
desfășurate
și
reglementate
proporțional
cheltuielilor
de
retribuire a muncii a personalului
nemijlocit încadrat în activitățile
desfășurate.

cheltuieli
utilizate
în
scopuri
administrative și pentru subdiviziunile
de comerț ale întreprinderii de
cheltuieli materiale, cheltuielile de
întreținere și exploatare, care participă
sau contribuie la desfășurarea
activității de producere sau distribuție,
care
conform
proiectului
de
Metodologie acestea se includ în
corespundere cu prevederile Secțiunii
6 și 7 a Capitolului III?

S.A.„Termoelectrica”

4)

S.A.„Termoelectrica”

4)

Se acceptă parțial.
Repartizarea cheltuielilor aferente întreținerii și
exploatării mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale
în scopuri administrative se efectuează în corespundere
cu prevederile pct. 65. Repartizarea cheltuielilor aferente
întreținerii și exploatării mijloacelor fixe și imobilizărilor
necorporale efectuate pentru serviciul vânzări și
marketing are loc în corespundere cu prevederile pct. 70
în redacția nouă. Suplimentar argumentarea este
prezentată la pct. 8 din Tabel.

Un alt exemplu este punctul 65, în care
se indică deja alt principiu de
repartizare
„Cheltuielile
administrative se determină integral pe
întreprindere și se alocă între
activitățile desfășurate și reglementate
proporțional cheltuielilor de retribuire
a muncii aferente acestor activități”.
Care este formula de calcul și cum se
determină
cheltuielile
privind

Se acceptă parțial.
Argumentarea este prezentată la pct. 13 din Tabel.
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60. Cheltuielile de distribuire
(CDj)
reprezintă
cheltuielile
aferente
promovării
și
comercializării
serviciilor
reglementate. În cheltuielile de
distribuire se includ cheltuielile,
aferente subdiviziunilor comerciale
ale întreprinderii și anume:
1) cheltuielile ce țin de
contractarea și facturarea energiei și
apei de adaos, contractarea de
combustibil, materiale, piese de
schimb, reactive chimice și altele
necesare
pentru
activitățile
reglementate;
2) cheltuieli de publicitate
(cheltuielile legate de informarea
consumatorilor și publicului);
3) deplasările personalului;
4) servicii de comunicații;
5) asigurarea pazei, inclusiv a
securității
antiincendiare
în
conformitate cu legislația în
vigoare;
6) întreținerea și reparația
curentă a mijloacelor fixe aferente
activității
comerciale
a
întreprinderii;
7) valoarea, uzura, și reparația
și întreținerea obiectelor de mică
valoare și scurtă durată;
8) cheltuieli poștale;
9) comisioanele
achitate
băncilor
comerciale
pentru
colectarea
plăților
de
la
consumatori;

S.A.„Termoelectrica”

4)

retribuirea muncii aferente acestor
activități, îndeosebi, după cum s-a
menționat mai sus și costurile privind
retribuirea muncii sunt majoritatea
comune pentru toate activitățile
reglementate desfășurate, cu excepția
doar a costurilor directe aferente CT și
serviciului de distribuție și furnizare?
Mai mult ca atît, nu este clar care
subdiviziuni
se
atribuie
la
„subdiviziunile de comerț” și ce
activitate reglementată de comerț
desfășoară întreprinderea?

Nu se acceptă.
Deoarece titularul de licență, până în prezent, ține
evidența contabilă în corespundere cu prevederile SNC,
iar prevederile pct. 24 SNC„ Cheltuieli” indică:„
Cheltuielile de distribuire reprezintă cheltuieli aferente
promovării şi comercializării produselor/mărfurilor şi
serviciilor. Aceste cheltuieli pot fi suportate pînă la
comercializarea produselor/mărfurilor (de exemplu,
cheltuielile de publicitate), în procesul comercializării
acestora (de exemplu, salariile personalului antrenat în
procesul de comercializare) sau după comercializarea
lor (de exemplu, cheltuielile pentru reparaţia mărfurilor
în perioada de garanție)”, noțiunea de cheltuieli de
distribuire cu explicațiile incluse în proiectul
Metodologiei tarifare corespunde prevederilor SNC.
De menționat că, în costurile de bază aprobate
pentru S.A.„Termoelectrica” au fost incluse următoarele
cheltuieli atribuibile cheltuielilor de distribuire:
cheltuielile privind retribuirea muncii personalului
comercial (incluse în cheltuieli comerciale); cheltuieli
poștale, cheltuielile aferente facturării energiei, cheltuieli
privind publicarea anunțurilor, cheltuieli privind servicii
de imprimare, etc.
Suplimentar, având în vedere că întreprinderea
S.A.„Termoelectrica” reprezintă o societate pe acțiuni,
potrivit art. 2 al Legii nr.1134 din 02.04.1997 privind
societățile pe acțiuni: „Societate pe acţiuni este
societatea comercială al cărei capital social este în
întregime divizat în acţiuni şi ale cărei obligații sînt
garantate cu patrimoniul societăţii.”
În scopul clarificării destinației cheltuielilor de
distribuire, se modifică noțiunea de „subdiviziune de
comerț” în „serviciul vânzări și marketing”. De menționat
că ambele noțiuni vizate nu reflectă structura
organizațională a întreprinderii, dar destinația
cheltuielilor.
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10) cheltuielile
tipografice,
pentru procurarea rechizitelor de
birou;
11) cheltuielile
pentru
întreținerea transportului auto de
serviciu;
12) alte cheltuieli necesare și
justificate
aferente
activității
reglementate a întreprinderii.
18.
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5)

În conformitate cu articolul 12, litera
j) din Legea cu privire la energetică nr.
174 din 21.09.17 Agenția promovează
o politică tarifară echitabilă și
argumentată
economic,
prin
elaborarea
și
aprobarea
metodologiilor de calculare, de
aprobare și de aplicare a tarifelor și
prețurilor reglementate, în baza unor
criterii transparente, obiective și
nediscriminatorii, în conformitate cu
legile sectoriale.
Proiectul Metodologiei tarifare
elaborat
conține
prevederi
dezavantajoase în raport cu ceilalți
operatori economici reglementați de
către Agenție de aceiași lege (Legea
107), iar în unele cazuri chiar și
contrar
actelor
legislative
și
normative,
inclusiv
contrar
standardelor naționale de contabilitate
și
prevederilor
Legii
privind
societățile pe acțiuni nr. 1134 din
02.04.1997, care va conduce la
imposibilitatea
gestionării
întreprinderii.

Nu se acceptă.
Afirmațiile sunt neîntemeiate și declarative din
următoarele considerente:
1) politica tarifară echitabilă nu reprezintă aplicarea
principiilor de reglementare identice. Or, dacă acest
principiu ar reprezenta similitudinea principiilor de
reglementare, cadrul legislativ aferent sectorului
energetic ar fi format dintr-un singur act normativ.
Deoarece, fiecare sector reglementat, inclusiv fiecare
activitate licențiată reprezintă, un proces distinct,
criteriile de reglementare sunt constituite reieșind din
particularitățile și specificul activității acestora;
2) proiectul Metodologiei nu a fost elaborat reieșind din
principiul „dezavantajării anumitor categorii de operatori
economici” sau transpunerii prevederilor altor
metodologii tarifare. Este un proiect elaborat reieșind din
particularitățile activităților reglementate și prevederile
cadrului legislativ aferent acestor activități. Astfel,
proiectul Metodologiei a fost elaborat reieșind din
specificul activității desfășurate de titularii de licență în
sectorul de producere a energiei electrice și termice,
precum și pentru serviciile de distribuție și furnizare a
energiei termice. Din aceste considerente Metodologia
conține prevederi diferite de alte metodologii tarifare,
inclusiv unele prevederi care eventual pot fi „percepute”
de operatorii economici din alte sectoare reglementate
drept „avantaje” față de titularii de licență, activitatea
reglementată a cărora va cădea sub incidența prezentei
Metodologii;
3) afirmația este declarativă, deoarece nu este confirmată
prin referințe la actele normative în vigoare prevederile
cărora ar fi fost încălcate;
4) obiectivul Metodologiilor tarifare, nu reprezintă
transcrierea prevederilor Ordinului Ministerului
Finanțelor nr.118 din 06.08.2013. Suplimentar
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19.
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5.2)

Noțiunea de preț minim de piață
la determinarea cheltuielilor materiale
și a cheltuielilor aferente întreținerii și
exploatării mijloacelor fixe și
imobilizărilor
necorporale
este
utilizată doar în proiectul dat, spre
deosebire de alte Metodologii tarifare
la care este indicat că acestea „se
determină în baza devizelor de
cheltuieli aprobare, prețurilor de piață,
și contractelor încheiate cu terțe părți
pentru efectuarea lucrărilor”, sau
„determinarea acestor costuri, reieșind
din cantitatea fiecărui tip de material
necesar, determinată în baza normelor

menționăm că, începând cu anul 2019, unii titulari de
licență vor trece la aplicarea SIC (Standardele
Internaționale de Contabilitate), care conțin și prevederi
distincte de SNC. În acest sens, în corespundere cu
prevederile Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la
actele normative, dacă o noțiune sau un termen nu este
consacrat sau poate avea înțelesuri diferite, semnificația
acestuia în context se stabilește în cadrul dispozițiilor
generale ale actului normativ ce îl instituie și devine
obligatoriu pentru actele normative din aceeași materie.
Totodată, se ține cont de faptul, că actul normativ nu este
dicționar juridic sau un manual și noțiunile nu trebuie să
fie definite doar pentru a explica care este sensul acestora.
Respectiv, în proiectul Metodologiei sunt definite doar
noțiunile care ar putea fi interpretate în mai multe sensuri;
5) prevederile actelor legislative de reglementare și
proiectul Metodologiei, nu includ drepturi, obligații,
competențe sau atribuții ale Agenției care ar constitui
imixtiunea acesteia în activitatea titularului de licență,
deoarece metodologia tarifară este actul normativ care
stabilește principiile de reglementare a prețurilor și
tarifelor, structura și modul de determinare a cheltuielilor
reglementate, principiile efectuării investițiilor și modul
de recuperare a acestora prin prețuri și tarife
reglementate, etc., care nu sunt aspecte impuse referitor
la modalitatea de desfășurare a activității titularului de
licență. Corespunzător, referirea S.A. „Termoelectrica”
la Legea privind societățile pe acțiuni nr. 1134 din
02.04.1997, este declarativă și neîntemeiată.
Nu se acceptă.
Afirmația „noțiunea de preț minim de piață la
determinarea cheltuielilor materiale și a cheltuielilor
aferente întreținerii și exploatării mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale este utilizată doar în proiectul
dat” nu corespunde realității. Prevederile pct. 16 din
Metodologia tarifară nr. 65/2018 din 23.02.2018 și ale
pct. 22 din Metodologia nr. 64/2018 din 22.02.2018 la fel
conțin noțiunea de „preț minim de pe piață”.
Reiterăm că, criteriile de reglementare sunt constituite
reieșind din particularitățile și specificul activității
acestora. Or, lipsa unor noțiuni în prevederile altor
metodologii tarifare, nu este argument pentru
neincluderea acestora în proiectul Metodologiei.
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de utilizare pentru întreținerea,
exploatarea mijloacelor fixe și
imobilizări necorporale, rețelelor
termice de distribuție și contractele de
antrepriză încheiate cu terțe părți în
rezultatul achiziției de lucrări și de
servicii, efectuate în conformitate cu
prevederile legislației și analiza
cheltuielilor
de
întreținere
și
exploatare efectiv înregistrate în
perioada precedentă de reglementare”.

20.
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5.3)

Concomitent, sectorul de cogenerare și
sectorul termoenergetic comparativ cu
alți operatori reglementați în domeniul
energetic, în Proiect se propune a fi
aplicate norme metodologice diferite
și
dezavantajoase
referitor
la
acceptarea amortizării în costurile
reglementate în rezultatul reevaluării
mijloacelor fixe.
În Metodologia tarifară la gazele
naturale este expres indicat și
acceptată
valoarea
reevaluării
efectuate în anul 2009 de către
S.A.„Moldovagaz”.
La
fel
și
Metodologia de calculare, aprobare și
aplicare a tarifelor reglementate pentru
serviciul de transport al energiei
electrice (pct.8, alineatul 3) precum și
Metodologia de calculare, aprobare și
ajustare a tarifelor pentru serviciul de
distribuție a energiei electrice conține
prevederi de acceptare a reevaluării
mijloacelor fixe.
La
subiectul
dat
„TERMOELECTRICA”
S.A.
a

Mai mult ca atât, noțiunea de „preț minim de pe piață”
corespunde prevederilor Regulamentului privind
procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi
serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din
sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor
naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin
Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017.
Suplimentar, utilizarea noțiunii de „preț minim de piață
la determinarea cheltuielilor materiale și a cheltuielilor
aferente întreținerii și exploatării mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale” este justificată și reieșind din
prevederile art. 9 alin. (2) lit. l) al Legii nr. 92 din
29.05.2014, care investește Agenția cu atribuția de a
supraveghea respectarea de către titularii de licenţe a
principiului desfăşurării activităţilor licențiate cu
cheltuieli minime şi cu o eficienţă maximă la achiziţia
bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate de ei în
activitatea licențiată.
Nu se acceptă.
1) Obiecția formulată este irelevantă. Sintagma „va lua în
considerare obiecțiile prezentate” nu reprezintă asumarea
unei obligații de includere în proiectul Metodologiei a
cerințelor S.A.„Termoelectrica”, dar angajamentul de
examinare a raționalității propunerilor în cadrul
elaborării Metodologiei noi. Menționăm că, noțiunea de
„considerare” are următoarea definiție: „a ține seama
de..., a avea în vedere...”. Astfel, prin faptul că Agenția a
prevăzut în proiectul Metodologiei soluționarea
problemelor invocate, dar nu a păstrat abordarea
existentă, considerăm angajamentul asumat – respectat;
2) Referitor la aplicarea prevederilor Ordinului
Ministerului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013,
argumentarea este prezentată la pct. 4, pct. 7 și pct. 18 din
Tabel;
3) Referitor la propunerea formulată, întreprinderea urma
să prezinte argumente justificative în susținerea punctului
de vedere. În rezultat întreprinderea a prezentat doar
obiecțiile și referințe la alte metodologii tarifare;
4) Reiterăm că, criteriile de reglementare sunt constituite
reieșind din particularitățile și specificul sectorului
reglementat. Astfel, lipsa sau existența unor
criterii/noțiuni în prevederile altor metodologii tarifare,
nu este argument plauzibil și concludent pentru
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prezentat numeroase solicitări către
ANRE și s-a expus și în cadrul
ședințelor de lucru și ședințelor
publice însă, pînă în prezent problema
a rămas nesoluționată. Prin scrisoarea
nr. 04-02/1113 din 28.11.2016 Agenția
a menționat că va lua în considerare
obiecțiile
prezentate
de
către
„TERMOELECTRICA” S.A. în
procesul de elaborare a noilor
metodologii
tarifare
aferente
activităților licențiate ținînd cont de
opiniile și propunerile tuturor
titularilor de licență din sectorul
termoenergetic. Însă, observăm că nu
s-au efectuat modificări similar altor
Metodologii
tarifare.
Din
considerentele expuse, solicităm
totalmente modificarea Secțiunii 2
Cheltuieli
privind
amortizarea
mijloacelor fixe și imobilizărilor
necorporale cu aducerea lor în
corespundere cu legile sectoriale, SNC
„Imobilizări corporale și necorporale”,
cît și aplicarea normelor metodologice
unice pentru toți titularii de licențe
reglementați de aceiași lege (Legea
107/2016), similar Metodologiei
486/2017, Metodologiei 64/2018 și
Metodologiei 65/2018.
Luând în considerație principiul
nediscriminatoriu
și
echitabil,
solicităm includerea în Proiectul
Metodologiilor tarifare a următoarelor
prevederi: „În cazul reevaluării
imobilizărilor corporale și necorporale
amortizabile, Metodologia prevede că
valoarea maximă de creștere a
amortizării în urma reevaluării,
acceptabilă în tarif, nu va depăși
valoarea cumulativă a indicelui
prețurilor în industria construcțiilor
înregistrat de la anul ultimei reevaluări
și pînă în anul reevaluării curente,

includerea sau excluderea acestora în/din proiectul
Metodologiei.
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21.

S.A.„Termoelectrica”

5.3)

22.

S.A.„Termoelectrica”

5.4)

23.

S.A.„Termoelectrica”

5.6)

publicat anual de Biroul Național de
Statistică a Republicii Moldova”.
Noțiunea de „bază de calcul” și cost
istoric este utilizată doar în Proiectul
Metodologiei propuse, pe cînd în
Metodologiile
din
sectorul
electroenergetic și gaze naturale nu se
prevăd și este acceptată reevaluarea.
În tot proiectul Metodologiilor tarifare
noțiunea „cheltuieli aferente retribuirii
muncii” se propune a fi înlocuită cu
noțiunea de „cheltuieli cu personalul”
conform SNC, Legii nr. 107.

Nu este real prezentarea a tuturor
facturilor
lunare,
contractelor,
proceselor verbale, devizelor de
cheltuieli și altor documente ale
întreprinderii pentru 5 ani detaliat.
Respectiv, în tot textul Proiectului
Metodologiei tarifare informația de
prezentare a datelor efective detaliate,
inclusiv pentru 5 ani sau 3 ani urmează
a fi exclusă, deoarece aceasta se
prezintă la Agenție anual în
conformitate cu cerințele sistemului de
raportare către Agenție, apoi sunt
verificate toate documentele primare
în cadrul controalelor efectuate de
Agenție. Totodată, doar istoricul
efectiv nu poate fi luat în considerație
la stabilirea necesarului de producere,
a costurilor și cheltuielilor pentru
perioada ulterioară de activitate,
inclusiv și la stabilirea tarifelor.
Costurile date se pot modifica esențial
datorită regimului de lucru a utilajului

Nu se acceptă.
Argumentarea este prezentată la pct. 7 și pct. 20 din
Tabel.

Nu se acceptă.
1) Referitor la aplicarea prevederilor Ordinului
Ministerului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013,
argumentarea este prezentată la pct. 4, pct. 7 și pct. 18 din
Tabel;
2) În sensul prevederilor SNC, noțiunea ”cheltuieli cu
personalul”, este o noțiune mai vastă, care poate include
nu doar cheltuielile aferente retribuirii muncii, dar și alte
cheltuieli, care în scopuri tarifare nu sunt incluse sau sunt
incluse în alte categorii de cheltuieli. Totodată, noțiunea
de „retribuire” la fel este utilizată și în SNC. Suplimentar,
art.45, alin. (2), lit. a) din Legea nr.92 prevede noțiunea
de ”retribuire a muncii”.
Se acceptă parțial.
În ordinea formulării obiecțiilor, sunt prezentate
următoarele argumente:
1) Reieșind din prevederile pct. 5 din Hotărârea Consiliul
de administraţie al ANRE nr.286 din 17.10.2018 cu
privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile
de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de
licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate, termenul
prezentării informației efective se modifică de la 5 la 4
ani;
2) Proiectul Metodologiei nu prevede prezentarea tuturor
facturilor lunare, contractelor, proceselor verbale,
devizelor de cheltuieli și altor documente ale
întreprinderii pentru 4 ani detaliat. Cu referire la
prezentarea documentelor justificative și termenul de 4
ani, pct.71 din proiectul Metodologiei prevede: „După
expirarea perioadei pentru care au fost valabile
cheltuielile de bază aprobate, titularii de licență prezintă
Agenției spre examinare și aprobare calculele noi ale
cheltuielilor, în termenul indicat în Regulamentul privind
procedurile de prezentare și de examinare a cererilor
titularilor de licențe privind prețurile și tarifele
reglementate. Proiectul calculelor cheltuielilor de bază
19

care diferă în fiecare an și nu poate fi
luat drept bază pentru anul următor,
reparațiile,
retehnologizările
și
modernizările care au loc, majorarea
prețurilor la materiale, lucrări,
modificarea
organigramei
întreprinderii etc. Astfel, acestea se
determină reieșind din necesitatea
reală pentru perioada următoare.

este realizat de către titularul de licență în conformitate
cu prevederile prezentei Metodologii, cu reflectarea
desfășurată a cheltuielilor efective incluse în cheltuielile
de bază pentru anii precedenți (4 ani) și cu anexarea
documentelor justificative care confirmă nivelul solicitat
al cheltuielilor”. Astfel, obligativitatea prezentării
documentelor justificative este aplicată la cheltuielile
solicitate dar nu efective. Respectiv, componentele
calculelor cheltuielilor de bază solicitate, trebuie să aibă
la bază documente care justifică solicitarea;
3) Obligația prezentării datelor efective este reflectată în
pct.92 al proiectului Metodologiei. Informația necesară
de prezentat se referă la argumentarea eficienței
investițiilor. Or, în cazul în care titularul de licență
prezintă drept argument al eficienței investițiilor
reducerea costurilor de exploatare, în lipsa informațiilor
privind datele efective, cuantificarea ulterioară a acestei
eficiențe este imposibilă. Totodată, informația este
necesară pentru aplicarea prevederilor din pct.133, care
stabilesc:„ În cazul în care la justificarea Planurilor
anuale de investiții, titularii de licențe vor indica, că în
urma realizării proiectelor de investiții se vor reduce
cheltuielile de întreținere și exploatare, cheltuielile cu
personalul, cheltuielile materiale, cheltuielile de
distribuire și administrative, la stabilirea cheltuielilor de
bază pentru următoarea perioadă de reglementare,
cheltuielile de bază vor fi diminuate cu valoarea
reducerii de cheltuieli indicată la argumentarea
proiectului de investiții”;
4) Proiectul Metodologiei nu prevede prezentarea
suplimentară a informațiilor efective pentru perioada de
3 ani. Astfel, sintagma „3 ani” este utilizată în pct.37 din
proiectul Metodologiei, care prevede:„ La stabilirea și
ajustarea prețurilor/tarifelor, cheltuielile aferente
procurării resurselor energetice primare în scopuri
administrative sau alte necesități, cu excepția celor de
producere, aferente activității reglementate, se
determină reieșind din cantitățile necesare și justificate,
stabilite în corespundere cu cantitățile efective în ultimii
3 ani, dar care nu depășesc normativele existente, la care
se aplică tarifele în vigoare sau prețurile de piață. La
actualizare aceste cheltuieli sunt determinate prin
calculul direct în corespundere cu prevederile Secțiunii
2 a Capitolului VII din prezenta Metodologie.”
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24.

56. Cheltuielile aferente întreținerii
și exploatării mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale includ
plățile pentru următoarele servicii
prestate de terți:
1) verificarea, deservirea tehnică,
întreținerea, exploatarea și reparația
curentă a mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale aferente
activităților reglementate;
2) asigurarea condițiilor normale
de lucru și a tehnicii securității
prevăzute de legislația în vigoare;
3) pregătirea și perfecționarea
cadrelor;
4) asigurarea
obligatorie
a
salariaților și a patrimoniului în
conformitate cu legislația în
vigoare;
5) verificarea, deservirea tehnică a
aparatelor de măsurare și control;
6) servicii de comunicații;

S.A.„Termoelectrica”

6)

Capitolul II secțiunile 2-7 se propune
de a fi reformulate integral şi expuse
clar, consecutiv în conținut şi în
conformitate cu SNC după cum sunt
descrise în celelalte Metodologii
tarifare. În deosebi, secțiunea 5 în
cheltuielile aferente întreținerii şi
exploatării mijloacelor fixe şi
imobilizărilor necorporale la pct. 56 nu
este clar de ce se includ costurile şi
cheltuielile indicate în alineatele 2), 3),
4), 6), 7).

Prevederile prezentului punct nu impun prezentarea
informației suplimentare. Această informație se regăsește
în sistemul de raportare aprobat prin Hotărârea ANRE
nr.157/2018 din 07.05.2018;
5) Principiul determinării cheltuielilor de bază nu este
„istoricul efectiv”. Astfel principiile determinării
cheltuielilor pentru anul de bază sunt stabilite în pct.48,
53, 57, 61, 66 din proiectul Metodologiei. De menționat
că, criteriul determinării cheltuielilor de bază „reieșind
din necesitatea reală pentru perioada următoare”, este
unul vag, echivoc și lipsit de transparență. Or, constatarea
anticipată a „necesității reale” este imposibilă. Doar după
încheierea perioadei de valabilitate a cheltuielilor
aprobate și examinarea cheltuielilor efective pentru
aceeași perioadă, poate fi constatată exactitatea
planificării acestor cheltuieli. Argumentele cu privire la
factorii care pot influența nivelul cheltuielilor sunt
prezentate chiar de către titularul de licență.
Se acceptă parțial.
1) Obiecțiile au caracter declarativ fără a fi justificate;
2) Referitor la aplicarea prevederilor Ordinului
Ministerului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013,
argumentarea este prezentată la pct 4, pct. 7 și pct. 18 din
Tabel;
3) Referitor la oportunitatea includerii în cheltuielile
aferente serviciilor prestate de terți a cheltuielilor indicate
în alineatele 2), 3), 4), 6), 7) din pct.56 menționăm
următoarele. În scopul elucidării neclarităților cu privire
la cheltuielile incluse în Secțiunea 5 a Capitolului III,
această secțiune este redenumită în „Cheltuielile aferente
serviciilor prestate de terți”. În cheltuielile aferente
serviciilor prestate de terți, vor fi incluse toate serviciile
prestate de terți aferente fiecărei activități reglementate,
cu excepția serviciilor, care sunt incluse în cheltuieli
administrative și cheltuieli de distribuire.
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7) asigurarea pazei, inclusiv a
securității
antiincendiare
în
conformitate cu legislația în
vigoare;
8) alte cheltuieli necesare și
justificate
aferente
activității
reglementate a întreprinderii.
25.

S.A.„Termoelectrica”

8)

La Capitolul VI Determinarea
prețurilor și tarifelor, Secțiunea 3 şi 4,
în baza solicitărilor anterioare de
modificare a cadrului legal şi
normativ, se propune determinarea în
scop tarifar a pierderilor de energie
termică în rețelele termice în baza
bilanțului energetic.
Referitor la pierderile normative de
energie termică propunem următoarea
redacție: “PTj”-consumul tehnologic
şi pierderile în anul “j”, aprobate de
Agenție în baza pierderilor efective de
energie termică care se vor determina
în baza bilanțului energetic, ca
diferența dintre cantitatea de energie
termică livrată în rețea consumatorilor
conform indicațiilor contoarelor de
energie termică de la surse de căldură
și cantitatea de energie termică
facturată consumatorilor, iar în lipsa
contorizării energiei termice, în
corespundere cu Metodologia cu
privire la determinarea valorilor
normative a pierderilor de energie
termică, de agent termic şi a valorilor
indicilor normativi de funcționare a
rețelelor termice cu apă (în continuare
Metodologia cu privire la pierderi);
La ajustarea și actualizarea anuală a
tarifului nivelul admis al pierderilor nu
va fi mai mare decât media pentru
ultimii 5 ani a valorilor efectiv
înregistrate ale pierderilor de energie
termică.

Nu se acceptă.
1) Referitor la pierderile normative de energie termică
comunicăm următoarele.
Art. 45 alin. (7) din Legea cu privire la energia
termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29.05. 2014,
prevede expres: pierderile de energie termică din reţeaua
termică, incluse în tariful la energia termică, se
determină în baza unei metodologii elaborate şi aprobate
de Agenţie.
Agenția a elaborat Metodologia de determinare a
valorilor normative a pierderilor de energie termică, de
agent termic şi a valorilor indicilor normativi de
funcţionare a reţelelor termice cu apă (în continuare
Metodologie cu privire la pierderi), aprobată prin
Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 742
din 18.12.2014. La elaborarea Metodologiei cu privire la
pierderi s-a ținut cont de prevederile normativelor în
construcții în vigoare, inclusiv Normativul național în
construcții NCM G.04.08-2006 „Izolația termică a
utilajului și a conductelor” (aprobat prin ordinul Agenției
Construcții și Dezvoltare a Teritoriului nr.19 din
14.02.2007, cu aplicare din 01.07.2007), supliment la
NCM G.04.08-2006 „Indicații metodice privind
determinarea pierderilor de căldură în rețele termice de
apă”, aprobat prin ordinul Ministerului Construcțiilor și
Dezvoltării Teritoriului prin ordinul nr.37 din
14.08.2008, cu aplicare din 01.09.2008 (Monitorul
Oficial nr.99-100/415 din 05.06.09), normative care
nemijlocit definesc și stabilesc cerințele obligatorii.
Scopul şi domeniul de aplicare al Metodologiei cu
privire la pierderi este elaborarea caracteristicilor
energetice normative cu determinarea indicilor normativi
de funcţionare a sistemelor de alimentare centralizată cu
energie termică de către toate unităţile termoenergetice.
În Metodologie cu privire la pierderi sunt stabilite
modalitățile şi ordinea elaborării valorilor normative ale
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26.

S.A.„Termoelectrica”

9)

Similar prevederilor din Metodologia
486/2017, Metodologiei nr.64/2018
propunem valoarea planificată a
proiectului de investiții ce este în
valoare de până la 1 milion de lei, vor
fi aprobate de Agenție sub formă de
listă.

indicilor de funcţionare a reţelelor termice cu apă ale
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică.
Utilizarea Metodologiei cu privire la pierderi asigură
abordarea unificată la determinarea valorilor cheltuielilor
de exploatare, tehnic motivate, a pierderilor de agent
termic şi de energie termică, a consumului de energie
electrică pentru transportul energiei termice şi altor indici
de exploatare.
De menționat, că abordări similare sunt și în sectorul
gazelor naturale, energiei electrice și serviciului public de
alimentare cu apă. Anterior Agenția s-a expus referitor la
pierderile normative, inclusiv ce ține de citirea
indicațiilor echipamentelor de măsurare a energiei
termice și a apometrelor de la branșamentul de apă caldă
menajeră.
Suplimentar, în conformitate cu prevederile art.26
alin. (1) al Legii nr.139 din 19.07.2018 cu privire la
eficiența energetică „în contextul exercitării atribuțiilor
sale, Agenția Națională pentru Reglementare în
Energetică trebuie să țină cont de necesitatea
îmbunătățirii eficienței energetice la exploatarea
rețelelor electrice, a rețelelor termice și a rețelelor de
gaze naturale”.
În concluzie, propunerea întreprinderii nu poate fi
acceptată, deoarece se dorește acceptarea în scopuri
tarifare a valorii pierderilor de energie termică declarate
de către întreprindere fără respectarea principiilor
justificării și eficienței nivelului pierderilor admise în
scopuri tarifare.
Nu se acceptă.
Afirmațiile invocate corespund doar parțial realității,
deoarece doar Metodologia tarifară aprobată prin
Hotărârea ANRE nr.64/2018 din 22.02.2018 include
astfel de prevederi. Reiterăm că, criteriile de
reglementare sunt constituite reieșind din particularitățile
și specificul activității reglementate. Or, existența
anumitor prevederi în alte metodologii tarifare, nu este
argument pentru includerea sau excluderea acestora în
proiectul Metodologiei. Reieșind din specificul activității
sectorului termoenergetic și informația efectivă, prin
acceptarea unor astfel de prevederi, va fi exclusă
examinarea de către ANRE a eficienței investițiilor și va
fi imposibilă aplicarea prevederilor pct.133 din proiectul
Metodologiei. Menționăm că, marea majoritate a
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27.

S.A.„Termoelectrica”

10)

Referitor la principiul determinării
rentabilității, noul Proiect nu prevede
calcularea rentabilității la activele
existente și/sau a profitului calculat
reieșind din rata de rentabilitate 5%.
Excluderea rentabilității va conduce la
imposibilitatea întreprinderii de a
efectua careva investiții majore şi de a
menține utilajul energetic în stare
funcțională îndeosebi la CET-uri.
Totodată, reamintim că Banca
Mondială a insistat şi este una din
cerințe de a calcula rentabilitate la
subansamblul funcțional, adică la
mijloacele fixe procurate de la S.A.
“TERMOCOM"
în
procedura
falimentului în temeiul Legii nr. 188
din 28.09.2014 cu privire la unele
măsuri
referitor
la
procedura
falimentului Societății pe Acțiuni
“Termocom”, iar excluderea ulterioară
a rentabilității date din structura

proiectelor
investiționale
efectuate
de
S.A. „Termoelectrica” din surse proprii sunt sub 1 mil.
lei.
Astfel, în anul 2017, valoarea totală a investițiilor
efectuate din surse proprii ale S.A.„Termoelectrica” a
constituit 101 438,96 mii lei. Din numărul total de
investiții (circa 2000), doar 14 proiecte investiționale
depășesc valoarea de 1 mil. lei. Valoarea sumară a
proiectelor investiționale cu valoarea de peste un milion
lei este de doar 40 209,59 mii lei, ceea ce constituie
39,6%. În rezultat, se dorește ca investițiile efectuate de
către titularul de licență să nu fie examinate de ANRE
conform principiilor Capitolului IV din proiectul
Metodologiei, dar să fie aprobate tacit. Suplimentar
menționăm că, proiectul Metodologiei este elaborat nu
doar pentru S.A.„Termoelectrica”, dar pentru toți titularii
de licență din sectorul termoenergetic. Or, caracterul
actului normativ trebuie să fie general și impersonal.
Suplimentar, analiza datelor efective, denotă faptul că
pentru ceilalți titulari de licență din sector, toate
proiectele de investiții efectuate din surse proprii au o
valoare mai mică decât 1 mil. lei.
Nu se acceptă.
Referitor la calcularea rentabilității la activele existente
și/sau a profitului calculat reieșind din rata de
rentabilitate 5% menționăm următoarele.
În primul rând, nici Legea nr.92 din 29.05.2014 și nici
Legea nr. 107 din 27.05.2016 nu prevăd o astfel de
rentabilitate.
Argumentul invocat de titularul de licență despre
„imposibilitatea întreprinderii de a efectua careva
investiții majore şi de a menține utilajul energetic în
stare” din lipsa surselor financiare este irelevant. Astfel,
în anii 2015-2017, S.A. „Termoelectrica” nu a utilizat în
scopuri investiționale valoarea integrală a mijloacelor
financiare în mărimea amortizării mijloacelor fixe și
rentabilității activelor existente, care conform
Metodologiilor tarifare au destinație bine determinată investiții.
De menționat că, Agenția a comunicat Băncii Mondiale
despre disponibilitatea de conlucrare cu experți
internaționali în scopul elaborării unei Metodologii
tarifare noi, până la inițierea procesului de elaborare.
Astfel, până în prezent, propuneri de la experții Băncii
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tarifelor pune în pericol respectarea
Acordului de împrumut încheiat cu
BIRD. Rentabilitatea activelor date
reprezintă sursa de rambursare a
împrumutului acordat de Banca
Mondială conform Legii nr. 148 și
respectiv Banca Mondială insistă la
aplicarea rentabilității la activele
preluate în cadrul reorganizării
sectorului termoenergetic din mun.
Chișinău.
De notat, că activele - parte a
subansamblului funcțional la situația
din 01 ianuarie 2017 reprezintă cca
86% din totalul activelor destinate
activității de distribuție şi furnizare a
energiei termice.
În așa mod, toate activitățile
desfășurate - activitatea de producere
în regim de cogenerare de CET-uri,
activitatea de producere a energiei
termice de CT, serviciul de distribuție
și furnizare vor fi lipsite de
rentabilitate la mijloacele fixe şi
imobilizările procurate, spre deosebire
de alte Metodologii tarifare care pentru
activele existente prevăd aplicarea
rentabilității la nivelul costului
mediului ponderat al capitalului.
Suplimentar, formula de
calcul la rentabilitate urmează de
indicat separat pentru activitatea de
producere în cogenerare și pentru
activitatea de livrare a energiei termice
consumatorilor, iar rt- rata de risc
caracteristică Republicii Moldova
urmează a fi aplicată deja cea în
vigoare la momentul elaborării noului
Proiect, adică cea actualizată în
ianuarie 2018, egală cu 7,5%.

Mondiale, aferente proiectului Metodologiei tarifare,
inclusiv la subiectul rentabilității, nu au parvenit.
Referitor la calculul rentabilității la mijloacele fixe
procurate de la S.A. „Termocom” menționăm că art. 32
alin.(1) din Legea nr.92 din 29.05.2014 prevede:
„Fuziunea unităţilor termoenergetice între ele, precum şi
cu alte societăţi comerciale, crearea de uniuni sau
dezmembrarea unităţilor termoenergetice, procurarea de
acţiuni sau a cotelor de participare ale altor titulari de
licenţă se efectuează doar cu acordul prealabil, scris, al
Agenţiei, în baza cererii privind reorganizarea persoanei
juridice, cu condiţia că reorganizarea preconizată nu va
avea ca efect majorarea tarifelor.” În temeiul
prevederilor Legii sectoriale, reorganizarea unităților
termoenergetice este justificată cu condiția că acest
proces nu va avea ca efect majorarea tarifelor. Astfel, prin
acțiunile sale, Agenția doar a respectat prevederile legale.
Suplimentar, investițiile, inclusiv în activitatea de
producere a energiei, pot fi efectuate nu doar din surse
proprii, dar și din alte surse, precum contractele de
performanță energetică.
Reiterăm că, criteriile de reglementare sunt
constituite reieșind din particularitățile și specificul
activității reglementate. Astfel, existența anumitor
prevederi în alte metodologii tarifare, nu este argument
pentru includerea sau excluderea acestora în proiectul
Metodologiei. Totodată, nici una din Metodologiile
tarifare din sectorul electroenergetic, sector care are
tangență cu sectorul termoenergetic sub aspectul
producerii energiei electrice în regim de cogenerare, nu
conține prevederi privind aplicarea rentabilității la
valoarea netă a activelor existente până la o anumită
perioadă. Astfel, afirmația „spre deosebire de alte
Metodologii tarifare care pentru activele existente
prevăd aplicarea rentabilității la nivelul costului
mediului ponderat al capitalului” – este eronată.
Referitor la indicarea formulei de calcul a
rentabilității separat pe activități reglementate nu este
justificată necesitatea. Proiectul Metodologiei nu prevede
stabilirea principiilor distincte de reglementare (aplicare
a ratei de rentabilitate) a titularilor de licență din sectorul
termoenergetic, iar separarea investițiilor pe activități
reglementate este prevăzută în Capitolul IV al proiectului
Metodologiei.
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28.

S.A.„Termoelectrica”

29.

S.A.„Termoelectrica”

12)

Propunem completarea Proiectului cu
un punct nou cu următorul conținut „în
cazul când, în perioada de valabilitate
a prezentei Metodologii vor fi adoptate
acte legislative sau acte normative de
reglementare care vor influența nivelul
cheltuielilor reglementate, aceste
modificări vor fi luate în considerație
de către Agenție la ajustarea anuală a
tarifelor reglementate”, după cum este
menționat în alte Metodologii tarifare
elaborate de către ANRE.
Anterior
"TERMOELECTRICA"
S.A., prin scrisoarea nr. 79/320 din
28.02.2017 a prezentat propuneri la
actualele Metodologii tarifare nr. 147
si nr. 482 pentru a fi luate în
considerație de către Agenție la
elaborarea noilor Proiecte, însă
observăm că majoritatea din ele nu au
fost reflectate în noul Proiect al
Metodologiei tarifare.

Luând în considerație termenul extrem
de restrâns pentru examinarea
Proiectului Metodologiei tarifare
propus, în scrisoarea dată sunt
menționate doar o parte din obiecții şi
propuneri conceptuale. Deoarece,
Proiectul Metodologiei este bazat pe 2
legi sectoriale principale: Legea nr.
107/2016 şi Legea nr. 92/2014 şi de
fapt ar trebui să fie descrise separat trei
Metodologii tarifare cu determinarea a
patru prețuri reglementate şi tarife
distincte: producerea energiei electrice
în cogenerare, producerea energiei
termice în cogenerare, producerea
energiei termice la centralele termice
şi distribuția şi furnizarea energiei

Se acceptă parțial.
1) Punctul 148 din proiectul Metodologiei specifică:
„prevederile prezentei Metodologii se aplică luând în
considerație extinderile, performanțele și principiile de
reglementare intervenite în timp în rezultatul modificării
cadrului de reglementare.” Totodată, propunerea
formulată nu specifică clar la care cheltuieli pot fi
aplicate noile prevederi legislative intervenite în timp.
Astfel, dacă propunerea se referă la componentele
cheltuielilor de bază, acestea sunt aprobate de ANRE prin
Hotărâre, pe o perioadă de valabilitate de 5 ani. Această
abordare
asigură
întreprinderii
stabilitate
și
predictibilitate în dezvoltarea economică a acesteia.
2)
Propunerile
argumentate,
prezentate
de
S.A. „Termoelectrica” la proiectul Metodologiei, au fost
luate în considerare. Totodată, Agenția nu a luat în
considerare doar propunerile nejustificate. De menționat
că, la elaborarea Metodologiei tarifare este insuficientă
expunerea unor idei generale, fără formularea
prevederilor concrete, care să fie întemeiate pe
prevederile legale. Propunerile de acest gen, poartă
caracter de recomandare, în condițiile în care lipsește
întemeierea juridică și inițiativa titularului de licență de
participare la elaborarea actelor normative cu impact
asupra activității acestuia. Or, ideile lipsite de enunț nu
reflectă soluțiile la problemele specifice activității
titularilor de licență.
Procesul de consultare publică a proiectului
Metodologiei a fost inițiat la data de 11.06.2018.
Totodată, proiectul Metodologiei a fost adus la cunoștință
titularilor de licență până la inițierea procesului de
consultare publică, în procesul de elaborare. Astfel, prin
scrisoarea Ministerului Economiei și Infrastructurii
nr. 07-3654 din 05.04.2018, Agenției i-au fost prezentate
propunerile și obiecțiile: Ministerului Economiei și
Infrastructurii, S.A.„Termoelectrica” și S.A.„CETNord”. Respectiv, invocarea argumentului „termen
extrem de restrâns pentru examinarea Proiectului
Metodologiei” este eronată și neîntemeiată.
Referitor la solicitarea titularului de licență de a elabora
trei
Metodologii
tarifare
aferente
sectorului
termoenergetic, argumentele de rigoare au fost enunțate
la pct. 5 din Tabel.
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30.

31.

32.

3.
Prezenta
Metodologie
reglementează următoarele prețuri
și tarife:
1) prețurile
pentru
energia
electrică și energia termică produsă
de
centralele
electrice
de
termoficare;
2) tariful pentru producerea
energiei termice;
3) tariful pentru serviciul de
distribuție și furnizare a energiei
termice;
4) tariful pentru energia termică
livrată consumatorilor, inclusiv
pentru apa caldă menajeră.
8. cost istoric – valoarea de
intrare a mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale formată
din: prețul de cumpărare, taxe

termice, “TERMOELECTRICA” S.A.
va prezenta suplimentar propuneri la
Proiectul dat în cel mai scurt timp
posibil, deoarece necesită o studiere
mai detaliată a tuturor aspectelor.
S.A.„Termoelectrica”
Astfel, reieșind din cele relatate, din
cauza imposibilității determinării
prețurilor și tarifelor conform noii
metodologii, considerăm că proiectul
de Metodologie propus spre consultări
publice este necesar integral de
redactat, modificat conținutul, de
expus clar și detaliat noțiunile de
cheltuieli
incluse
în
costurile
reglementate, precum și, formularea
prevederilor și principiilor stipulate în
proiect cu respectarea consecutivității
tuturor
Capitolelor,
Secțiunilor
conform cadrului legal, iar după
elaborarea
noului
proiect
al
Metodologiilor tarifare de inițiat
procedura de consultări publice.
II. Obiecţii şi propuneri la articolele/punctele din proiect
1)
Conform celor menționate din
S.A.„Termoelectrica”
prevederile Legii 107, pct. 3 propunem
completarea cu noțiunea de „prețul
pentru energia termică produsă de
centralele electrice de termoficare
urbane”. Necesitatea determinării și
aprobării prețului dat e dictată de
reglementarea activității CET-lor, în
cazul cînd distribuția și furnizarea
energiei termice, cât și livrarea
energiei termice către consumatori se
efectuează de alt titular de licență.

Ministerul Finanțelor

4)

noțiunea ”cost istoric” se substituie
cuvintele ”cost istoric” cu cuvintele
”cost de intrare” pe tot parcursul
definiției și în denumire

În cazurile incapacității determinării prețurilor/tarifelor
conform prevederilor Metodologice, Agenția își exprimă
disponibilitatea de a oferi asistența metodologică
necesară
în
acest
sens
specialiștilor
S.A. „Termoelectrica”. Or, reieșind din obiecțiile și
propunerile înaintate în procesul consultărilor publice,
temeiuri pentru retragerea proiectului Metodologiei din
procesul de elaborare nu au fost constatate.

Se acceptă.
Pct. 3, alin.1) se propune în următoarea redacție:
„prețurile pentru energia electrică și energia termică
produsă de centralele electrice de termoficare”.

Nu se acceptă.
Conform prevederilor pct. 16 din SNC „Imobilizări
necorporale și corporale”, costul de intrare a
imobilizărilor nu se modifică după transmiterea
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vamale,
impozite
și
taxe
nerecuperabile, cu scăderea tuturor
reducerilor,
rabaturilor
și
sconturilor comerciale la procurare,
alte
costuri
direct
atribuite
obiectului pentru a-l aduce în locul
amplasării și în starea necesară
pentru folosire după destinație.
Costul istoric este actualizat doar
prin investiții aprobate de Agenție;

33.

34.

35.

9. Dat fiind procesul tehnologic
și specificul activității titularilor de
licență pentru producerea energiei
electrice și termice de centralele
electrice de termoficare, prezenta
Metodologie stabilește, următoarele
cheltuieli incluse în costul total
reglementat (CRPj):
1) Cheltuieli aferente procurării
resurselor energetice primare
(CREpj);
2) Cheltuieli
privind
amortizarea mijloacelor fixe
și imobilizărilor necorporale
(CAIj);
3) Cheltuieli materiale (CMpj);
4) Cheltuieli aferente serviciilor
prestate de terți (CSTpj);
5) Cheltuieli aferente retribuirii
muncii (CRMpj);
6) Cheltuieli
administrative
(CAj);
7) Alte cheltuieli ale activității
operaționale (ACpj).
11. Dat fiind procesul tehnologic
și specificul activității titularilor de
licență pentru producerea energiei
termice în centrale termice, prezenta

S.A.„Termoelectrica”

1)

S.A.„Termoelectrica”

1)

S.A.„Termoelectrica”

1)

Din
considerentele
că
TERMOELECTRICA S.A. efectiv
înregistrează cheltuieli de distribuire
conform SNC, propunem completarea
formulelor de calcul din pct. 9, cu
cheltuielile de distribuire.
În scopul asigurării reflectării separate
a activităților desfășurate în evidența
contabilă, în pct. 9 se propune de a
completa toate simbolurile enumerate
prin adăugarea a 2 indexi „c” si „e” în
formulele de calcul al costurilor
aferente producerii energiei electrice,
cât și completarea cu formula de calcul
al cheltuielilor aferente produceri
energiei termice de CET-uri.

Din
considerentele
că
TERMOELECTRICA S.A. efectiv
înregistrează cheltuieli de distribuire
conform SNC, propunem completarea

obiectelor în utilizare. În cazul capitalizării costurilor
ulterioare, deprecierii şi reluării deprecierii se determină
costul corectat al imobilizărilor care substituie costul de
intrare. Astfel, în corespundere cu prevederile SNC,
costul de intrare poate fi modificat, fapt ce va denatura în
scopuri tarifare valoarea inițială a mijloacelor fixe.
Totodată,
conform
prevederilor
proiectului
Metodologiei, corectarea costului de intrare poate fi
realizată doar prin investițiile aprobate de Agenție, dar nu
prin valoarea capitalizărilor efective reflectate în
contabilitate. Respectiv, noțiunea „cost de intrare” nu
poate fi aplicată, iar noțiunea „cost istoric” corespunde
principiilor de recunoaștere a cheltuielilor privind
amortizarea mijloacelor fixe în scopuri tarifare și este
aplicată în Metodologiile tarifare ale țărilor UE.
Nu se acceptă.
Cheltuielile de distribuire, sunt parte componentă a
cheltuielilor aferente serviciului de distribuție și furnizare
a energiei termice, inclusiv pentru apa caldă menajeră.
Nu se acceptă.
Referitor la completarea simbolurilor cu indici,
propunerea nu este clar definită și nu este argumentată.
Totodată, prevederile pct.9 se referă la structura
cheltuielilor incluse în costul total reglementat al energiei
electrice și termice produse de centralele electrice de
termoficare. La etapa stabilirii acestor cheltuieli, nu are
loc repartizarea acestora pe tipuri de energie.
Repartizarea este efectuată ulterior în corespundere cu
principiile enunțate la pct. 10 din proiectul Metodologiei.

Nu se acceptă.
Cheltuielile de distribuire, sunt parte componentă a
cheltuielilor aferente serviciului de distribuție și furnizare
a energiei termice, inclusiv pentru apa caldă menajeră.
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36.

37.

Metodologie stabilește, următoarele
cheltuieli incluse în costul total
reglementat (CRPj):
1) Cheltuieli aferente procurării
resurselor
energetice
primare
(CREpj);
2) Cheltuieli privind amortizarea
mijloacelor fixe și imobilizărilor
necorporale (CAIj);
3) Cheltuieli materiale (CMpj);
4) Cheltuieli aferente serviciilor
prestate de terți (CSTpj);
5) Cheltuieli aferente retribuirii
muncii (CRMpj);
6) Cheltuieli
administrative
(CAj);
7) Alte cheltuieli ale activității
operaționale (ACpj).

14. Costurile aferente serviciului
de distribuție și furnizare a energiei
termice sunt constituite din
cheltuielile necesare și justificate de
la punctul de intrare în rețeaua
termică până la punctul de
delimitare între rețeaua termică și
instalațiile de utilizare a energiei
termice ale consumatorilor.

S.A.„Termoelectrica”

1)

S.A.„Termoelectrica”

7)

formulelor de calcul din pct.11 cu
cheltuielile de distribuire.
Pct.11 de asemenea se propune a se
completa simbolurile (CRPj, CREj,
CAIj, CAj, ACj) cu un index „p” din
considerentele separării costurilor
pentru activitatea de producere a
energiei termice la centralele termice.

Pct. 14 din Proiect propunem de al
completa în final cu excepția
sistemelor de furnizare a energiei
termice pe orizontală unde există
posibilitatea tehnică de instalare a
echipamentelor de măsurare la fiecare
consumator în punctul de delimitare a
proprietății (contor la fiecare loc de
consum în parte (per apartament)).
Menționăm că în cazul sistemelor de
furnizare a energiei termice vechi pe
verticală, instalarea echipamentelor de
măsurare la punctul de delimitare a
proprietății
gestionarului
(ACC,
APLP, ÎMGFL etc.) este unicul posibil
datorită
specificului
construcției
rețelelor intra bloc.

Se acceptă parțial.
Acordarea indicilor este necesară în cazurile în care pot
interveni confuzii cu privire la apartenența anumitor
categorii de cheltuieli la una din activitățile reglementate.
Totodată, acordarea indicilor la cheltuielile comune care
se repartizează după determinarea acestora în scopuri
tarifare este incorectă. Astfel, abrevierile nominalizate nu
pot fi confundate între ele din următoarele considerente:
1) CRPj – reprezintă costul total reglementat pentru
producerea energiei, indiferent de sursa de producere
(CET sau CT). Totodată, acest simbol este aplicat doar
pentru activitatea de producere a energiei și nu poate fi
confundat cu alte abrevieri;
2) CAIj – reprezintă cheltuieli privind amortizarea
mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale, care includ
și cheltuielile repartizabile;
3) CAj - reprezintă cheltuieli administrative, care includ
și cheltuielile repartizabile.
Totodată se acceptă modificări la următoarele abrevieri:
1) CREpj – reprezintă cheltuieli aferente procurării
resurselor energetice primare, care includ și cheltuielile
repartizabile privind resursele energetice primare
procurate în scopuri administrative;
2) ACpj - reprezintă alte cheltuieli ale activității
operaționale, care includ și cheltuielile repartizabile.
Nu se acceptă.
În corespundere cu prevederile articolului 24, (4) al
Legii cu privire la energetică nr.174 din 21.09.2017,
”cheltuielile legate de procurarea, instalarea, sigilarea,
verificarea metrologică, întreţinerea, repararea şi
înlocuirea echipamentelor de măsurare la consumatorii
casnici sunt suportate de către operatorii sistemului de
distribuţie din sectorul electroenergetic, din sectorul
gazelor naturale, de către distribuitorii de energie
termică. Cheltuielile respective justificate se includ în
tariful reglementat pentru serviciul de distribuţie a
energiei electrice, pentru serviciul de distribuţie a
gazelor naturale si, respectiv, în tariful pentru serviciul
de distribuţie a energiei termice.”
Articolul 43, alin. 1) din Legea nr.92 din 29.05.2014
prevede: distribuitorii de energie termică sunt
responsabili de achiziţia, instalarea, exploatarea,
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Totodată, în cazul sistemelor de
furnizare a energiei termice pe
orizontală există posibilitatea tehnică
de instalare a echipamentelor de
măsurare la fiecare consumator în
punctul de delimitare a proprietății
(contor la fiecare loc de consum în
parte (per apartament)).
Astfel, în cadrul sistemelor de
furnizare a energiei termice pe
orizontală există 3 proprietari
(consumatorul, gestionarul, unitatea
termoenergetică) şi 2 puncte de
delimitare a proprietății):
1. Delimitarea proprietății unității
termoenergetice de cea a gestionarului
(ACC, ÎMGFL, APLP etc.);
2.
Delimitarea
proprietății
gestionarului
şi
consumatorului
nemijlocit.
Faptele respective au fost recunoscute
şi de Agenție prin introducerea în
Regulamentul privind furnizarea
energiei termice a noțiunii de loc de
consum (amplasamentul instalației de
utilizare a energiei termice a unui
consumator, unde se consumă energia
termică livrată prin una sau mai multe
instalații de racordare).
Respectiv, în conformitate cu p.71
din Regulamentul privind furnizarea
energiei termice aprobat de ANRE
“Echipamentele de măsurare se
instalează în limita proprietății
consumatorului, a producătorului sau
în limita proprietății furnizorului”.
Conform
prevederilor
Regulamentului
nominalizat,
echipamentele de măsurare nu pot fi
instalate
în
limita
proprietății
gestionarului blocului locativ ca
subiect distinct de drept, astfel,
echipamentele de măsurare pot fi
instalate doar în limita proprietății

întreţinerea şi verificarea metrologică periodică a
echipamentelor de măsurare instalate în gospodăriile
consumatorilor casnici la punctul de delimitare a
proprietății. Cheltuielile efective suportate se iau în
calcul la stabilirea tarifului pentru energia termică
furnizată. Celelalte categorii de consumatori suportă
toate cheltuielile legate de achiziţia, instalarea,
exploatarea, întreţinerea, înlocuirea şi verificarea
metrologică periodică a echipamentelor de măsurare.
Art.5 din Legea nr.92 din 29.05.2014 stabilește expres
semnificația noțiunii de punct de delimitare – loc în care
instalația de utilizare a energiei termice se racordează la
reţeaua termică şi în care patrimoniul consumatorului şi
patrimoniul unității termoenergetice se delimitează, în
funcţie de dreptul de proprietate, sau loc în care se
delimitează, în funcţie de dreptul de proprietate,
patrimoniile unităţilor termoenergetice.
S.A. „Termoelectrica” eronat interpretează prevederile
pct. 71 din Regulamentul privind furnizarea energiei
termice, care prevede că „Echipamentele de măsurare se
instalează în limita proprietății consumatorului, a
producătorului sau în limita proprietății furnizorului…”.
Agenția nu consideră că prin normele art. 43 alin. (1)
din Legea nr. 92 din 29.05.2014 și cele ale art. 24 alin.
(1) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la
energetică, se promovează soluții diferite, deoarece
normele art. 24 alin. (1) din Legea nr. 174 din 21.09.2017
cu privire la energetică, urmează să fie interpretate în
coroborare cu alte norme. Potrivit art. 23 alin. (1) și (2)
din Legea nr. 174 din 21.09.2017, raporturile juridice
dintre întreprinderile energetice, dintre întreprinderile
energetice şi consumatori, utilizatorii de sistem se
stabilesc în conformitate cu contractele încheiate, cu
prezenta lege, legile sectoriale, Legea nr. 105/2003
privind protecţia consumatorilor. Furnizarea energiei se
efectuează cu respectarea prevederilor prezentei legi,
legilor sectoriale, Legii nr. 105/2003 privind protecţia
consumatorilor, precum şi ale Codului civil nr.
1107/2002.
La caz, în calitate de lege sectorială este Legea nr. 92
din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi
promovarea cogenerării.
Potrivit art. 36 alin. (4) din Legea nr. 92 din
29.05.2014, distribuitorii efectuează extinderea reţelelor
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consumatorului, producătorului sau
furnizorului.
O altă situație este că Legea nr.92
reglementează doar sistemele cu
distribuție pe verticală şi nu poate fi
aplicată situațiilor noi apărute în cadrul
sistemelor de distribuție pe orizontală.
Din contra, Legea nr.174 din
21.09.2017 cu privire la energetică în
art.24 prevede că “(1) Cantitatea
energiei produse, exportate, importate,
transportate,
distribuite,
stocate,
furnizate și/sau comercializate se
măsoară
prin
intermediul
echipamentelor de măsurare”.
Totodată, articolul 43 alin. (1) din
Legea 92 prevede că: “Distribuitorii de
energie termică sunt responsabili de
achiziția, instalarea, exploatarea,
întreținerea şi verificarea metrologică
periodică a echipamentelor de
măsurare instalate in gospodăriile
consumatorilor casnici la punctul de
delimitare a proprietății”.
În acest sens art.6 din Legea nr.780
din 27.12.2001 privind actele
legislative expres prevede că: “(7) În
cazul în care între două acte legislative
cu aceeași forță juridică apare un
conflict de norme ce promovează
soluții diferite asupra aceluiași obiect
al reglementării, se aplică prevederile
actului posterior.”
Menționăm că o dată cu intrarea în
vigoare a Legii energeticii nr. 174 din
21.09.2017, distribuitorul are obligația
de a instala echipamente de măsurare
la consumator, indiferent de punctul de
delimitare a proprietății. Respectiv,
legislația în vigoare nu interzice
instalarea echipamentelor de măsurare
la fiecare loc de consum (branșamentul
apartamentului).

lor termice în funcţie de creşterea cererii de energie
termică, astfel încât să fie asigurată fiabilitatea şi
continuitatea în livrarea energiei termice către
consumatori, de asemenea să fie asigurați parametrii de
calitate ai serviciului de distribuţie a energiei termice la
punctul de delimitare.
Articolul 37 alin. (1) lit. a) din Legea menționată
prevede că, consumatorul de energie termică are dreptul
să i se livreze energia termică pînă la punctul de
delimitare cu reţelele termice ale distribuitorului la
parametrii de calitate ce corespund prevederilor prezentei
legi şi contractului încheiat cu furnizorul.
Articolul 38 alin. (4) din Legea citată mai prevede că,
parametrii agentului termic, care vor fi garantați de către
distribuitor şi furnizor la punctul de delimitare cu
instalaţiile de utilizare a energiei termice, vor fi stipulați
în contractele de furnizare a energiei termice.
Nici o normă din Legea nr. 174 din 21.09.2017 cu
privire la energetică nu obligă furnizorul de energie
termică de a instala echipamente de măsurare, fără a lua
în considerație punctul de delimitare a proprietății
furnizorului, de cea a consumatorului.
Suplimentar, în corespundere cu prevederile art.16
alin.(4) din Legea nr.139 din 19.07.2018 cu privire la
eficiența energetică: „La racordarea clădirilor noi la
rețeaua electrică, termică sau cea de gaze naturale ori la
renovarea majoră a clădirilor în care se furnizează
energie, în conformitate cu prevederile Legii
nr.128/2014 privind performanța energetică a clădirilor,
antreprenorii care construiesc clădiri de locuit cu mai
multe apartamente sau efectuează lucrări de renovare
majoră a acestora sînt obligați să instaleze echipamente
de măsurare individuale care corespund criteriilor
stabilite la alin.(3) din prezentul articol.” Totodată, în
corespundere cu prevederile art.16 alin.(9) din aceiași
lege este prevăzut: „În cazul în care, în clădirile de locuit
cu mai multe apartamente, instalarea echipamentelor de
măsurare individuale sau a repartitoarelor individuale
de costuri nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau
nu este justificată din punct de vedere economic,
repartizarea între apartamentele din clădire a cantității
de energie termică furnizată se va efectua în
conformitate cu procedura stabilită în Normele tehnice
cu privire la repartizarea consumului de energie termică
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Astfel, în Proiect propunem ca
costurile aferente instalării contoarelor
la consumatorul final în cazul
distribuției pe orizontală urmează a fi
acceptate şi incluse la determinarea şi
aprobarea
tarifelor
în
cadrul
cheltuielilor de bază, amortizării
imobilizării și rentabilității în
dependență
de
componentele
respective.

38.

39.

40.

15. Pentru titularii de licență
care dețin o singură licență pentru
activitatea de producere, distribuție
și furnizare a energiei termice,
prezenta Metodologie stabilește
următoarele cheltuieli incluse în
costul total reglementat (CLj):
1) Cheltuielile
aferente
energiei termice produse de
centralele electrice de termoficare
urbane și/sau centralele termice
proprii (CEPj);
2) Cheltuieli
aferente
distribuției și furnizării energiei
termice, inclusiv pentru apa caldă
menajeră (CDFj).
18. În costurile reglementate nu
se includ cheltuielile aferente:
1) efectuării
lucrărilor
de
construcție, reconstrucție, reparație
capitală, procurării, modernizării,
montării și probării utilajului, pentru
punerea în funcțiune a noilor
obiecte,
secții
și
agregate,
supravegherea
de
autor
a
organizațiilor de proiectare, alte
investiții capitale. Aceste cheltuieli
se recuperează după darea în

S.A.„Termoelectrica”

1)

La determinarea cheltuielilor aferente
serviciului de distribuţie și furnizare a
energiei termice, inclusiv pentru apa
caldă
menajeră
un
indicator
monitorizat prezintă apa de adaos,
deci, conform pct.30 formula de calcul
se propune a se completa cu
componenta cheltuielilor „costul apei
de adaos”.

S.A.„Termoelectrica”

1)

În pct.15 alin.1) după cuvântul „sau”
de suplimentat cu cuvântul „și”, în
cazul nostru energia termică se
produce și de CET-uri și de CT.

S.A. „CET-NORD”

1)

-la subpct. 11 cuvintele „servicii de
consultanţă” să fie excluse. În scopul
asigurării unei activităţi vitale ale
întreprinderii este necesar uneori de a
recurge la serviciile unor consultanţi
care, sunt contra plată;
- subpct. 14 să fie exclus integral.
Potrivit art. 24 a Legii salarizării nr.
847 din 14.02.2002 “(1) Membrilor
organelor
de
conducere
ale
întreprinderilor de stat şi ale
societăţilor pe acţiuni (consiliul de
administraţie, consiliul societăţii) li se
stabilesc îndemnizaţii lunare în

în interiorul clădirilor de locuit cu mai multe
apartamente, elaborate, cu asistența autorității
responsabile de implementarea politicilor în domeniul
eficienței energetice, de către organul central de
specialitate al administrației publice în domeniul
energeticii și aprobate de către acestea.”
Astfel, în corespundere cu prevederile legislației în
vigoare, instalarea echipamentelor de măsurare a energiei
termice pentru fiecare apartament nu este o obligativitate
pentru întreprindere, iar cheltuielile aferente instalării
echipamentelor de măsurare după punctul de delimitare
nu sunt justificate și nu pot fi acceptate în scopuri tarifare.
Nu se acceptă.
Componentele tarifului de livrare a apei de adaos, sunt
indicate la pct. 31. În condițiile în care titularul de licență
nu furnizează terților apă de adaos, totodată acesta fiind
și distribuitor al energiei termice, aceste cheltuieli se
includ în cheltuielile aferente serviciului de distribuție și
furnizare a energiei termice. Astfel, structura cheltuielilor
aferente apei de adaos nu se modifică în dependență de
destinație (furnizată terților sau în rețelele termice
proprii).
Se acceptă.

Nu se acceptă.
La subpct. 11, modificările propuse nu sunt acceptate
deoarece cheltuielile aferente retribuirii muncii sunt parte
componentă a cheltuielilor de bază. Statele de personal al
titularilor de licență includ toate categoriile de personal
necesar pentru asigurarea desfășurării eficiente a
activității reglementate. Totodată, în cheltuielile de bază
sunt incluse și cheltuielile pentru pregătirea și
perfecționarea cadrelor. Astfel propunerea de includere
în cheltuieli a „serviciilor de consultanță” nu este
justificată.
La subpct. 14, modificările propuse nu sunt acceptate din
următoarele considerente.
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exploatare a mijloacelor fixe prin
includerea în preț sau tarif a
amortizării
acestora
și
a
rentabilității investițiilor efectuate
după cum este descris în Secțiunea 2
a Capitolului III și Secțiunile 1 și 2
ale Capitolului V din prezenta
Metodologie;
2) înlăturării nefinisărilor în
lucrările de proiectare, construcție și
montaj,
revizie
(demontare),
înlăturarea defectelor utilajului și
deteriorărilor provocate din vina
producătorilor,
furnizorilor
și
organizațiilor de transport;
3) executării
lucrărilor
de
proiectare și construcție, procurarea
utilajului, repararea și întreținerea
obiectelor din fondul locativ, de
menire comunală, social-culturală și
altor obiecte, executării lucrărilor
(serviciilor) auxiliare, ce nu sunt
legate de activitatea reglementată a
titularului de licență;
4) lucrărilor calificate ca ajutor
pentru
alte
întreprinderi
și
organizații atât în formă de servicii,
cât și suport material sau financiar;
5) scopurilor
sponsorizare;

de

caritate

și

6) achitării
amenzilor,
penalităților,
despăgubirilor,
acoperirii lipsurilor, pierderilor și
altor cheltuieli neproductive;
7) creanțelor compromise;

mărime de pînă la trei salarii minime
pe ţară, determinate în condiţiile Legii
nr. 1432-XIV din 28 decembrie 2000
privind modul de stabilire şi
reexaminare a salariului minim. (2)
Îndemnizațiile lunare se stabilesc din
contul
mijloacelor
unităţilor
economice respective şi se anulează în
cazul cînd membrii consiliilor se
eschivează
de
la
îndeplinirea
funcțiilor.
Prin urmare, atât serviciile de
consultanţă, cât şi plăţile calculate
membrilor consiliului şi comisiei de
cenzori ale societăţilor pe acţiuni cu
capital de stat, urmează să fie calculate
şi achitate din contul mijloacelor
financiare ale întreprinderii care,
depind direct de tarifele reglementate
pentru producerea energiei electrice şi
termice, precum şi pentru serviciile de
distribuţie şi furnizare a energiei
termice, care într-un final influențează
asupra fondului de salarizare.

Obligativitatea efectuării anumitor plăți de către titularul
de licență, impusă prin diverse acte legislative, nu denotă
faptul obligativității și necesității includerii acestora în
scopuri tarifare. Fiecare articol de cheltuieli, inclus în
scopuri tarifare, trebuie justificat inclusiv din punct de
vedere al necesității și eficienței acestora.
Menționăm că, Metodologia tarifară este elaborată în
baza legilor sectoriale. Astfel, art. 9 alin.(4) lit. e) din
Legea nr.92 cu privire la energia termică și promovarea
cogenerării din 29.05.2014 prevede că, Agenția are
dreptul să aplice principiul de eficienţă maximă cu
cheltuieli minime în ceea ce privește producerea,
distribuţia şi furnizarea energiei termice la tarife
reglementate. Totodată, în conformitate cu art. 8 alin.(1)
lit. e) din Legea nr.107 din 27.05.2016 cu privire la
energia electrică, Agenția pune în aplicare principiul
eficienţei maxime la cheltuieli minime la producerea,
transportul, distribuţia, furnizarea energiei electrice în
contextul obligaţiilor de serviciu public de furnizor al
serviciului universal, de furnizor de ultimă opțiune, de
furnizor central de energie electrică, precum şi la
operarea pieței energiei electrice.
Conform prevederilor art.47, alin.(3), lit. c) din Legea
nr. 1134 din 02.04.97 privind societățile pe acțiuni,
profitul net poate fi utilizat pentru plata recompenselor
către membrii consiliului societății şi ai comisiei de
cenzori. Astfel, în scopul respectării prevederilor legilor
sectoriale, proiectul Metodologiei nu include cheltuieli
ineficiente. Or, obținerea profitului în rezultatul
activității întreprinderii este unul din criteriile eficienții
acesteia. În cazul activității eficiente a titularului de
licență, acoperirea plăților și recompenselor către
membrii consiliului societății şi ai comisiei de cenzori, se
va efectua din profitul net al întreprinderii. Suplimentar
menționăm că, în corespundere cu Hotărârea Guvernului
nr.1053 din 11.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la reprezentarea statului în societățile
comerciale, reprezentantul statului, acționând în numele
autorităţii abilitate, reprezintă şi apără drepturile şi
interesele legale ale statului într-o societate comercială
cu cotă de participare a statului sau care deține în
administrare economică bunuri proprietate publică de
stat. Respectiv reprezentanții statului nu sunt angajați ai
întreprinderii, iar îndemnizațiile lunare achitate din
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41.

8) cheltuieli pentru cercetări
științifice și dezvoltare, care nu se
capitalizează;
9) cheltuieli aferente constituirii
provizioanelor pentru riscuri și
cheltuieli;
10) recompense unice;
11) cheltuieli pentru burse de
valori, organizații de intermediere și
de altă natură administrativă,
servicii de consultanță, asistență
juridică;
12) cheltuieli aferente organizării
timpului liber și a odihnei
salariaților, inclusiv și cheltuielile
pentru măsuri corporative;
13) cheltuieli aferente desfășurării
adunării generale a acționarilor;
14) plăți calculate membrilor
consiliului și comisiei de cenzori ale
titularului de licență;
15) cheltuieli de judecată și taxele
de stat aferente;
16) cheltuieli aferente asigurării
benevole a personalului și a
bunurilor materiale;
17) alte cheltuieli ale titularului de
licență ce nu țin de activitățile
reglementate.

S.A.„Termoelectrica”

5.1)

la pct. 18 din Proiect este
menționat
că
„în
costurile
reglementate nu se includ cheltuielile
aferente: recompense unice, cheltuieli
pentru burse de valori, organizații de
intermediere și de altă natură
administrativă,
servicii
de
consultanță,
asistență
juridică;
cheltuieli
aferente
desfășurării
adunării generale a acționarilor; plăți
calculate membrilor consiliului și
comisiei de cenzori ale titularului de
licență, cheltuieli de judecată și taxele
de stat aferente”. Toate aceste puncte
se propun a fi excluse din Proiectul
Metodologiei, deoarece sunt strict
necesare
pentru
desfășurarea
activităților reglementate și sunt
nemijlocit legate de activitățile de
bază ale întreprinderii.
-Referitor la recompensele
unice, acestea constituie componentă
obligatorie a sistemului de salarizare
pentru munca prestată de salariat care
se include în costuri, și doar
recompensele unice anuale achitate
din profit nu urmează a fi incluse in
costurile reglementate. Mai mult,
prevederea nominalizată contravine
pct.48 din proiectul aceleiași
Metodologii care stabilește că:
„Cheltuielile
privind
retribuirea
muncii se determină reieșind din: 8)
primele justificate în scopuri tarifare,
și prevăzute de Codul Muncii,
Contractul colectiv de muncă și
Regulamentele interne”.
-Servicii
de
consultanță,
asistență juridică care sunt suportate
exclusiv
pentru
desfășurarea
activităților reglementate urmează a fi

contul mijloacelor unităților economice reprezintă o plată
suplimentară la remunerațiile achitate în cadrul
instituțiilor publice.
Nu se acceptă.
Excluderea cheltuielilor nominalizate este justificată din
următoarele motive:
1) recompense unice – recompensele nu sunt plăți
salariale obligatorii. Astfel, în corespundere cu
prevederile art. 138 alin.(1) din Codul muncii nr.154 din
28.03.2003, „pe lângă plăţile prevăzute de sistemele de
salarizare, pentru salariații unității se poate stabili o
recompensă în baza rezultatelor activităţii anuale din
fondul format din beneficiul obținut de unitate.” În
concluzie, recompensele nu reprezintă plăți obligatorii și
sunt achitate din beneficiul întreprinderii. Totodată,
Agenția acceptă mijloacele de stimulare a activității
angajaților, pentru succese în muncă prin acceptarea, la
un anumit nivel, a primelor;
2) cheltuieli pentru burse de valori nu sunt cheltuieli
necesare activității reglementate. Suplimentar, titularul
de licență nu a venit cu argumente privind necesitatea
includerii acestora în prețurile/tarifele reglementate;
3) organizații de intermediere și de altă natură
administrativă - nu sunt cheltuieli necesare activității
reglementate. Or, titularul de licență nu a venit cu
argumente privind necesitatea includerii acestora în
prețurile/tarifele reglementate;
4) servicii de consultanță și asistență juridică. Titularul de
licență, prin stabilirea statelor de personal și retribuirea
muncii acestora, a inclus deja aceste categorii de
cheltuieli. Astfel, în costurile de bază aprobate pentru
S.A.„Termoelectrica”, a fost inclusă retribuirea muncii a
26 consultanți-juriști. Suplimentar la cheltuieli privind
retribuirea muncii, în cheltuielile titularului de licență
sunt incluse cheltuieli de perfecționare a cadrelor;
5) necesitatea
includerii
cheltuielilor
aferente
desfășurării adunării generale a acționarilor nu a fost
nicicum argumentată de către titularul de licență.
6) plăți calculate membrilor consiliului și comisiei de
cenzori ale titularului de licență - argumentarea este
prezentată la pct. 40 din Tabel.
7) cheltuieli de judecată și taxele de stat aferente. În
condițiile în care cheltuielile de judecată sunt suportate
de către titularul de licență, rezultă că acesta, prin decizia
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acceptate în corespundere cu SNC
„Cheltuieli”. În Metodologia tarifară
în sectorul gazelor naturale, la
transport și distribuția energiei
electrice acestea sunt acceptate;
-Cheltuieli aferente desfășurării
adunării generale a acționarilor sunt
cheltuieli strict minim necesare și
obligatorii în conformitate cu Legea
privind societățile pe acțiuni nr.1134
din 02.04.1997 și prevederile
Statutului societății pe acțiuni, fără de
care este imposibil de desfășurat
activitățile reglementate, deoarece în
corespundere cu art.50 alin.(1) din
Legea
nominalizată
„Adunarea
generală a acționarilor este organul
suprem de conducere al societății”, și
conform art.65 alin. (1) „Consiliul
societății
reprezintă
interesele
acționarilor în perioada dintre
adunările generale și, în limitele
atribuțiilor sale, exercită conducerea
generală și controlul asupra activității
societății”.
(inclusiv
publicarea
informației despre ținerea adunării
generale a acționarilor în organul de
presă, publicarea informației despre
activitatea
societății,
ținerea
nemijlocită a adunării generale a
acționarilor,
pregătirea
tuturor
materialelor pentru ordinea de zi a
adunării generale a acționarilor și
prezentarea acestora acționarilor etc.).
Conform
SNC
„Cheltuieli”
cheltuielile date se includ în
componența
cheltuielilor
administrative;
-Plăți
calculate
membrilor
consiliului și comisiei de cenzori ale
titularului de licență - retribuirea
muncii consiliului societății, comisiei
de cenzori și a reprezentantului
statului
este
obligatorie
în

instanței de judecată a fost recunoscut vinovat de anumite
încălcări legale sau au fost admise pretențiile din acțiunea
reclamanților către S.A. „Termoelectrica”. În cazul
înaintării în instanță a unei acțiuni neîntemeiate sau
tardive, care ulterior a fost respinsă de instanța de
judecată, S.A. „Termoelectrica” urmează să suporte
consecințele, prin pierderea taxei de stat achitate și altor
cheltuieli, care nu-i sunt restituite. În aceste cazuri
cheltuielile de plată a taxei de stat sunt nejustificate și nu
pot fi admise pentru includere în tarif. Acest fapt va
responsabiliza persoanele cu funcții de răspundere și
angajații titularului de licență, pentru a înainta acțiunile
și să efectueze actele de procedură în termenele prevăzute
de lege, precum și să analizeze oportunitatea și șansele de
câștig a cauzelor în instanță, cu scopul neadmiterii
cheltuielilor nejustificate sub forma taxei de stat.
Totodată, reieșind din prevederile art. 94 alin. (1) CPC,
instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut
procesul să plătească, la cerere, părții care a avut câștig
de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acțiunea
reclamantului a fost admisă parțial, acestuia i se
compensează cheltuielile de judecată proporţional părții
admise din pretenții, iar pârâtului – proporţional părții
respinse din pretențiile reclamantului.
Corespunzător, dacă titularul de licență câștigă procesul,
cheltuielile de judecată sub forma taxei de stat, îi sunt
restituite, adică recuperate.
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conformitate cu Legea privind
societățile pe acțiuni. Conform art.50
adunarea generală a acționarilor
stabilește
cuantumul
retribuției
muncii organului de conducere al
societății pe acțiuni. Iar conform Legii
salarizării nr. 847 din 14.02.2002
art.24 (1) Membrilor organelor de
conducere ale întreprinderilor de stat
și ale societăților pe acțiuni (consiliul
de administrație; consiliul societății) li
se stabilesc îndemnizații lunare în
mărime de pînă la trei salarii minime
pe țară, determinate în condițiile Legii
nr. 1432-XIV din 28 decembrie 2000
privind modul de stabilire și
reexaminare a salariului minim. Doar
Consiliul
societății
exercită
conducerea generală și controlul
asupra activității societății.
Prin urmare, retribuirea muncii
organelor de conducere în mărime de
3 salarii minime pe țară, inclusiv
contribuțiile de asigurări sociale și
primele de asigurare medicală
obligatorii aferente poartă titlu
obligatoriu și se propun a fi acceptate
în costurile reglementate de către
Agenție.
-Cheltuieli de judecată și taxele
de stat aferente- în cazul în care sunt
efectuate
pentru
desfășurarea
activităților reglementate, la fel se
propun a fi acceptate și recunoscute ca
cheltuieli reglementate de către
Agenție (taxa de stat pentru
înregistrarea bunurilor la oficiul
cadastral, taxa de stat achitată la
camera înregistrării de stat, taxa de
stat pentru serviciile notariale etc.).
Actualele Metodologii tarifare
din sectoarele reglementate de către
Agenție nu prevăd excluderea
cheltuielilor menționate mai sus,
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42.

21.
Pentru
fiecare
an
calendaristic titularii de licență,
prezintă Agenției spre coordonare
Programul de producere. Programul
de producere efectiv realizat pentru
anul
precedent
se
prezintă
concomitent cu Raportul anual de
activitate al întreprinderii, iar
programul de producere planificat
pentru anul următor până la data de
31 decembrie.

S.A.„Termoelectrica”

8)

cheltuielile date fiind recunoscute și
incluse în costurile reglementate
(Metodologia de calculare, aprobare și
ajustare a tarifelor pentru serviciul de
distribuție a energiei electrice,
Metodologia de calculare, aprobare și
aplicare a tarifelor și prețurilor
reglementate la gazele naturale,
Metodologia determinării, aprobării și
aplicării tarifelor la producerea
energiei electrice, energiei termice și
la apa de adaos nr 147 din 25.08.2004
și Metodologia de determinare,
aprobare și aplicare a tarifelor pentru
energia termică livrată consumatorilor
nr. 482 din 06.09.2012 în vigoare pînă
în
prezent).
Deci
propunem
menținerea variantei actuale a
punctului dat după cum este descrisă
în Metodologiile tarifare nr. 147 și nr.
482.
La Capitolul III Determinarea și
actualizarea cheltuielilor, Secțiunea I,
Cheltuielile
aferente
procurării
resurselor energetice primare, pct. 21
din considerentele aprobării recente a
raportărilor titularilor de licențe din
sectoarele
electroenergetic
şi
termoenergetic, care conține cca 20 de
formulare cu indicatori tehnici
detaliați pe luni, se propune punctul
dat în următoarea redacție: “Pentru
fiecare an calendaristic titularii de
licență, prezintă Agenției Programul
de producere planificat pentru anul
următor până la data de 31 decembrie”.
Menționăm, că Programul de
producere este anexă și parte
componentă a materialelor remise
odată cu calculul tarifelor, iar
prezentarea informației efective este
prezentată lunar, trimestrial şi anual în
conformitate cu sistemul de rapoarte şi
prevederile date urmează să se

Nu se acceptă.
Programul de producere înglobează parametrii
tehnologici principali pe întreprindere și însăși pentru
titularul de licență este important de a verifica realizarea
Planului de producere și a prezenta Agenției Planul de
facto, cu explicațiile de rigoare privind neexecutarea
Planului sau alte explicații exhaustive privind un
indicator sau altul din Program. În rapoartele prezentate
de către titularii de licență sunt prezentate datele efective.
Respectiv prevederile acestui punct nu contravin
Hotărârii ANRE nr.157/2018 din 07.05.2018 cu privire
la raportările titularilor de licențe din sectoarele
electroenergetic și termoenergetic.
Totodată, în corespundere cu prevederile pct. 5 din
Hotărârea Consiliul de administraţie al ANRE nr.286 din
17.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind procedurile de prezentare şi de examinare a
cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele
reglementate, anual, până la data de 1 mai, titularii de
licență din sectorul termoenergetic depun spre
examinare la Agenţie cererea privind
aprobarea
preţurilor/tarifelor. Astfel, în scopul optimizării
perioadei de examinare a solicitării titularului de licență
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43.

27. În cazul producerii energiei în
centralele electrice de termoficare
urbane (CET), dat fiind faptul că
cogenerarea reprezintă producerea
simultană, în același proces, a
energiei electrice și termice în
cadrul unei și aceleiași instalații,
prezenta Metodologie prevede
alocarea, între energia electrică și
energia termică produse, a costului
combustibilului utilizat, astfel încât
economia
de
combustibil,
comparativ cu generarea separată a
energiei electrice și termice, să fie
repartizată
într-un
mod
nediscriminatoriu între cele două
forme de energie produse simultan.
Economia de combustibil
se determină conform formulei:
∆𝑄𝐶𝐸𝑇𝑗 = (𝑄𝐶𝑇𝐸𝑗 + 𝑄𝐶𝑇𝑗 ) − 𝑄𝐶𝐸𝑇𝑗
𝐸𝐸𝑗 𝐸𝑇𝑗
=(
+
)
𝜂𝐶𝑇𝐸 𝜂𝐶𝑇
𝐸𝐸𝑗 + 𝐸𝑇𝑗
−
(7)
𝜂𝐶𝐸𝑇𝑗
unde:
ΔQCETj – cantitatea de combustibil
economisită, GJ;
QCTEj – cantitatea de combustibil
necesară pentru producerea separată
a cantității de energie electrică EEj
în
cadrul
unei
centrale
termoelectrice eficiente, GJ;
QCTj – cantitatea de combustibil
necesară pentru producerea separată
a cantității de energie termică ETj în
cadrul unei centrale termice, GJ;

S.A.„Termoelectrica”

8)

regăsească în sistemul de informații în
baza cărora titularii de licențe prezintă
rapoarte la Agenție conform art.9,
alineatul 2), litera k) din Legea 92 şi
art.7, alineatul 1, litera s) din Legea
107.
La pct. 27 al aceluiași capitol, se
propune înlocuirea formulelor de
calcul şi simplificarea modului de
alocare a combustibilului utilizat la
CET între energia electrică și energia
termică produse în aceiași instalație,
prin stabilirea în metodologie a valorii
acceptate de 40 % a randamentului
electric în baza combustibilului alocat
la producerea energiei electrice, în
calitate de limită de discriminare între
cele două forme de energie produse
simultan.
Astfel, repartizarea combustibilului
alocat pentru cele doua tipuri de
energie se va efectua conform
următoarelor formule:
QEEj=EEj/0,4
QETj=QCETj-QEEj
Unde:
QEEj- cantitatea de combustibil
alocată pentru producerea energiei
electrice produse de CET în anul j, GJ;
EEj - cantitatea de energie electrica
produsă de CET în anul “ j", GJ;
QCETj -cantitatea de combustibil
utilizată la CET în anul “j” pentru
producerea simultană a cantității EEj
de energie electrică şi ETj de energie
termică;
QETj- cantitatea de combustibil
alocată pentru producerea energiei
termice produse de CET în anul “ j",
GJ;
În aşa mod va fi limitată discriminarea
energiei electrice față de energia
termică produse în cogenerare
indiferent de tehnologiile utilizate,

privind aprobarea prețurilor/tarifelor, Programul de
producere executat trebuie prezentat concomitent cu
Raportul anual de activitate al întreprinderii, dar nu ca
„anexă și parte componentă a materialelor remise odată
cu calculul tarifelor”.
Nu se acceptă.
Metoda de alocare a costului combustibilului între
energia electrică și termică produsă în regim de
cogenerare, reflectată în proiectul Metodologiei este
metoda nediscriminatorie de alocare, care nu
favorizează/discriminează nici una din formele de
energie produse. Aceasta se bazează pe aplicarea
raportului
costurilor
conexe
combustibilului
caracteristice producerii separate a energiei electrice și
energiei termice, la repartizarea economiei de
combustibil datorate producerii simultane, între cele
2 forme de energie. Propunerea întreprinderii este bazată,
însă, pe metoda cheltuielilor remanente (o metodă care
presupune favorizarea unei forme de energie față de
cealaltă) și, respectiv, nu poate fi acceptată afirmația
precum că abordarea propusă ar limita discriminarea.
Totodată propunerea întreprinderii ar exclude în totalitate
dependența producerii energiei electrice în regim de
cogenerare față de randamentul global al CET, astfel,
indiferent de valoarea randamentului global al CET
(85%, 75% sau 60%), randamentul electric luat în
considerație la determinarea cantității de combustibil ar
rămâne neschimbat (40 %), respectiv, fluctuațiile
randamentului global al CET se vor reflecta doar asupra
producerii energiei termice, ceea ce reprezintă totuși o
acutizare a discriminării dintre formele de energie
produse simultan și nicidecum limitarea acesteia. Or,
considerăm oportună eliminarea discriminării prin
alocarea costurilor bazată pe principii obiective,
reflectate în prevederile pct. 27, astfel încât evoluția
eficienței globale a CET-lui să se reflecte atât asupra
consumatorilor de energiei electrică, cât și asupra
consumatorilor de energie termică.
Referitor la argumentele ce vizează securitatea
energetică, promovarea cogenerării și adaptarea la
condițiile de piață, de notat, că întreprinderea nu a
cuantificat beneficiul suplimentar adus de propunerile
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QCETj – cantitatea de combustibil
utilizată la CET în anul ,,j” pentru
producerea simultană a cantității
EEj de energie electrică și ETj de
energie termică;
EEj – cantitatea de energie
electrică produsă de CET în anul
,,j”, GJ;
ETj – cantitatea de energie termică
produsă de CET în anul ,,j”, GJ;
ηCTE – randamentul de referință al
unei
centrale
termoelectrice
eficiente cu turbină cu abur (fără
ciclu combinat). În conformitate cu
prezenta metodologie ηCTE=0,35;
ηCT – randamentul de referință al
celei mai eficiente centrale termice
din țară (cu puterea comparabilă cu
puterea termică a CET). În
conformitate
cu
prezenta
metodologie ηCT=0,92;
ηCETj – randamentul global de
producere a energiei electrice și
termice de CET în anul ,,j”. La
ajustarea
prețurilor/tarifelor
valoarea randamentului global se
stabilește nu mai mică decît
valoarea medie a acestuia pe
parcursul ultimilor 5 ani.

specificul sistemelor centralizate de
alimentare cu energie termică precum
şi evoluția lor în timp. Menționăm că
formulele propuse iau în considerație
nivelul actual al tehnologiilor utilizate
de producători.
La baza acestei propuneri stau
următoarele argumente:
- randamentul electric la centralele
termoelectrice clasice, care livrează în
Sistemul Energetic Național cca 80%
din volumul de energie electrică
consumat, nu depășește 35%;
-asigurarea securității energetice a
statului prin stabilirea de mecanisme,
scheme de sprijin şi stimulente pentru
îndeplinirea obiectivelor politicii de
stat privind promovarea cogenerării;
-necesitatea creării condițiilor de
adaptare a producătorilor de energie
termică și electrică în cogenerare la
condițiile pieței.

întreprinderii față de abordarea ANRE reflectată în
proiectul Metodologiei.
Agenția a modelat pentru două valori ale
randamentelor de referință ale unei centrale eficiente cu
turbină cu abur (fără ciclul combinat) și anume de 0,35 și
0,4 alocarea combustibilului între energia electrică și
energia termică. Modelarea a fost efectuată în baza
datelor reale pentru anul 2016 și 2017, de asemenea,
pentru valoarea de referință armonizată a randamentului
pentru producția separată de energie electrică de 0,517.
În același timp, s-a modelat și cu algoritmul de repartizare
a combustibilului propus de către S.A. ”Termoelectrica”.
Astfel, putem conchide câteva concluzii principale:
1.
Odată cu creșterea valorii de referință a unei
centrale termoelectrice ηCTE, cantitatea (ponderea) de
combustibil repartizată componentei electrice se
diminuează de la 58,53 % la 55,26 %, iar în cazul de
ηCTE=0,517 până la 48,86 % și, respectiv, pentru
componenta
termică
ponderea
repartizării
combustibilului este în creștere, respectiv 41,47 %;
44,74 % și 51,14 %.
2.
Pentru algoritmul propus de către titularul de
licență pentru parametrii efectivi ai anului 2017, obținem
pentru energia termică ponderea combustibilului în
proporție de 31,77 % și pentru energia electrică, respectiv
– 68,23 %.
Astfel, propunerea titularului de licență nu poate fi
acceptată.

Cantitatea
de
combustibil
repartizată
energiei
electrice
produse de CET se determină
conform formulei:
𝑄𝐸𝐸𝑗
= 𝑄𝐶𝑇𝐸𝑗 − 𝛥𝑄𝐶𝐸𝑇𝑗
𝑄𝐶𝑇𝐸𝑗
×(
)
𝑄𝐶𝑇𝐸𝑗 + 𝑄𝐶𝑇𝑗

(8)

Cantitatea
de
combustibil
repartizată producerii energiei

39

termice de CET se determină
conform formulei:
𝑄𝐸𝑇𝑗
= 𝑄𝐶𝑇𝑗 − 𝛥𝑄𝐶𝐸𝑇𝑗
𝑄𝐶𝑇𝑗
×(
)
𝑄𝐶𝑇𝐸𝑗 + 𝑄𝐶𝑇𝑗

(9)

44.

34.
Consumurile de apă în
scopuri de distribuție, includ:
1) apa de adaos;
2) apa pentru răcirea pompelor.
Distribuitorul de energie termică
determină cheltuielile de suplinire a
rețelelor termice cu apă de adaos în
corespundere cu tarifele la apa
potabilă și tehnologică utilizată
pentru producerea apei de adaos,
tarifele la apa de adaos și volumele
respective de consum în rețelele
termice.

S.A.„Termoelectrica”

1)

Pct.34 se propune a fi adus în
conformitate cu pct.30, pct.31 și
pct.36, deci apa de adaos se va exclude
din consumurile de apă în scopuri de
distribuție.

45.

37. La stabilirea și ajustarea
prețurilor/tarifelor,
cheltuielile
aferente
procurării
resurselor
energetice primare în scopuri
administrative sau alte necesități, cu
excepția celor de producere,
aferente activității reglementate, se

S. A. “CET-NORD”

2)

Să fie exclus textul: „se determină
reieşind din cantităţile necesare şi
justificate, stabilite în corespundere cu
cantităţile efective în ultimii 3 ani”.
Considerăm că nu este corect să
fim atașați de cheltuielile reale ale
resurselor energetice în scopuri

Nu se acceptă.
În corespundere cu prevederile Legii nr. 92 din
29.05.14, art. 6, alin.(2), lit. a) unul din principiile
politicii de stat în sectorul termoenergetic este
„promovarea şi asigurarea competitivității în sectorul
termoenergetic”, iar lit. c) a aceluiași articol stabilește:
„promovarea eficienţei energetice, a producerii energiei
termice din surse regenerabile şi a producerii energiei
termice prin cogenerare, inclusiv prin procurarea
prioritară a energiei termice produse de centralele
electrice de termoficare şi de centralele de producere a
energiei electrice şi termice în regim de cogenerare de
înaltă eficienţă”. Astfel, pot fi surse care produc energie
termică, dar nu livrează apă de adaos.
Pct. 30, 31 și 36 reflectă expres modalitatea de stabilire
a consumurilor și cheltuielilor pentru producerea/
prepararea apei de adaos la nivel de surse (CT, CET), iar
pct. 34, stabilește expres includerea apei de adaos în
consumurile de apă în scopuri de distribuție.
Volumul apei de adaos este un element caracteristic
procesului de distribuție a energiei termice, care în mod
ideal, în cazul rețelelor termice performanțe și a lipsei
sustragerii apei de adaos din sistem, tinde spre zero și,
invers, în cazul unui sistem de distribuție precar,
indicatorul dat va depăși și nivelul normativ. Astfel, în
cazul separării activității de producere și celei de
distribuție, în corespundere cu prevederile legale, este
necesară reflectarea corectă a cheltuielilor.
Se acceptă parțial.
Prevederile pct. 37 se referă la procesul de stabilire și
ajustare a prețurilor/tarifelor. Astfel, un criteriu relevant,
pentru planificarea acestor cheltuieli, este nivelul
cheltuielilor din anii precedenți. Totodată, la actualizarea
prețurilor/tarifelor, aceste cheltuieli vor fi determinate
prin calcul direct, reieșind din datele efective.
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46.

determină în baza cantităților
necesare și justificate, stabilite în
corespundere cu cantitățile efective
în ultimii 3 ani, dar care nu depășesc
normativele existente, la care se
aplică tarifele în vigoare sau
prețurile de piață. La actualizare
aceste cheltuieli sunt determinate
prin calculul direct în corespundere
cu prevederile Secțiunii 2 a
Capitolului VII din prezenta
Metodologie. Cheltuielile aferente
procurării resurselor energetice
primare în scopuri administrative
sunt repartizate proporţional cu
ponderea veniturilor obţinute din
activităţile vizate în veniturile totale
realizate de titularul de licență.
42. În baza de calcul nu se includ
valorile următoarelor mijloace fixe
și imobilizări necorporale:
1) care nu sunt destinate
activității reglementate;
2) transmise
operațional;

în

leasing

3) aferente
contractelor
investiționale încheiate în condițiile
Legii cu privire la eficiența
energetică;
4) conservate și/sau neutilizate
pe parcursul anului de reglementare;

S.A.„Termoelectrica”

5.3)

administrative, deoarece, uneori, în
caz
de
dificultăți
financiare,
întreprinderea nu are posibilitatea de a
procura resursele energetice necesare
(carburanţi, apă, energia electrică
procurată).

Respectiv, în scopul evitării neclarităților ulterioare, se
propune redactarea pct. 37.
Totodată, cu același scop, se propune următoarea redacție
a pct. 151: „ 1) cheltuielile aferente procurării resurselor
energetice primare, în scopuri de producere a energiei
electrice și/sau termice și livrare de energie termică către
consumatori, se determină prin calcul direct în
corespundere cu Programul de producere efectiv realizat
pentru anul ,,j-1”, coordonat cu Agenția, cu respectarea
prevederilor Secțiunii 1 a Capitolului III din prezenta
Metodologie. Cheltuielile aferente procurării resurselor
energetice primare în scopuri administrative sau
gospodărești, cu excepția celor de producere, aferente
activității reglementate, se determină prin calcul direct,
în baza datelor efective pentru anul ,,j-1””.

Concomitent, și punctul 42 alineatul
(11) se propune a fi exclus, deoarece
este discriminatoriu.

Nu se acceptă.
Obiecția nu este justificată, iar aplicarea noțiunii de
„discriminare” este inoportună. În sensul reglementărilor
tarifare, discriminarea poate avea loc doar în condițiile în
care titularilor de licență din același sector li se aplică
abordări diferite, în contextul acelorași acte de
reglementare. Or, astfel de abordări în proiectul
Metodologiei nu sunt prevăzute. Totodată, neincluderea
anumitor prevederi, care sunt reflectate în metodologiile
tarifare ale altor sectoare energetice, operatorii cărora au
activități total diferite de titularii de licență din sectorul
termoenergetic, atât după structură, cât și esență, nu se
consideră discriminare.

5) obiectelor locative, de menire
social-culturală și ale altor mijloace
fixe care nu sunt destinate activității
reglementate;
6) finanțate de către terți,
inclusiv bugetele de stat și locale,
din granturi sau donații;
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7) transmise
în
gestiunea
titularului de licență cu titlu gratuit
sau la deservire tehnică;
8) aflate în curs de execuție;
9) executate în afara planurilor
de investiții, fără aprobarea
Agenției;
10) costul istoric al cărora a fost
recuperat integral prin amortizarea
inclusă în scopuri tarifare;
11) care nu sunt reflectate în
evidența contabilă;
12) ieșite din evidența contabilă în
anul precedent de reglementare;

47.

48.

13) orice majorare a costului de
intrare a mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale, inclusiv
prin reevaluare, rezultată în urma
aplicării altui procedeu decât prin
efectuarea investițiilor.
46. Mijloacele financiare în
mărimea amortizării anuale incluse
în tarif, cu excepția celor aferente
investițiilor
efectuate
din
împrumuturi, vor fi utilizate de către
titularii de licență doar în scopul
efectuării
investițiilor.
Pentru
activitatea de distribuție a energiei
termice, din totalul investițiilor
executate, cel puțin 70 % vor fi
destinate extinderii, reconstrucției,
modernizării, renovării și reabilitării
rețelelor termice. În cazul utilizării
acestor mijloace în alte scopuri,
Agenția va diminua costul total
reglementat
pentru anul
de
reglementare următor, în cuantumul
mijloacelor care nu au fost utilizate.
48.
Pentru anul de bază,
cheltuielile privind retribuirea

S.A.„Termoelectrica”

11)

La pct. 46, propunem reformularea
frazei a doua, în loc de sintagma "rețele
termice" de indicat “mijloace fixe”, iar
limita de "70 %” de substituit cu
sintagma
„proporțional
ponderii
amortizării aferente fiecărei grupe de
mijloace fixe”.

Nu se acceptă.
Prevederile pct. 46 corespund integral necesității
stringente și actuale de reducere a pierderilor energiei
termice în rețelele termice și corespunde Strategiei
energetice a Republicii Moldova până în anul 2030. În
deosebi, această problemă este actuală pentru
S.A.„Termoelectrica”, care pe parcursul ultimei perioade
de reglementare nu și-a redus pierderile în rețelele
termice. Totodată, în cazul acceptării reformulării
sintagmei „rețele termice” în „mijloace fixe”, ar rezulta
că celelalte 30% vor fi investiții în imobilizări
necorporale.
Este
aceasta
o
necesitate
a
S.A. „Termoelectrica”?

S.A.„Termoelectrica”

5.4)

La punctul 48) alineatul 1) sintagma
„efectiv” se propune a fi exclusă din

Nu se acceptă.
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muncii, CPPp0, CPDF0, CMD0 și
CMA0, sunt determinate pornind de
la:
1) numărul
personalului
efectiv, dar nu mai mare decât cel
prevăzut în Statele de personal în
vigoare, aprobate de către titularul
de licență;
2) cuantumul minim garantat al
salariului în sectorul real;
3) coeficientul de complexitate
recomandat la stabilirea salariului
tarifar. Acest coeficient se aplică
la nivelul efectiv aplicat de către
întreprindere;
4) nivelul
personalului;

de

calificare

a

5) regimul timpului de lucru
efectiv, înregistrat în anii
precedenți anului de bază;
6) condițiile de muncă;
7) suplimente
salarii;

obligatorii

la

8) primele justificate în scopuri
tarifare, și prevăzute în Codul
muncii, Contractul colectiv de
muncă și Regulamentele interne.

Proiect. Luând în considerație
fluctuația cadrelor și stabilirea
costurilor de bază pe o perioadă de 5
ani, cheltuielile privind retribuirea
muncii se determină în dependență de
numărul personalului strict necesar
pentru
desfășurarea
activităților
reglementate prevăzut în Statele de
personal, după cum este indicat și în
Metodologiile tarifare din celelalte
sectoare reglementate, dar nu efectivul
personalului la moment. Statele de
personal sunt aprobate luând în
considerație numărul de unități de state
strict necesare pentru asigurarea
alimentării fiabile a consumatorilor cu
energie electrică și energie termică și
desfășurarea normală a activității
reglementate. Spre exemplu: unitățile
de state pentru personalul operativ sunt
calculate reieșind din numărul de
unități necesare procesului de
producere pentru lucru în schimburi și
asigurării
securității
energetice.
Unitățile aferente personalului de
reparații, personalului de deservire etc.
sunt determinate și strict necesare
pentru asigurarea funcționalității
întreprinderii
din
considerentele
neadmiterii externalizării serviciilor de
către Agenție pentru activitățile de
cogenerare
și
pentru
sectorul
termoenergetic conform Hotărârii
Agenției nr.232 din 27.06.2017
privind aprobarea Listei serviciilor și a
lucrărilor ce pot fi externalizare de
către titularii de licență din sectorul
electroenergetic.
De
asemenea,
costurile de bază, ar putea fi aprobate
pe parcursul anului de bază, cînd nu
vor fi disponibile datele efective
anuale.

Argumentele sunt prezentate în ordinea obiecțiilor
înaintate:
1) prevederile pct. 48 alin. 1) nu stabilesc
determinarea cheltuielilor privind retribuirea muncii
reieșind din „efectivul personalului la moment”, ci denotă
o interpretare eronată. De menționat, că formularea
„numărul personalului efectiv” reprezintă analiza datelor
efective privind numărul angajaților. Datele efective
privind numărul angajaților sunt examinate pentru o
perioadă de 4 ani, în corespundere cu prevederile pct. 71
din proiectul Metodologiei. Această prevedere
corespunde pct. 5 alin.1) lit. c) din Hotărârea Consiliul de
administraţie al ANRE nr.286 din 17.10.2018 cu privire
la aprobarea Regulamentului privind procedurile de
prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe
privind preţurile şi tarifele reglementate, conform cărora
în sectorul termoenergetic şi pentru activitatea licenţiată
de producere a energiei electrice în regim de cogenerare,
titularii de licenţe depun spre examinare la Agenţie
cererea privind aprobarea costurilor/cheltuielilor de
bază, în termen de 60 zile de la data obținerii licenţei sau
180 zile până la data finalizării duratei de aplicare a
costurilor/cheltuielilor de bază aprobate. Respectiv
determinarea cheltuielilor privind retribuirea muncii, în
condițiile finalizării duratei de aplicare a cheltuielilor de
bază aprobate (cu 180 zile mai devreme) are loc în
condiții ex-ante și nicidecum în baza „efectivului
personalului la moment”. Astfel, dacă, în rezultatul
examinărilor perioadelor precedente, este constatat că
anumite funcții incluse în Statele de personal au fost
vacante pe tot parcursul perioadei de valabilitate a
costurilor de bază precedente, evident că acest factor va
influența decizia privind acceptarea acestor cheltuieli în
scopuri tarifare. Or, în condițiile în care funcția a fost
menținută vacantă pe o durată îndelungată de timp,
aceasta nu mai corespunde noțiunii de „personal strict
necesar”. Menționăm că, Agenția nu intervine în
stabilirea și aprobarea Statelor de personal și nici în
deciziile titularilor de licență, privind managementul
resurselor umane. Totodată, întotdeauna există
probabilitatea ca Statele de personal să conțină un număr
mai mare de funcții decît cel real necesar activității
titularului de licență;
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49.

51. La actualizarea anuală a
cheltuielilor aferente retribuirii
muncii, indicele prețurilor de
consum
este
substituit
cu
coeficientul creșterii medii anuale a
cuantumului minim garantat al
salariului în sectorul real, dacă sunt
îndeplinite concomitent următoarele
condiții:
1)
la nivel național, s-a
modificat
cuantumul
minim
garantat al salariului în sectorul real,
aprobat prin Hotărârea Guvernului;
2)
titularul de licență a
aplicat în anul de reglementare
prevederile Hotărârii Guvernului cu
privire la cuantumul minim garantat
al salariului în sectorul real;

S.A.„Termoelectrica”

5.5)

Punctul 51 de expus în următoarea
redacție: „În cazul în care într-un
anumit an, la nivel național se va
modifica cuantumul minim garantat al
salariului în sectorul real, fapt care va
duce, în anul respectiv, la o majorare
mai mare a cheltuielilor ce țin de
remunerarea muncii, decât cheltuielile
cu personalul, actualizate conform
formulei de ajustare, costurile aferente
retribuirii muncii, din anul respectiv,
vor fi actualizate prin substituirea
indicelui prețurilor de consum (IPCM)
cu indicele creșterii medii anuale a
cuantumului minim garantat al
salariului în sectorul real” similar altor
metodologii tarifare din sector.

2) Hotărârea ANRE nr.232 din 27.06.2017 este
justificată, în special în situația în care Legea nr.92 din
29.05.2014, nu prevede externalizarea serviciilor.
Totodată, Agenția susține optimizarea cheltuielilor
titularilor de licență. Astfel, în contextul inițierii
modificărilor la proiectul Legii nr.92 din 29.05.2014,
Agenția a înaintat propuneri privind admiterea
externalizării serviciilor în condițiile eficienței
economice;
3) Afirmația „costurile de bază, ar putea fi aprobate
pe parcursul anului de bază, cînd nu vor fi disponibile
datele efective anuale” este irelevantă în condițiile
prevederilor pct. 71 din proiectul Metodologiei care
stabilesc: „Proiectul calculelor cheltuielilor de bază este
realizat de către titularul de licență în conformitate cu
prevederile prezentei Metodologii, cu reflectarea
desfășurată a cheltuielilor efective incluse în cheltuielile
de bază pentru anii precedenți (4 ani) și cu anexarea
documentelor justificative care confirmă nivelul solicitat
al cheltuielilor”. La fel, această afirmație este irelevantă
și în condițiile prevederilor pct. 5 alin.1) lit. c) din
Hotărârea Consiliul de administraţie al ANRE nr.286 din
17.10.2018.
Se acceptă.
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3)
nivelul
coeficientului
creșterii medii anuale a cuantumului
minim garantat al salariului în
sectorul real în anul de reglementare
este mai mare decât nivelul indicelui
prețurilor de consum pentru același
an.

50.

În formulele de actualizare a
cheltuielilor aferente retribuirii
muncii se aplică IPCMj sau
coeficientul creșterii medii anuale a
cuantumului minim garantat al
salariului în sectorul real, doar dacă,
titularul de licență a aplicat efectiv
în anul de reglementare prevederile
Hotărârii Guvernului cu privire la
cuantumul minim garantat al
salariului în sectorul real.
52. Cheltuielile materiale cuprind
valoarea materialelor consumabile
care participă direct sau contribuie
indirect la desfășurarea activității de
producere (CMpj) sau distribuție
(CMdfj). Cheltuielile materiale pot fi
reprezentate de: materiale, piese de
schimb, carburanți, lubrifianți,
obiecte de mică valoare și scurtă
durată, materiale de protecție și alte
tipuri de materiale utilizate pentru
organizarea
activității
și
întreținerea, exploatarea și reparația
curentă a utilajului, clădirilor și
construcțiilor
necesare
pentru
desfășurarea
activităților
reglementate.

S.A.„CET-NORD”

3)

După cuvântul “curentă” a se completa
cu sintagma: “ori capitală”.

Nu se acceptă.
Reparația curentă (mentenanța) reprezintă ansamblul
tuturor acțiunilor tehnice şi organizatorice care se
execută asupra instalaţiilor şi componentelor acestora
pentru menținerea sau restabilirea capacității de a-şi
îndeplini funcția pentru care au fost proiectate.
Reparația capitală (reabilitare) reprezintă operațiuni
efectuate asupra unor echipamente, instalații sau
ansambluri de instalații energetice, după o perioada de
funcționare, cu scopul de a restabili caracteristicile
tehnice și de eficiență ale acestora la un nivel comparabil
cu cel inițial (de proiect), dar fără modificarea
tehnologiei inițiale.
Totodată, conform prevederilor SNC „Imobilizări
necorporale și corporale”, pct. 57: „Costurile ulterioare
aferente întreținerii, asistenței tehnice şi reparaţiei
imobilizărilor corporale se efectuează pentru menținerea
lor în stare funcţională. Aceste costuri (inclusiv
remunerarea personalului, valoarea materialelor
consumate şi părților componente înlocuite) de la care nu
se așteaptă beneficii economice suplimentare, se reflectă
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ca costuri/cheltuieli curente.” Totodată, pct. 58:
„Costurile ulterioare pot fi efectuate în procesul de
reparaţie sau dezvoltare a imobilizării corporale cu
scopul îmbunătățirii caracteristicilor iniţiale a acesteia şi,
respectiv, majorării beneficiilor economice așteptate din
utilizarea obiectului. În particular, majorarea beneficiilor
economice poate să rezulte din: prelungirea duratei de
utilizare a obiectului, creşterea capacității de producţie,
suprafeței sau altor caracteristici ale obiectului,
îmbunătăţirea substanţială a calităţii producției fabricate
(serviciilor prestate), prelungirea intervalelor între
înlocuirile părților componente în limita duratei de
utilizare a obiectului, crearea componentelor care nu mai
necesită înlocuire în limita duratei de utilizare a
obiectului, reducerea semnificativă a costurilor de
exploatare prevăzute inițial etc. În asemenea situaţii
costurile ulterioare se capitalizează prin adăugarea
acestora la valoarea contabilă a obiectului respectiv”.
Reieșind din cele relatate anterior, reparațiile capitale ale
mijlocului fix urmează să fie capitalizate în corespundere
cu prevederile SNC.
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51.

53 Pentru anul de bază,
cheltuielile materiale, CMp0 și
CMdf0, se determină pornind de la:
1) devizele
de
cheltuieli,
prețurile minime de pe piață și
contractele încheiate cu terțe părți;
2) planurile
de
deservire
tehnică, întreținere și reparație
curentă a mijloacelor fixe;
3) normele privind consumul de
materiale prevăzute de actele
normative, dar nu mai mari decât
cele efectiv înregistrate;
4) pașapoartele
mijloacelor fixe;

tehnice

ale

5) normativele
privind
realizarea măsurilor de protecție a
muncii;

S.A.„Termoelectrica”

5.2)

Propunem
excluderea
sintagmei
„minim” din pct.53. În caz contrar nu
este clar de către cine și cum va fi
determinat prețul minim, cînd nu
există un catalog de prețuri la nivel de
Agenție sau la nivel de țară unde sunt
publicate prețurile minime de piață și
condițiile de stabilire a acestora.
Totodată, nu este clar în cazul dat care
este rolul desfășurării achizițiilor în
conformitate cu Regulamentul privind
procedurile de achiziție a bunurilor,
lucrărilor și serviciilor utilizate în
activitatea titularilor de licență din
sectoarele
electroenergetic,
termoenergetic, gazelor naturale și
operatorilor care furnizează serviciul
public de alimentare cu apă și
canalizare.

Nu se acceptă.
Argumentarea este prezentată la pct. 19 din Tabel.
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52.

6) cantitățile
de
materiale
efectiv utilizate în perioadele
precedente de reglementare.

S. A. “CET-NORD”

4)

- la subpct. 1, să se excludă cuvântul
“minime”;
- la subpct. 2, după cuvântul “curentă”
a se completa cu sintagma: “ori
capitală”;
- în subpct. 6 trebuie de concretizat
care, perioade precedente urmează a fi
luate în consideraţie, în caz contrar, se
creează o situație de confuz, şi
respectiv, temei pentru diverse
interpretări.

Nu se acceptă.
- subpct. 1. Formularea corespunde principiului de
eficienţă maximă cu cheltuieli minime, prevăzut în art.
9 alin.(4) lit. e) din Legea nr.92 din 29.05.2014 cu privire
la energia termică și promovarea cogenerării și art.
8 alin. (1) lit. e) din Legea nr.107 din 27.05.2016 cu
privire la energia electrică. Suplimentar argumentarea
este prezentată la pct. 19 din Tabel;
- subpct. 2. Reparațiile capitale ale mijloacelor fixe
urmează să fie capitalizate în corespundere cu prevederile
SNC. Argumentarea expusă la pct. 50 din Tabel;
- subpct. 6. Punctul 71 din proiectul Metodologiei,
prevede: „ Proiectul calculelor cheltuielilor de bază este
realizat de către titularul de licență în conformitate cu
prevederile prezentei Metodologii, cu reflectarea
desfășurată a cheltuielilor efective incluse în cheltuielile
de bază pentru anii precedenți (4 ani) și cu anexarea
documentelor justificative care confirmă nivelul solicitat
al cheltuielilor.” Astfel, concretizări suplimentare nu
sunt necesare.

53.

56. Cheltuielile aferente serviciilor
prestate de terți reprezintă plățile
achitate persoanelor terțe pentru
serviciile
necesare
activității
reglementate a titularului de licență.
Acestea includ:
1) verificarea, deservirea tehnică,
întreținerea, exploatarea și reparația
curentă a mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale aferente
activităților reglementate;
2) asigurarea condițiilor normale
de lucru și a tehnicii securității
prevăzute de legislație;
3) pregătirea și perfecționarea
cadrelor;
4) asigurarea
obligatorie
a
salariaților și a patrimoniului în
conformitate
cu
prevederile
legislației;
5) verificarea, deservirea tehnică a
aparatelor de măsurare și control;

S. A. “CET-NORD”

5)

- la subpct. 1, după cuvântul “curentă”
a se completa cu sintagma: “ori
capitală”.

Nu se acceptă.
- subpct. 1. Reparațiile capitale ale mijloacelor fixe
urmează să fie capitalizate în corespundere cu prevederile
SNC. Argumentarea expusă la pct. 50 din Tabel;
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54.

6) servicii de telecomunicații;
7) asigurarea pazei, inclusiv a
securității
antiincendiare
în
conformitate
cu
prevederile
legislației;
8) alte
cheltuieli,
aferente
serviciilor prestate de terți, necesare
și justificate aferente activității
reglementate a întreprinderii.
60. Cheltuielile de distribuire
(CDj)
reprezintă
cheltuielile
aferente
promovării
și
comercializării
serviciilor
reglementate. În cheltuielile de
distribuire se includ cheltuielile,
aferente serviciului vânzări și
marketing ale întreprinderii și
anume:
1) cheltuielile
ce
țin
de
contractarea și facturarea energiei și
apei de adaos, contractarea de
combustibil, materiale, piese de
schimb, reactive chimice și altele
necesare
pentru
activitățile
reglementate;

S. A. “CET-NORD”

6)

- la subpct. 1 să se excludă sintagma
„serviciile de marketing”;
- la subpct. 6, după cuvântul “curentă”
a se completa cu sintagma: “ori
capitală”;
- la subpct. 7, după cuvântul
“reparaţia” să se completeze cu
“întreţinerea”;
- la subpct. 9 după “comisioanele
achitate băncilor comerciale” să se
completeze cu cuvintele “şi oficiilor
poştale”.

Se acceptă.
- subpct. 1. Se exclude sintagma „serviciile de
marketing”;
- subpct. 7. Se include sintagma „întreținerea”.
Nu se acceptă.
- subpct. 6. Reparațiile capitale ale mijloacelor fixe
urmează să fie capitalizate în corespundere cu prevederile
SNC. Argumentarea expusă la pct. 50 din Tabel;
- subpct. 9.Cheltuielile poștale sunt prevăzute la
subpct. 8.

2) cheltuieli de publicitate
(cheltuielile legate de informarea
consumatorilor și publicului);
3) deplasările personalului;
4) servicii de telecomunicații;
5) asigurarea pazei, inclusiv a
securității
antiincendiare
în
conformitate
cu
prevederile
legislației;
6) întreținerea
și
reparația
curentă a mijloacelor fixe aferente
activității
comerciale
a
întreprinderii;
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7) valoarea, uzura, reparația și
întreținerea obiectelor de mică
valoare și scurtă durată;
8) cheltuieli poștale;
9) comisioanele
băncilor
comerciale
colectarea
plăților
consumatori;

achitate
pentru
de
la

10) cheltuielile tipografice, pentru
procurarea rechizitelor de birou;
11) cheltuielile pentru întreținerea
transportului auto de serviciu;

55.

56.

12) alte cheltuieli necesare și
justificate
aferente
activității
reglementate a întreprinderii.
57.
Pentru anul de bază,
cheltuielile aferente serviciilor
prestate de terți (CSTp0 și CSTdf0) se
determină pornind de la:
1) devizele
de
cheltuieli,
prețurile minime de pe piață și
contractele încheiate cu terțe părți;
2) cheltuielile efective aferente
serviciilor
prestate
de
terți
înregistrate în perioadele precedente
de reglementare.

64. Cheltuielile administrative
(CAj)
reprezintă
cheltuielile
justificate
aferente
activității
aparatului
de
conducere,
subdiviziunilor administrative ale

S.A.„Termoelectrica”

5.2)

S. A. “CET-NORD”

7)

Propunem
excluderea
sintagmei
„minim” din pct. 57. În caz contrar nu
este clar de către cine și cum va fi
determinat prețul minim, cînd nu
există un catalog de prețuri la nivel de
Agenție sau la nivel de țară unde sunt
publicate prețurile minime de piață și
condițiile de stabilire a acestora.
Totodată, nu este clar în cazul dat care
este rolul desfășurării achizițiilor în
conformitate cu Regulamentul privind
procedurile de achiziție a bunurilor,
lucrărilor și serviciilor utilizate în
activitatea titularilor de licență din
sectoarele
electroenergetic,
termoenergetic, gazelor naturale și
operatorilor care furnizează serviciul
public de alimentare cu apă și
canalizare.
- la subpct. 1, după cuvântul “curentă”
a se completa cu sintagma: “ori
capitală”;
- la subpct. 2, după cuvântul
“reparaţia” a se completa cu sintagma
“întreţinerea obiectelor de mica
valoare”.

Nu se acceptă.
Argumentarea este prezentată la pct. 19 din Tabel.

Nu se acceptă.
- subpct. 1. Reparațiile capitale ale mijloacelor fixe
urmează să fie capitalizate în corespundere cu prevederile
SNC. Argumentarea expusă la pct. 50 din Tabel.
Se acceptă.
- subpct. 2. Se include sintagma „întreținerea”.
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întreprinderii,
cheltuielile
cu
caracter administrativ și anume:
1) întreținerea
și
reparația
curentă a mijloacelor fixe cu
destinație administrativă;
2) valoarea, uzura, reparația și
întreținerea obiectelor de mică
valoare și scurtă durată;
3) cheltuielile poștale;
4) cheltuieli de întreținere și
exploatare a mijloacelor de
telecomunicare utilizate în scopuri
administrative;
5) cheltuielile
tipografice,
pentru procurarea rechizitelor de
birou, formularelor tipizate;
6) cheltuielile
pentru
paza
obiectelor
administrative
și
asigurarea securității antiincendiare;
7) cheltuielile
pentru
întreținerea transportului auto de
serviciu, care se determină în baza
actelor normative;
8) cheltuielile pentru deplasările
personalului;
9) cheltuieli pentru asigurarea
obligatorie a personalului și a
patrimoniului în conformitate cu
prevederile legislației;
10) cheltuielile pentru serviciile
bancare;
11) cheltuielile pentru pregătirea
și perfecționarea obligatorie a
personalului;
12) procurarea literaturii speciale,
actelor normative și instructive,
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abonarea la ediții speciale necesare
în activitatea reglementată;

57.

13) alte cheltuieli necesare și
justificate
aferente
activității
reglementate a întreprinderii.
71. Titularii de licență prezintă
Agenției spre examinare și aprobare
calculele noi ale cheltuielilor, în
termenul indicat în Regulamentul
privind procedurile de prezentare și
de examinare a cererilor titularilor
de licențe privind prețurile și tarifele
reglementate. Proiectul calculelor
cheltuielilor de bază este realizat de
către titularul de licență în
conformitate
cu
prevederile
prezentei
Metodologii,
cu
reflectarea
desfășurată
a
cheltuielilor efective incluse în
cheltuielile de bază pentru anii
precedenți (4 ani) și cu anexarea
documentelor justificative care
confirmă nivelul solicitat al
cheltuielilor.

S.A.„Termoelectrica”

5.6)

În punctul 71 este indicat „Proiectul
calculelor cheltuielilor de bază este
realizat de către titularul de licență în
conformitate cu prevederile prezentei
Metodologii,
cu
reflectarea
desfășurată a cheltuielilor efective
incluse în cheltuielile de bază pentru
anii precedenți (5 ani) și cu anexarea
documentelor
justificative
care
confirmă
nivelul
solicitat
al
cheltuielilor”. Nu suntem de acord cu
abordarea propusă, dat fiind faptul, că
costurile de bază aferente activității de
producere a energiei electrice și
termice, activității de distribuție și
furnizare a energiei termice sunt
determinate reieșind din principiile
Metodologice tarifare și din analiza
cheltuielilor efectiv înregistrate în
perioada precedentă de reglementare,
însă trebuie luat în considerație și
necesarul de costuri și cheltuieli,
precum și modificările în legislație,
pentru desfășurarea activității normale
a întreprinderii. Punctul dat intră în
contrazicere cu prevederile legilor
sectoriale, care stipulează că titularii
de licențe prezintă rapoarte Agenției,
Instrucțiunea cu privire la raportările
titularilor de licențe din sectoarele
electroenergetic și termoenergetic
recent aprobat de Agenție. Ca urmare,
considerăm oportun de a propune
excluderea punctului nominalizat, și
menținerea normelor metodologice
unice pentru toți titularii de licențe,
similar
Metodologiei
64/2018,

Se acceptă parțial.
1) Pct. 71 va avea următoarea redacție: „Titularii de
licență prezintă Agenției spre examinare și aprobare
calculele noi ale cheltuielilor, în termenul indicat în
Regulamentul privind procedurile de prezentare și de
examinare a cererilor titularilor de licențe privind
prețurile și tarifele reglementate. Proiectul calculelor
cheltuielilor de bază este realizat de către titularul de
licență în conformitate cu prevederile prezentei
Metodologii, cu reflectarea desfășurată a cheltuielilor
efective incluse în cheltuielile de bază pentru anii
precedenți (4 ani) și cu anexarea documentelor
justificative care confirmă nivelul solicitat al
cheltuielilor.”
2) Argumentarea privind păstrarea termenului de 4 ani
pentru examinarea cheltuielilor efective este prezentată la
pct. 23 din Tabel.
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58.

74.
Cheltuielile materiale și
cele aferente serviciilor prestate de
terți, în mărimea acceptată în
scopuri tarifare, vor fi utilizate
conform destinației în corespundere
cu
prevederile
prezentei
Metodologii. În cazul când titularul
de licență, va utiliza aceste mijloace
în alte scopuri, Agenția va diminua
venitul reglementat pentru anul
următor de reglementare, în
cuantumul mijloacelor neutilizate
conform destinației.

S.A.„Termoelectrica”

5.6)

Metodologiei 65/2018 și Metodologiei
486/2017.
Similar prevederile din pct. 74
„Cheltuielile materiale și cele aferente
întreținerii și exploatării mijloacelor
fixe și imobilizărilor necorporale, în
mărimea acceptată în scopuri tarifare,
vor fi utilizate conform destinației în
corespundere cu prevederile prezentei
Metodologii. În cazul cînd titularul de
licență, va utiliza aceste mijloace în
alte scopuri, Agenția va diminua
venitul reglementat pentru anul
următor, în cuantumul mijloacelor
neutilizate conform destinației” se
propune a fi eliminată în totalitate,
deoarece: a) Conținutul său contravine
principiului de a activa eficient. Dacă
o lucrare poate fi efectuată cu acțiuni
inovative, care duc la descreșterea
costurilor, deci creativitatea lucrărilor
ar trebui să rămână fără motivare; b) În
conceptul Agenției reducerea de
costuri este echivalentă cu reducerea
calității serviciilor de întreținere și
exploatare. Așa rezultat, însă,
întreprinderea nu-l poate admite, dat
fiind faptul, că poate fi penalizat
pentru încălcarea indicatorilor de
calitate; c) Prin formulele de
actualizare a costurilor de bază se
aplică deja un coeficient de eficiență
0,98.
Prin această modificare se exclude
total interesul întreprinderii de a fi
eficient și a reduce costurile de
întreținere și exploatare, contrar
legislației care indică că organul
regulator să creeze condiții pentru o
activitate eficientă. Adică acest punct
din proiectul Metodologiei tarifare
contravine clauzelor legale expuse în
Legea nr. 107 art. 3, alineatul (2), litera
b), art. 87 alineatul (2), litera a) și e),

Nu se acceptă.
1) Prevederile pct. 74 ale Metodologiei corespund
integral prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr.92 din
29.05.2014: „Metodologiile tarifare contribuie la
furnizarea energiei termice în condiţii de fiabilitate, cu
cheltuieli minime şi cu utilizarea eficientă a obiectivelor
din sectorul termoenergetic, inclusiv a capacităţilor de
producţie.”;
2) Afirmația „ în conceptul Agenției reducerea de costuri
este echivalentă cu reducerea calității serviciilor de
întreținere și exploatare”, este nefondată și neîntemeiată.
Rezultatele eficienței trebuie să aibă impact asupra
diminuării tarifelor. În caz contrar, acestea vor fi benefice
doar pentru titularii de licență, iar consumatorii nu vor
avea beneficii. Or, acordarea unor servicii calitative cu
costuri eficiente trebuie să fie a priori principiul de bază
a titularului de licență. Suplimentar, Regulamentul cu
privire la indicatorii de calitate a serviciilor de distribuţie
şi furnizare a energiei termice, aprobat de către ANRE,
contrazice afirmațiile eronate enunțate de titularul de
licență;
3) prevederile proiectului Metodologiei nu stipulează
necesitatea reducerii costurilor prin reducerea calității
serviciilor. Prevederile pct. 74, clar denotă faptul că
cheltuielile vizate au destinație stabilită și nu pot fi
utilizate în alte scopuri. Or, utilizarea acestor mijloace
financiare în alte scopuri, deopotrivă pot avea drept
impact reducerea calității serviciilor, mai ales că această
prevedere se referă la cheltuielile materiale și cele
aferente serviciilor prestate de terți , adică la cheltuielile
care au impact direct asupra stării de funcționare a
imobilizărilor și respectiv asigurării fiabile a serviciilor.
Menționăm că, afirmația: „acest punct din proiectul
Metodologiei tarifare contravine clauzelor legale expuse
în Legea nr. 107 art. 3, alineatul (2), litera b), art. 87
alineatul (2), litera a) și e), Legea nr. 92 art.4, litera d),
art. 45, litera c), litera d) și, deci, promovează principiul
extensiv, nu cel al eficienței de operare a mijloacelor de
producție și rețelelor de distribuție.” nu corespunde
realității. Suplimentar, atât Legea nr. 92 din 29.05.2014
cât și Legea nr. 107 din 27.05.2016, conțin prevederi cu
privire la eficiența cheltuielilor. Astfel, art. 3 alin. (1) din
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Legea nr. 92 art.4, litera d), art. 45,
litera c), litera d) și, deci, promovează
principiul extensiv, nu cel al eficienței
de operare a mijloacelor de producție
și rețelelor de distribuție.

59.

75. Alte cheltuieli ale activității
operaționale (ACpj; ACdfj) cuprind:
1) impozite,
taxe,
plățile
regulatorii și alte plăți obligatorii
aferente activității reglementate
(ITRpj; ITRdfj), cu excepția celor
recuperabile și impozitului pe venit.
Întru excluderea dublării, la
calcularea prețurilor și tarifelor
aceste cheltuieli nu se includ în alte
componente tarifare;
2) alocația pentru fondul de
rulment (AFRpj; AFRdfj). Alocația
pentru fondul de rulment este

S.A.„Termoelectrica”

5.6)

Reieșind din prevederile SNC
„Costurile îndatorării” și Legii
148/30.07.2015, pe parcursul a 30 ani
Societatea va achita dobânda bancară
Ministerului Finanțelor care după
punerea în exploatare a mijloacelor
fixe va fi reflectată la cheltuielile
anului de gestiune. Din considerentele,
că împrumutul dat este recreditat de
stat, altă sursă de acoperire a
cheltuielilor date nu se prevăd în
metodologie, propunem completarea
pct. 75, alineatul 2) după cuvântul
„scurt” de suplimentat cu fraza „și
termen lung, în baza contractelor
încheiate cu organismele financiare

Legea nr. 107 prevede:„ În conformitate cu prezenta
lege, energia electrică se produce, se transportă, se
distribuie, se furnizează şi se consumă în cel mai eficient
mod”; art. 13 alin. (5) prevede: „titularul de licenţă este
în drept să externalizeze un serviciu sau o lucrare pe care
trebuie să le îndeplinească cu condiţia obținerii
acordului prealabil al Agenţiei şi după demonstrarea
faptului că externalizarea serviciului, a lucrării
respective va conduce la reducerea costurilor şi la
eficientizarea activităţii aferente serviciului, lucrării
externalizate, fără a fi afectate calitatea serviciului, a
lucrării respective, separarea şi independenţa
operatorului sistemului de transport, a operatorului
sistemului de distribuţie în raport cu întreprinderile
electroenergetice integrate sau întreprinderile înrudite.
Lista serviciilor şi a lucrărilor ce pot fi externalizate de
către titularii de licenţă se aprobă prin hotărârea
Consiliului de administraţie.”; art. 87 alin. (3) lit. a):
„Metodologiile de calculare, aprobare şi aplicare a
preţurilor şi a tarifelor reglementate trebuie să includă
componența şi modul de calculare a cheltuielilor
aferente exploatării eficiente şi întreținerii obiectelor
sistemului electroenergetic”, etc. Similar, prevederile
Legii nr. 92 din 29.05.2014, art. 9 alin. (4) lit. e):
„Agenția are dreptul să aplice principiul de eficienţă
maximă cu cheltuieli minime în ceea ce privește
producerea, distribuţia şi furnizarea energiei termice la
tarife reglementate”.
Nu se acceptă.
Nu este suficient și corect ca mecanismul de calculare a
tarifelor să rezide doar în acoperirea tuturor eventualelor
costuri prin tarife. Principiile puse la baza proiectului
Metodologiei constau în stimularea titularului de licență
în atragerea investițiilor necesare în dezvoltare,
modernizare și reconstrucție, de a-și eficientiza
activitatea și a minimiza costurile, implicit investiționale.
Astfel, de notat, că proiectul Metodologiei prevede
suficiente resurse financiare tarifare eventual disponibile
utilizării pentru efectuarea investițiilor, cum ar fi
cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale, precum și includerea
rentabilității (profitului) reglementate, rata căreia se
determină anual conform metodei costului mediu
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60.

destinată plăților dobânzilor pentru
creditele bancare primite pe termen
scurt în scopul acoperirii obligațiilor
financiare pe termen scurt ale
întreprinderii, formate ca rezultat al
diferenței de timp dintre regimul de
facturare-achitare a serviciilor
reglementate aplicat de către
titularul de licență față de
consumatori și regimul de achitare a
bunurilor și serviciilor procurate de
către titularul de licență în
conformitate cu contractele semnate
cu furnizorii.
76. La determinarea prețurilor și
tarifelor pentru fiecare an de
reglementare, alte cheltuieli ale
activității operaționale se determină
după cum urmează:

S.A. „CET-NORD”

8)

S.A.„Termoelectrica”

5.7)

𝐴𝐶𝑝𝑗 = 𝐼𝑇𝑅𝑝𝑗 + 𝐴𝐹𝑅𝑝𝑗 (26)
𝐴𝐶𝑑𝑓𝑗 = 𝐼𝑇𝑅𝑑𝑓𝑗 + 𝐴𝐹𝑅𝑑𝑓𝑗 (27)

61.

Alocația pentru fondul de
rulment se determină conform
formulei:
𝛼
𝐴𝐹𝑅𝑝𝑗 =
× (𝐶𝑅𝐸𝑝𝑗 + 𝐶𝑀𝑝𝑗
365
+ 𝐶𝑆𝑇𝑝𝑗
+ 𝐶𝑅𝑀𝑝𝑗 + 𝐶𝐴𝑗
+ 𝐼𝑇𝑅𝑝𝑗 )
× 𝑅𝐷𝑏𝑗 (28)
𝐴𝐹𝑅𝑑𝑓𝑗 =

unde:

𝛼
× (𝐶𝑅𝐸𝑑𝑓𝑗
365
+ 𝐶𝑀𝑑𝑓𝑗
+ 𝐶𝑆𝑇𝑑𝑓𝑗
+ 𝐶𝑅𝑀𝑑𝑓𝑗
+ 𝐶𝐷𝑗 + 𝐶𝐴𝑗
+ 𝐼𝑇𝑅𝑑𝑓𝑗 )
× 𝑅𝐷𝑏𝑗 (29)

internaționale, ratificate sau aprobate
de către Parlamentul, Guvernul
Republicii Moldova.”

ponderat al capitalului (WACC) și se aplică la valoarea
netă a tuturor activelor noi date în exploatare.
Metoda WACC este utilizată pe scară largă în practica
industriei energetice mondiale și reflectă prin structura sa
inclusiv și costul capitalului împrumutat.
Dacă de luat în considerare valoarea sumară a resurselor
financiare tarifare pentru efectuarea investițiilor, de
relevat, că aceasta întru totul este suficientă pentru a
acoperi costul investiției și dobânda unui împrumut
eficient și bine gestionat. De menționat că, prevederile
SNC nu includ componente precum calculul rentabilității
la investițiile efectuate.

A se substitui „termenul de 15 zile”
cu textul „numărul de zile stabilite în
baza regimului de facturare şi de plată
a
energiei
termice
conform
contractelor în vigoare”.
Spre exemplu, de către SA „CETNORD” la calcularea tarifului curent,
necesitatea fondului de rulment în anul
2017, exprimată în zile de facturări
anuale, a fost stabilită în mărime de 24
zile.
Nu suntem de acord cu determinarea
fondului de rulment (punctul 76) cu
includerea costului gazelor naturale, a
energiei electrice și apei, fără a lua în
considerație celelalte costuri necesare
de a fi achitate și pentru care poate fi
necesar contractarea creditelor, adică
costul total reglementat. Conform
condițiilor contractuale, primordial
anume și se achită resursele energetice
primare,
îndeosebi
S.A.
„Moldovagaz” permite achitarea
celorlalte plăți doar după achitarea
gazelor
naturale.
Respectiv,
întreprinderea poate fi impusă de
situație de a contracta credite pentru
plata
materialelor,
bunurilor,
lucrărilor, serviciilor efectuate de terți,
achitarea
impozitelor,
taxelor.

Nu se acceptă.
Termenul a fost determinat reieșind din prevederile
contractuale în vigoare ale titularului de licență.
Stabilirea unui termen fix, a fost condiționată de:
1) Solicitările titularilor de licență;
2) Necesitatea optimizării perioadei de examinare a
solicitării titularilor de licență de ajustare a prețurilor și
tarifelor;
3) Reieșind din bunele practici de reglementare stabilite
prin Metodologiile tarifare aferente altor sectoare
reglementate.
Se acceptă.
Pct. 76 se modifică. A se vedea în redacția nouă.
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Solicităm
aplicarea
principiilor
metodologice similare prevăzută de
Metodologia de calculare, aprobare și
aplicare a tarifelor pentru serviciul de
distribuție a energiei electrice,
aprobată prin Hotărîrea Agenției nr.
64/2018 din 22.02.2018 conform
căruia (pct.28) alocația aferentă
fondului de rulment cuprinde costurile
și cheltuielile OSD aferente procesului
de distribuție a energiei electrice
(CDDn), cheltuielile de distribuire și
administrative (CDAn), Tn- impozite,
taxe și alte plăți justificate și necesare
de a fi achitate în anul „n” cu
diminuarea amortizării mijloacelor
fixe și imobilizărilor necorporale,
aferente activității de distribuție
(AADn).
Astfel,
propunem
modificarea formulei de calcul cu
includerea tuturor costurilor cu
excepția amortizării.

ITRpj - impozite, taxe,
plățile regulatorii și alte plăți
obligatorii aferente activității de
producere a energiei;
ITRdfj - impozite, taxe,
plățile regulatorii și alte plăți
obligatorii aferente activității de
distribuție și furnizare a energiei;
AFRpj - alocația pentru
fondul
de
rulment
aferentă
activității de producere a energiei;
AFRdfj - alocația pentru
fondul
de
rulment
aferentă
activității de distribuție și furnizare
a energiei termice;
 - necesitatea fondului de
rulment în anul ,,j”, exprimat în zile
de facturări anuale. Prin prezenta
Metodologie se stabilește = 15
zile;
RDbj –
rata
medie
ponderată a dobânzilor la creditele
noi acordate în monedă națională
pentru persoanele juridice pe un
termen de până la 12 luni stabilită de
Banca Națională a Moldovei.
62.

77. La ajustarea prețurilor și
tarifelor, ITRpj; ITRdfj se aplică la
nivelul cheltuielilor determinate la
actualizarea prețurilor și tarifelor
pentru anul ,,j-1”.

S.A.„Termoelectrica”

5.8)

Punctul 77, se propune a fi reformulat
conform
celorlalte
Metodologii
tarifare sectoriale, deoarece alte
cheltuieli operaționale inclusiv şi
impozitele, la ajustarea prețurilor şi
tarifelor nu pot fi luate în considerație
la nivelul anului precedent, care se
determină direct.

Nu se acceptă.
Principiul dat este aplicat doar la ajustarea
prețurilor/tarifelor. La actualizarea prețurilor/tarifelor,
aceste cheltuieli sunt determinate reieșind din datele
efective (pct. 78). Or, orice calcul al acestor cheltuieli, la
etapa ajustării tarifului, reprezintă un calcul planificat cu
o marjă de eroare. Respectiv, acest procedeu este
simplificat pentru reducerea timpului de examinare a
cererii titularului de licență pentru ajustarea
prețului/tarifului în termenul preconizat. De menționat
că, în prezent, ponderea ITRpj; ITRdfj în total venit
reglementat al titularului de licență este nesemnificativă.
Totodată, prevederile pct. 77 se modifică în următoarea
redacție: „La ajustarea prețurilor și tarifelor, ITRpj;
ITRdfj se aplică la nivelul cheltuielilor determinate la
actualizarea prețurilor și tarifelor pentru anul ,,j-1””.
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63.

64.

65.

66.

79.
Mijloacele financiare în
mărimea alocației pentru fondul de
rulment incluse în tarif, vor fi
utilizate de titularul de licență doar
în scopul prevăzut la punctele 75 și
76 ale prezentei Metodologii. În
cazul neutilizării sau utilizării
acestor mijloace în alte scopuri,
Agenția va diminua venitul total
reglementat pentru anul următor de
reglementare,
în
cuantumul
mijloacelor neutilizate conform
destinației.
83.
Prezenta
Metodologie
stabilește următoarele categorii de
investiții, care pot fi incluse în
planul anual de investiții elaborat de
titularul de licență, după cum
urmează:
Categoria A: Investiții în
construcția de noi rețele termice și
noi capacități de producere;
84. Planul anual de investiții este
elaborat de către titularul de licență,
în corespundere cu planul de
perspectivă privind extinderea și
dezvoltarea rețelelor termice (în
continuare – plan de dezvoltare),
ținând cont de informația actualizată
privind starea, gradul de amortizare
a mijloacelor fixe existente, cât și de
obligațiile titularului de licență de a
desfășura activitatea reglementată,
la costuri minime și eficiență
maximă.
85. Titularii de licență pentru
distribuția energiei termice, vor
elabora și vor prezenta Agenției
planurile
de
dezvoltare
în
corespundere cu Normele tehnice
ale rețelelor termice aprobate de
Agenție.

S.A.„Termoelectrica”

5.7)

La fel, propunem excluderea punctului
79, deoarece nu este corect excluderea
din venitul total reglementat pentru
anul următor, în cazul utilizării în alte
scopuri, deoarece întreprinderea nu va
avea
posibilitatea
contractării
creditelor în anii următori.

Nu se acceptă.
Mijloacele financiare, în mărimea alocației pentru fondul
de rulment, au destinație stabilită și nu pot fi utilizate în
alte scopuri. Or, neutilizarea acestor mijloace financiare,
denotă lipsa necesității contractării creditelor pentru
acoperirea obligațiilor financiare prevăzute în pct. 75
și 76 ale proiectului Metodologiei.

S.A.„Termoelectrica”

9)

La punctul 83 Categoria A, propunem
completarea denumirii în final cu
următoarea sintagmă “şi investiții
necesare pentru atragerea noilor
consumatori”.

Ministerul Finanțelor

5)

cuvântul ”uzură” de substituit cu
cuvântul ”amortizare”.

Nu se acceptă.
Cadrul legal nu permite efectuarea investițiilor după
punctul de delimitare a proprietății. Categoria A,
prevede: „Investiții în construcția de noi rețele termice și
noi capacități de producere”. În ceea ce ține de „investiții
necesare pentru atragerea noilor consumatori”, acestea
urmează a fi executate în corespundere cu cadrul legal în
vigoare, or, formularea propusă este una incertă și nu este
argumentată.
Se acceptă.

S.A.„Termoelectrica”

9)

Conform prevederile pct. 85 „Titularii
de licență pentru distribuția energiei
termice, în termen de cel mult 3 luni de
la data intrării în vigoare a prezentei
Metodologii, vor elabora şi vor
prezenta Agenției planurile de
dezvoltare pentru următorii 3 ani”.

Se acceptă.
Pct. 49 din Normele tehnice ale rețelelor termice
stabilește: „Planul de dezvoltare al reţelelor termice se
elaborează şi se prezintă Agenţiei pentru examinare şi
aprobare o dată la trei ani. Termenul de prezentare a
Planului de dezvoltare a reţelelor termice pentru
următoarea perioadă de 3 ani este ziua de 30 mai a
ultimului an din perioada curentă.” Totodată, se propune
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Planul anual de investiții va
cuprinde
numai
investițiile
obligatorii, necesare și/sau eficiente,
detaliat pe proiecte de investiții ce
urmează a fi realizate.
Înainte de includerea unui proiect
în planul anual de investiții, titularul
de licență este obligat să-l evalueze
conform criteriilor Secțiunii 3 a
Capitolului IV din prezenta
Metodologie.
Titularii de licență care dețin o
singură licență pentru activitatea de
producere, distribuție și furnizare a
energiei termice, elaborează planul
anual
de
investiții,
pe
compartimente, pentru fiecare gen
de activitate licențiată de Agenție.
67.

86. Planul anual de investiții se
prezintă Agenției spre examinare și
aprobare și include:
1) toate proiectele de investiții
aferente activității reglementate, pe
care titularul de licență planifică să
le realizeze în anul următor de
reglementare;
2) nota
informativă
cu
argumente motivate și întemeiate a
fiecărui proiect, privind obiectivele
planului de investiții;
3) sursa de finanțare și calculele
impactului planului anual de
investiții asupra tarifelor/prețurilor
reglementate la energia electrică și
la energia termică. Impactul
planului anual de investiții se
calculează ca suma totală a
amortizării și a rentabilității
investițiilor raportată la cantitățile

S.A.„Termoelectrica”

9)

Totodată, conform prevederile pct.49
din Normele tehnice ale rețelelor
termice, aprobate prin Hotărîrea
ANRE nr. 136/2018 „Planul de
dezvoltare al rețelelor termice se
elaborează şi se prezintă Agenției
pentru examinare și aprobare o data la
trei ani. Termenul de prezentare a
Planului de dezvoltare a rețelelor
termice pentru următoarea perioadă de
3 ani este ziua de 30 mai a ultimului an
din perioada curentă”. Respectiv
considerăm că termenul de prezentare
a Planului de dezvoltare pentru
următorii 3 ani urmează a fi adus în
concordanță cu termenul indicat în
Normele tehnice ale rețelelor termice.

următoarea redacție a pct. 85 din proiectul Metodologiei:
„Titularii de licență pentru distribuția energiei termice,
vor elabora și vor prezenta Agenției planurile de
dezvoltare în corespundere cu Normele tehnice ale
rețelelor termice aprobate de Agenție”.

Conform pct.86 Planul de investiții
trebuie să conțină notă informativă cu
argumente motivate și întemeiate a
fiecărui proiect. Considerăm că
această prevedere este imposibil de
realizat în condițiile în care Planul de
investiții conține peste 1000 de poziții.

Nu se acceptă.
Titularul de licenţă trebuie să argumenteze Agenției
impactul planului de investiții asupra tarifelor
reglementate. Impactul Planului anual de investiții se
calculează ca suma totală a amortizării și a rentabilității
raportată la volumele estimate. Titularul de licenţă
trebuie să fie cointeresat să facă acest calcul, și să
demonstreze care va fi impactul asupra tarifelor
reglementate. Titularul de licenţă, trebuie să
sistematizeze argumentările care au stat la baza includerii
în Planul de investiţii a proiectului de investiţii respectiv.
Întreprinderea trebuie să posede această analiză în scopul
evitării situațiilor când sunt incluse în plan bunuri cu
caracteristici tehnice, care nu sunt necesare și duc doar la
majorarea costurilor.
De notat că, în prezent titularii de licență la fel prezintă
argumente pentru a demonstra obligativitatea și/sau
necesitatea proiectului investițional sau eficiența
proiectului investițional. În pct. 91-92 sunt indicate
cerințele către titularul de licență cu privire la informația
necesară de inclus în proiectele investiționale.
Suplimentar, conform prevederilor pct. 9.7 din NCM
L.01.03:2015 Normele metodice și clasificatorul
lucrărilor de reparații a clădirilor și obiectelor economiei
naționale, „Eficiența reparației capitale și a
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estimate.
Pentru
calculul
rentabilității se va utiliza rata de
rentabilitate aplicată în tariful/prețul
în vigoare în corespundere cu
criteriile Secțiunii 2 a Capitolului V
din prezenta Metodologie.

68.

108.
Agenția va aproba Planul
anual de investiții prezentat de
titularul de licență, pornind de la
informația prezentată de titularul de
licență, până la 31 decembrie, cu
posibilitatea extinderii termenului
de examinare cu cel mult o lună.
Planul anual de investiții prezentat
cu încălcarea prevederilor punctului
88 nu se examinează. Proiectele
incluse în Planul de investiții, dar
neargumentate în Nota informativă,
sau care nu corespund cerințelor
prevăzute de prezenta Metodologie,
Agenția este în drept să le respingă,
fără a mai solicita titularului de
licență informații sau explicații
suplimentare.

S.A.„Termoelectrica”

9)

La punctul 108 termenul rezonabil de
examinare al Planului de către Agenție
considerăm de a fi de o lună, adică
până la 31.12 fără extindere, deoarece
începând
cu
luna
ianuarie
întreprinderea deja este obligată să
efectueze investiții în echipamentele
energetice. Totodată, fraza a doua cu
referire la punctul 88 din Proiect şi
fraza a treia, urmează a fi excluse.
Considerăm că neprezentarea în
termen a Planului de investiții poate
constitui doar obiectul unor avertizări,
după caz, dar nu neexaminarea şi
neaprobarea acestuia, deoarece pune în
pericol fiabilitatea şi siguranța
utilajului și asigurarea consumatorilor
cu energie pentru întreaga perioadă de
activitate. La fel și respingerea unor
proiecte incluse în plan fără a mai
solicita titularului de licență informații
sau explicații suplimentare nu este
corect reieşind din volumul enorm al
Planului și a argumentărilor necesare
de prezentat şi luând în considerație
factorul uman, atât din partea Agenției
cât și din partea întreprinderii.

reconstrucției clădirilor sau obiectelor trebuie să fie
determinată prin compararea rezultatelor economice și
sociale obținute cu cheltuielile, necesare pentru
atingerea acestora. Totodată rezultatele economice
trebuie să fie exprimate în înlăturarea uzurii fizice și în
economisirea cheltuielilor de exploatare, iar la
reconstrucție – de asemenea în mărimea suprafeței,
cantității serviciilor prestate, capacității de trecere,
etc.”.
Respectiv, argumentarea proiectelor investiționale este
o cerință comună și necesară, indiferent de numărul
proiectelor.
Nu se acceptă.
Art. 45), alin. 3, al Legii nr. 92 din 29.05.2014
stabilește: „Metodologiile tarifare contribuie la
furnizarea energiei termice în condiţii de fiabilitate, cu
cheltuieli minime şi cu utilizarea eficientă a obiectivelor
din sectorul termoenergetic, inclusiv a capacităţilor de
producţie”.
Art. 9, alin. 2, lit. o), din Legea nr. 92 din
29.05.2014 prevede că Agenția are următoarele atribuții:
„o) asigură protecţia drepturilor şi a intereselor legale
ale consumatorilor, examinează şi soluționează, în
limitele
competenţei,
petițiile
consumatorilor,
examinează şi soluționează, în procedură extrajudiciară,
neînţelegerile apărute între consumatori şi unităţile
termoenergetice legate de contractare şi racordarea la
reţeaua termică.”
Astfel, pct.108 din proiectul Metodologiei are
scopul de a asigura respectarea prevederilor menționate.
Titularul are posibilitatea de a veni cu 2 modificări și de
a prezenta argumente suplimentare pentru proiectele
investiționale date. De menționat că, termenul pentru
prezentarea planului anual de investiții, în corespundere
cu prevederile pct. 88 este termenul limită. Astfel, în
scopul asigurării aprobării de către ANRE a planurilor
investiționale până la 31 decembrie, titularul de licență
are posibilitatea prezentării planurilor respective
anticipând termenul limită.
Suplimentar, solicitarea SA „Termoelectrica” este
una contradictorie: pe de o parte se solicită ca termenul
examinării de ANRE a Planului de investiții să fie doar
până la 31.12., fără extindere, iar pe de altă parte își
expune dezacordul cu includerea dreptului ANRE de a
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69.

110. Pentru fiecare proiect de
investiții, neacceptat în Planul anual
de investiții, Agenția prezintă
titularului de licență, prin scrisoare
de însoțire, motivul neacceptării,
conform prevederilor prezentei
Metodologii.

S.A.„Termoelectrica”

9)

La punctul 110 considerăm că după
cuvântul „motivul” urmează a fi
completat cu cuvântul ,,argumentat”
precum și valoarea neacceptată.
Aceasta ar presupune că Agenția ar
trebui să ofere nu doar motivul
neacceptării investițiilor dar şi să
argumenteze poziția sa. Deoarece,
conform punctului 111 titularul de
licență este obligat să publice pe
pagina electronică Planul anual
detaliat pe proiecte de investiții,
întreprinderea trebuie să cunoască
Planul de investiții detaliat acceptat de
către Agenție nu doar valoarea
investițiilor pe categorii de investiții.

„respinge unele proiecte incluse în plan fără a mai solicita
titularului de licență informații sau explicații
suplimentare”. Dar titularul de licență nu ia în
considerare faptul că chiar dacă eventual ANRE ar
solicita informații sau explicații suplimentare, există
riscul încălcării termenului de examinare, iar ulterior tot
titularul de licență solicită aplicarea principiului aprobării
tacite (pct. 114). Prevederile pct. 108 le considerăm
justificate și întemeiate, care vor responsabiliza titularii
de licență să formuleze și să prezinte în termenul stabilit
argumente suficiente și concludente la fiecare proiect
investițional, inclus în Plan.
Nu se acceptă.
Punctul 110 prevede că Agenția prezintă
titularului de licență, prin scrisoare de însoțire, motivul
neacceptării, astfel sintagma „argumentat” nu este
necesară. Ce ține de sintagma „valoarea neacceptată” nu
se acceptă reieșind din faptul că toate Hotărârile Agenției
se referă doar la valorile acceptate.
Articolul 21 alin. (2) lit. b) și d) din Legea nr. 92
din 29.05.2014 prevede că, „(2) Titularii de licenţă sunt
obligați: b) să respecte principiul eficienţei maxime cu
cheltuieli minime şi să prezinte Agenţiei evaluarea
argumentată a cheltuielilor pe care le-au suportat; d) să
prezinte Agenţiei spre aprobare, în termenele stabilite,
planul de investiţii pentru următorul an şi raportul privind
investiţiile efectuate în anul precedent”.
Art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 92 din
29.05.2014 prevede că „(2) Obligaţiile de bază ale
distribuitorilor sunt următoarele: g) să prezinte Agenţiei
spre aprobare, în termenele stabilite, planul de investiţii
pentru următorul an”.
De asemenea pct. 25 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a ANRE, aprobat prin Hotărârii
Parlamentului nr. 334 din 14.12.2018, stabilește
atribuțiile Consiliul de administraţie.
Corespunzător, includerea în Hotărâre a valorii
neacceptate este irelevantă și nu corespunde prevederilor
actelor Legislative în vigoare (nici o lege nu prevede
aprobarea prin Hotărâre a valorilor neacceptate).
Mai mult ca atât, CEDO a relevat în jurisprudența
sa constantă că „...art. 6 paragraful 1 al Convenției
Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a
Libertăților Fundamentale nu impune motivarea în
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70.

112.
Titularul de licență, pe
parcursul anului de reglementare,
este în drept să depună la Agenție nu
mai mult de două solicitări de
modificare a Planului anual de
investiții aprobat, termenul limită
fiind – 1 noiembrie.

S.A.„Termoelectrica”

9)

71.

114. Agenția
examinează
solicitarea privind modificarea
Planului anual de investiții și o
aprobă, după caz, prin emiterea
Hotărârii de modificare a Planului
anual de investiții în termen de 30
zile calendaristice. Un exemplar al
Hotărârii respective se expediază
titularului de licență în care se
include valoarea totală a investițiilor
acceptate spre modificare și

S.A.„Termoelectrica”

9)

La punctul 112 propunem excluderea
limitării numărului de solicitări,
deoarece procurarea materialelor şi
executarea lucrărilor pot fi contractate
doar după acceptarea solicitării de
către Agenție, pe cînd obiecte noi
pentru conectarea la SACET sunt
permanent, astfel întreprinderea va
pierde noii clienți. Totodată din cauza
că utilajul energetic este cu un grad de
uzură fizică mare, apar permanent
situații de avarieri și incidente care
urmează a fi lichidate în regim de
urgență şi care ulterior constituie
investiție (în majoritatea cazurilor
acestea se capitalizează sau chiar
constituie obiecte noi).
Respectiv, şi termenul de aprobare a
modificărilor urmează a fi redus de la
30 zile până la 10 zile lucrătoare (pct.
114)
şi
considerăm
oportun
completarea pct. 114 cu următoarea
frază: „Dacă Agenția în termen de 10
zile lucrătoare nu aprobă modificările
la Planul de investiții anual înaintat de
titularul de licență, modificările
înaintate se consideră aprobate tacit”.

detaliu a unei decizii prin care o instanță de recurs,
întemeindu-se pe dispoziții legale specifice, respinge
recursul declarat împotriva sentinței pronunțate de o
instanță inferioară, ca fiind lipsit de șanse de succes”
(cauza Rebait şi alții contra Franței, Comisia Europeană
a
Drepturilor
Omului,
25
februarie
1995,
nr. 26561/1995).
În
aceste
circumstanțe,
solicitarea
S.A. „Termoelectrica” privind includerea de către ANRE
în Hotărârea de aprobare a Planului de investiții, a valorii
respinse, este una nefondată și neîntemeiată. Pentru a
exclude însuși faptul neacceptării de ANRE a unor
proiecte, titularul de licență urmează să respecte toate
prevederile legale la întocmirea și prezentarea Planului
de investiții la ANRE.
Nu se acceptă
Titularul de licență are trei posibilități de includere în
Planul investițional al tuturor proiectelor investiționale:
prima – la planificarea inițială și alte două - prin
înaintarea solicitărilor de modificare. Referitor la
consumatorii noi, construcția edificiilor de regulă
durează mai mult de un an, astfel proiectele investiționale
pot fi planificate în regim de lucru.

Nu se acceptă
Potrivit art. 5 lit. g) din Legea nr. 160 din 22.07.2011
privind reglementarea prin autorizare a activităţii de
întreprinzător, „Principiile de bază de reglementare prin
autorizare a activităţii de întreprinzător sunt: g) aprobarea
tacită în cazul depășirii de către autoritatea emitentă a
termenului stabilit de lege pentru eliberarea, prelungirea,
reperfectarea actului permisiv şi în lipsa unei comunicări
scrise privind refuzul ei, cu excepțiile prevăzute de
prezenta lege şi de legile care reglementează expres
activităţile autorizate”.
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valoarea investițiilor pe categorii de
investiții.

72.

118. În raportul privind realizarea
Planului anual de investiții pentru
anul precedent de reglementare, se
reflectă numai proiectele de
investiții prevăzute în Planul anual
de investiții aprobat pentru anul
precedent de Agenție și obiectele de
investiții realizate efectiv și date în
exploatare în anul precedent.
Raportul este însoțit de o notă
informativă
privind realizarea
Planului anual de investiții pentru
anul precedent, inclusiv obiectivele
realizate și calculele impactului
investițiilor
realizate
asupra
prețurilor și tarifelor reglementate la

S.A.„Termoelectrica”

9)

Punctul 118
propunem de a-l
reformula integral, deoarece conține
informație neclară şi este ireal de a
indica impactul economic primit de la
proiectul implementat în acelaşi an
asupra
prețurilor
şi
tarifelor
reglementate la energia electrică şi
termică. Impactul investițiilor asupra
tarifelor se prezintă odată cu înaintarea
proiectelor prețurilor reglementate şi a
tarifelor. De asemenea, nu este clar
cum de reflectat în raport investițiile
care se realizează pe parcursul a 2 ani,
conform Planului de investiții aprobat
de Agenție, cît și a investițiilor legate
de lichidarea avariilor, care inițial se

Art. 13 alin. (3) al Legii nr. 160 din 22.07.2011 mai
prevede că, nu se permite eliberarea unor acte permisive
care nu sunt incluse în Nomenclatorul anexat la prezenta
lege.
Astfel, în temeiul celor menționate, solicitarea
titularului de licență de aplicare a principiului aprobării
tacite este neîntemeiată, deoarece aprobarea Planului
anual de investiţii al titularilor de licență din domeniul
producerii, distribuției și furnizării energiei termice, nu
este inclus în Nomenclatorul actelor permisive, anexat la
Legea nr. 160 din 22.07.2011.
Suplimentar, menționăm următoarele. În corespundere
cu prevederile art.8 alin.(3) din Legea nr.174 cu privire la
energetică, nicio decizie sau măsură luată de Guvern, de
organele centrale de specialitate, alte autorităţi ale
administraţiei publice centrale, de autorităţile de
reglementare, de alte autorităţi publice sau de
autorităţile administraţiei publice locale nu poate
restrînge independenţa funcţională şi financiară a
Agenţiei şi nu poate împiedica îndeplinirea de către
Agenţie a atribuţiilor stabilite prin prezenta lege şi prin
legile sectoriale. Totodată, art.8 alin. (5) din aceeași Lege
stabilește: „Agenţia îşi exercită atribuțiile în mod
independent, cu respectarea principiilor de obiectivitate,
imparțialitate, transparență şi nediscriminare.” Astfel,
este inadmisibilă restricționarea Agenției, inclusiv de
către titularul de licență, în vederea executării atribuțiilor
stabilite prin Lege.
Nu se acceptă
În cazul în care se planifică efectuarea lucrărilor la un
proiect de investiţii, pe parcursul a 2 sau mai mulţi ani,
titularul de licenţă menționează acest fapt în planul anual
de investiţii, indicând perioada de realizare şi costul
acestuia, inclusiv partea cheltuielilor prevăzute în
proiectele de investiţii multianuale, care revine pentru
anul calendaristic următor. Titularul de licenţă trebuie să
demonstreze ANRE impactul planului de investiții
asupra tarifelor reglementate. Impactul planului anual de
investiții se calculează ca suma totală a amortizării și a
rentabilității, raportată la volumele estimate. Titularul de
licenţă trebuie să fie cointeresat să facă acest calcul și să
demonstreze care este impactul asupra tarifelor
reglementate.
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73.

74.

energia electrică și la energia
termică livrată consumatorilor.
126.
Obiectele de investiții
realizate
pentru
restabilirea
mijloacelor fixe în urma situațiilor
excepționale, pentru executarea
prescripțiilor organelor abilitate, cât
și pentru soluționarea petițiilor
consumatorilor în condițiile și
termenele stabilite de regulamentele
Agenției, se includ separat în
Raportul privind realizarea Planului
anual de investiții pentru anul
precedent
de
reglementare.
Realizarea acestor investiții se
justifică separat de către titularul de
licență, indicând adresele și timpul
când au avut loc lucrările respective
cu
prezentarea
justificărilor
necesare.
131. Agenția nu va accepta în
scopuri
tarifare
următoarele
investiții
sau
componente
investiționale efectuate:
1) investiții care nu au fost
aprobate de Agenție;
2) investițiile care nu au fost
reflectate la intrări în evidența
contabilă;
3) valoarea nejustificată a
investițiilor, depistată în rezultatul
controlului
sau
monitorizării
activității reglementate;
4) cheltuielile titularului de
licență,
pentru
lucrările
de
restabilire a obiectelor deteriorate de
terțe părți, care urmează a fi
recuperate benevol de partea terță
sau prin adresarea titularului de
licență în instanța de judecată;

S.A.„Termoelectrica”

9)

S.A.„Termoelectrica”

9)

efectuează în afara Planului de
investiții.
La punctul 126 propunem includerea şi
a situațiilor de avarieri la rețele şi
utilaje sau acceptarea în Planul de
investiții a unei sume pentru efectuarea
lucrărilor date estimată în baza anului
precedent.

La punctul 131 alineatul 4) urmează a
fi exclus, deoarece nu se conține în
celelalte Metodologii tarifare și
totodată este în contradicție cu
prevederile
SNC
Imobilizări
necorporale şi corporale (pct.11, 58) și
va fi imposibil de dus evidența
contabilă.
Astfel, la aprobarea Regulamentului
privind planificarea, aprobarea şi
efectuarea
investițiilor
TERMOELECTRICA
S.A.
prin
scrisoarea nr.79/1347 din 12.03.2016 a
explicat, că conform Legii 107/2016 şi
Legii 92/2014 prevederile lui nu se
răsfrâng asupra activităţii desfășurate
de cogenerare, de producere a energiei
termice şi de distribuție şi furnizare a
energiei termice, fapt confirmat la
aprobarea regulamentului, unde clar e
indicat că el se extinde asupra
titularilor de licențe care desfăşoară
următoarele activități la tarife şi/sau
prețuri reglementate:

Se acceptă.

Nu se acceptă
Argumentele privind neacceptarea propunerii sunt
formulate în ordinea obiecțiilor înaintate:
1) Prevederile proiectului Metodologiei nu se referă la
evidența mijloacelor fixe în contabilitate. Totodată,
evidența acestor mijloace fixe în contabilitate și în
scopuri tarifare sunt incomparabile. Astfel, în condițiile
în care cheltuielile aferente remunerării muncii au fost
capitalizate efectiv, în contabilitate acestea nu se mai
regăsesc în cheltuieli cu personalul. Pe de altă parte, la
planificarea cheltuielilor de bază se includ toate
cheltuielile aferente retribuirii muncii, inclusiv cele care
de facto vor fi capitalizate. Or, includerea cheltuielilor
aferente retribuirii muncii care au fost capitalizate și la
investiții, ar semnifica includerea repetată a acestora în
prețurile/tarifele reglementate. De menționat că,
actualmente titularul de licență deține și prezintă
informația privind valoarea remunerării muncii inclusă în
investiții;
2) Deși Legea nr. 92 din 29.05.2014 nu prevede
elaborarea și aprobarea Regulamentului privind
planificarea, aprobarea şi efectuarea investițiilor, aceasta
prevede clar care sunt atribuțiile titularului de licență și
drepturile Agenției cu privire la examinarea investițiilor
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a) transportul energiei electrice şi
transportul gazelor naturale;
b) distribuția energiei electrice şi
distribuția gazelor naturale;
c) furnizarea energiei electrice şi
furnizarea gazelor naturale.
Astfel, deoarece capitolul IV este
preluat din regulamentul de investiții
nominalizat, propunem reformularea
și completarea lui în corespundere cu
prevederile legislației sectoriale din
domeniul energetic şi propunem
menținerea redacției actuale din
Metodologia tarifară nr. 482.

5) cheltuielile
aferente
retribuirii muncii, contribuțiile de
asigurări sociale de stat obligatorii și
primele de asigurare obligatorie de
asistență medicală capitalizate.
Aceste cheltuieli se includ în
scopuri tarifare în corespundere cu
prevederile Secțiunii 3 a Capitolului
III din prezenta Metodologie;
6) finanțate de către terți,
inclusiv bugetele de stat și locale,
din granturi sau donații.

75.

137. Rentabilitatea reglementată
pentru anul ,,j” se determină
conform formulei:
𝑅𝑗 = 𝑉𝑁𝐴𝑛𝑗 × 𝑅𝑟𝑗 (32)
unde:

76.

VNAnj – valoarea netă a
investițiilor realizate de către
titularul de licență și aprobate de
Agenție, începând cu primul an de
activitate licențiată și până la
începutul anului ,,j”:
𝑛

𝑉𝑁𝐴𝑛𝑗 = ∑ 𝐼𝐴𝑗−1 − 𝐴𝐴𝑛𝑗−1 (33)
𝑗=1

unde:
IAj - valoarea anuală a
investițiilor aprobate de Agenție;
AAnj-1 – amortizarea acumulată a
mijloacelor fixe și imobilizărilor
necorporale aferentă investițiilor

S.A.„Termoelectrica”

10)

In Capitolul V, Secțiunea 2 pct. 137, in
formula (32) se propune de a fi
modificat raportul capital propriu/
capital împrumutat simbolul Ecapitalul propriu al întreprinderii egal
cu 0,50, iar simbolul D- capitalul
împrumutat de întreprindere egal cu
0,50 luând în considerație situația reală
a întreprinderii și capacitatea de
creditare, similar Metodologiei tarifare
pentru serviciul transport al energiei
electrice.
Dat fiind faptul, că majoritatea
investițiilor realizate de către CET-uri
sunt efectuate din surse financiare
proprii, propunem completarea pct.
136 cu următoarea formulă, privind
determinarea
rentabilității
reglementate pentru energia electrică
produsă și producerea energiei termice
în regim de cogenerare:
Rpj=VNAnj x Rrnj (34)
Unde:
VNAnj- valoarea netă a investițiilor
realizate şi aprobate de Agenție,
începând cu primul an de activitate
licențiată și până la începutul anului
“j”:

în scopuri tarifare. Astfel, art. 21. alin. (2) lit. d) prevede:
„titularii de licență sunt obligați să prezinte Agenţiei spre
aprobare, în termenele stabilite, planul de investiţii
pentru următorul an şi raportul privind investiţiile
efectuate în anul precedent.” Suplimentar, art. 45 alin. (2)
lit. d) prevede: „metodologiile tarifare includ principiul
efectuării investiţiilor în sectorul termoenergetic şi
modul de recuperare a acestora prin intermediul
tarifului”. Respectiv, prevederile Capitolului IV,
corespund integral prevederilor legale.
De menționat că, însuși faptul includerii la Capitolul IV
al proiectului Metodologiei a unor prevederi din
Regulamentul privind planificarea, aprobarea şi
efectuarea investițiilor, aprobat de Agenție, nu poate
servi temei de acuzare de „discriminare”, în comparație
cu alte sectoare reglementate.
Nu se acceptă.
Modificarea
raportului
capital
propriu/capital
împrumutat nu este oportuna întrucât raportul menționat
în proiectul Metodologiei reflectă raportul real dintre
sursele proprii și sursele împrumutate utilizate la
efectuarea investițiilor noi. Suplimentar, acest raport este
prevăzut și în Metodologia tarifară în vigoare, iar
argumente privind necesitatea modificării acestuia nu
există.

Nu se acceptă.
Propunerea întreprinderii contravine prevederilor Legii
nr.107 din 27.05.2016 și Legii nr.92 din 29.05.2014, care
prevăd clar că nivelul rentabilității se determină în funcție
de metoda costului mediu ponderat al capitalului pentru
activitățile reglementate. Or, în cazul în care se omite
totalmente capitalul împrumutat (spre exemplu un credit
semnificativ, comparativ cu valoarea totală a capitalului)
metoda propusă de întreprindere nu mai este metoda
WACC, dar metoda CAPM (Capital Asset Pricing
Model).
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aprobate începând cu primul an de
activitate licențiată și până la
începutul anului ,,j”;
Rrj – rata de rentabilitate a
investițiilor în anul ,,j”. Această rată
de rentabilitate se determină anual
conform metodei costului mediu
ponderat al capitalului (Weighted
Average Cost of Capital – WACC).
Astfel:
𝑅𝑟𝑗 = 𝑊𝐴𝐶𝐶 =

𝑅𝑒
𝐸
×
(1 − 𝑡) (𝐸 + 𝐷)
+ 𝑅𝑑
𝐷
×
(34)
(𝐸 + 𝐷)

unde:
Re – costul capitalului propriu (%)
reprezintă
rata
minimă
de
rentabilitate pe care trebuie să o
realizeze întreprinderea pentru
atragerea investițiilor acționarilor,
care se determină conform formulei:
𝑅𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝑡 (35)
unde:
rf – rata de rentabilitate lipsită de
risc, %. Această rată se determină
anual în baza mediei anuale a ratelor
lipsite de risc ale bonurilor de tezaur
din SUA cu o maturitate de peste 10
ani conform datelor statistice
publicate de BLOOMBERG pentru
anul precedent;
rt – rata de risc caracteristică
Republicii Moldova, aplicată la
nivel de 6,75%. În anii în care,
conform publicațiilor statistice ale
DAMODARAN, rata de risc pentru
Republica Moldova va fi mai mică
decât cea indicată mai sus, se va
aplica rata publicată;

𝑛

𝑉𝑁𝐴𝑛𝑗 = ∑ 𝐼𝐴𝑗−1 − 𝐴𝐴𝑛𝑗−1 (35)
𝑗=1

unde:
IAj- valoarea anuală a investițiilor
aprobate de Agenție;
AAnj-1 - amortizarea acumulată a
mijloacelor fixe şi imobilizărilor
necorporale aferentă investițiilor
aprobate începând cu primul an de
activitate licențiată şi până la începutul
anului “j”;
Rrnj - rata de rentabilitate a investițiilor
în anul “j”. Această rată de
rentabilitate se determină anual
conform metodei costului mediu
ponderat al capitalului (Weighted
Average Cost of Capital - WACC).
Astfel:
Rrnj=WACC= Re/(1-t) (36)
Unde:
Re - costul capitalului propriu ( % )
reprezintă rata minimă de rentabilitate
pe care trebuie să o realizeze
întreprinderea
pentru
atragerea
investițiilor acționarilor, care se
determină conform formulei:
Re= rf + rt (37)
Unde:
rf - rata de rentabilitate lipsită de risc,
%. Această rată se determină anual în
baza ratelor lipsite de risc ale bonurilor
de tezaur din SUA cu o maturitate de
peste 10 ani conform datelor statistice
publicate de BLOOMBERG;
rt -rata de risc caracteristică Republicii
Moldova. Rata de risc pentru Moldova
va fi aplicată la nivel de 6,75 % . În
anul în care, conform publicațiilor
statistice ale DAMODARAN, rata de
risc pentru Moldova va fi mai mică
decât cea indicată mai sus, se va aplica
rata publicată.
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E – capitalul propriu al
întreprinderii;
D – capitalul împrumutat de
întreprindere.
Metodologia prevede că structura
investițiilor efectuate, utilizată la
determinarea ratei de rentabilitate,
constituie 35 % din surse proprii și
65 % din împrumuturi.
În acest caz
𝐷
(𝐸+𝐷)

𝐸
(𝐸+𝐷)

Completarea pct. 136 din proiectul
Metodologiei este oportună şi necesară
pentru a aduce în concordanță cu
prevederile art. 87, punctul (3), litera
a) liniuța 9 şi litera d) din Legea nr.
107, astfel se va elimina principiul de
discriminare în scopul tratamentului
egal, echitabil bazat pe norme similare
prevăzute în legea vizată.

= 0,35, iar

= 0,65;

t – rata impozitului pe venit
aplicată;
Rd
–
costul
capitalului
împrumutat, se va determina anual
ca media calculată pe baza dobânzii
curente a unui împrumut eficient și
bine gestionat pe piața de capital
națională și internațională relevantă.
Valoarea acestuia corespunde ratei
medii la creditele acordate în valută
străină în anul precedent anului
calculării tarifului, publicate de
Banca Națională a Moldovei la
compartimentul:
Statistica
monetară, Ratele
medii
ale
dobânzilor, Rata medie la creditele
acordate în valută străină/persoane
juridice/peste 12 luni.
77.

Ministerul Economiei
și Infrastructurii

III. Lipsa obiecțiilor şi propunerilor
Reieșind din considerentul că
întreprinderile
termoenergetice
(S.A.„Termoelectrica” și S.A.„CETNord”), activitatea cărora este
monitorizată de către minister, au
prezentat multiple obiecții și propuneri
la
Metodologie
nominalizată,
considerăm oportun ca ANRE să
revizuie și să definitiveze documentul
respectiv, ținând cont de avizele
unităților
termoenergetice,
cu

Referitor la opinia Ministerului Economiei și
Infrastructurii „ca ANRE să revizuie și să definitiveze
documentul respectiv, ținând cont de avizele unităților
termoenergetice, cu ulterioara remitere a acestuia spre
avizare în adresa ministerului”, de menționat, că Agenția
va respecta întocmai toate etapele de elaborare,
definitivare și aprobare a proiectului Metodologiei,
prevăzute de Legea cu privire la actele normative nr. 100
din 22.12.2017 (în vigoare de la 12.07.2018) cu
respectarea principiului independenței decizionale
stabilite în Legea nr. 174 cu privire la energetică.
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78.

Consiliul Concurenței

79.

S.A.„Comgaz-Plus”

80.

Întreprinderea
Municipală a
Rețelelor și
Centralelor termice
Comrat

81.

Confederația
Națională a
Sindicatelor din
Moldova

82.

Î.M.„TermogazBălți”

ulterioara remitere a acestuia spre
avizare în adresa ministerului.
Plenul Consiliului Concurenței, în
cadrul ședinței din 05 iulie 2018, a
examinat, în temeiul prevederilor
ert.39 lit. c) și art. 41 alin. (1) lit. d) ale
Legii concurenței nr.183 din 11 iulie
2012, proiectul Metodologiei 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 și, în
limitele competenței sale, comunică
despre lipsa propunerilor și obiecțiilor
pe marginea acestuia.
Proiectul Metodologiei 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, a fost
examinat de specialiștii întreprinderii
în cadrul ședinței de lucru. Obiecții și
propuneri adăugătoare nu avem.
Комратское муниципальное
предприятие тепловых сетей и
котельных, доводит до Вашего
сведения, что замечаний и
предложений к проекту
Методологии - нет.
Prin prezenta, cu referire la proiectul
Metodologiei 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, comunicăm lipsa de
obiecții și propuneri.
Conform Faxogramei nr.04/765 din
13.06.2018, cu privire la proiectul
Metodologiei de calculare, aprobare și
aplicare a prețurilor și tarifelor
reglementate
pentru
producerea
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83.

Centrul Național
Anticorupție al
Republicii Moldova

energiei electrice și termice, pentru
serviciile de distribuție și furnizare a
energiei termice spre examinare și
înaintarea propunerilor și obiecțiilor.
Prin urmare, careva obiecții și
propuneri asupra proiectului stipulat
mai sus nu sunt.
IV. Expertiza anticorupție
1)
Anunțul privind inițierea elaborării
deciziei, precum și anunțul privind
organizarea consultării publice a
proiectului nu se regăsesc pe pagina
web oficială a ANRE.
La fel, se atestă că proiectul, nota
informativă
la
acesta,
analiza
impactului de reglementare se regăsesc
publicate pe pagina web oficială a
ANRE,
www.anre.md,
la
compartimentul
Transparență
decizională/Consultări publice, fiind
asigurat accesul părților interesate
pentru a putea prezenta sau expedia
recomandări pe marginea proiectului.
Cu toate că proiectul și nota
informativă sunt plasate pe pagina web
oficială a autorității, totuși, nu sunt
făcute publice datele de contact ale
persoanei
responsabile
de
recepționarea
recomandărilor,
termenul-limită în care părțile
interesate pot prezenta recomandări,
ceea ce pune în dificultate stabilirea
faptului dacă autorul a respectat
termenul statuat de lege, de 10 zile
lucrătoare, acordat părților interesate
pentru a prezenta obiecții și propuneri
asupra proiectului.

Se acceptă parțial.
La etapa de inițiere a elaborării deciziei, prin
scrisoarea nr.04-02/197 din 06.02.2017, ANRE a
informat toți titularii de licență despre intenția și
necesitatea ajustării Metodologiilor tarifare, luând în
considerare extinderile, performanțele și principiile de
reglementare intervenite în timp în rezultatul modificării
cadrului de reglementare. Totodată, prin Ordinul ANRE
nr.78-a din 25.08.2017, în acest scop a fost constituit
grupul de lucru, în care au fost incluși reprezentanții
tuturor întreprinderilor reglementate.
Proiectul Metodologiei a fost publicat pentru
consultări publice pe pagina web a ANRE la data de
11.06.2018. Totodată, la data de 13.06.2018, prin
Faxograma nr.04/765 din 13.06.2018, ANRE a informat
toți titularii de licență din sectorul termoenergetic,
Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul
Finanțelor, Consiliul Concurenței, Confederația
Națională a Patronatului, Asociația Națională a
Producătorilor din Moldova, Confederația Națională a
Sindicatelor din Moldova, Asociația Consumatorilor de
Energie din Moldova, Centrul pentru protecția drepturilor
consumatorilor,
Asociația
obștească
„Protecția
Consumatorilor”, despre publicarea proiectului pe pagina
web, a indicat termenul limită pentru prezentarea
propunerilor și obiecțiilor și datele de contact ale
persoanei responsabile de recepționarea recomandărilor.
După cum a fost menționat de către autori, concomitent
cu proiectul Metodologiei, pe pagina web a ANRE a fost
plasat și AIR, care conține informațiile privind datele de
contact ale persoanelor responsabile. În rezultatul
consultărilor publice, propuneri și obiecții au fost
înaintate
de
către
Ministerul
Finanțelor,
S.A.„Termoelectrica” și S.A.„CET-Nord”. De menționat
că, inclusiv până la plasarea pe pagina web pentru
consultări publice, în contextul activității grupului de
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2)

Lipsa stabilirii exprese în conținutul
proiectului Metodologiei a procedurii
de examinare și aprobare a
cheltuielilor de bază, lipsa obligației
ANRE de a fi obligată să intervină în
actualizarea/ajustarea prețurilor și a
tarifelor în cazul când sunt indici de
constatare a factorilor obiectivi care ar
conduce la diminuarea acestora va
periclita stabilirea justificată a
prețurilor și a tarifelor reglementate.

lucru constituit în acest sens, proiectul Metodologiei a
fost consultat cu titularii de licență și Ministerul
Economiei și Infrastructurii. În rezultat, prin scrisoarea
comună nr.07-3654 din 05.04.2018, Ministerul
Economiei și Infrastructurii, S.A.„Termoelectrica” și
S.A.„CET-Nord”, și-au expus opinia referitor la proiectul
Metodologiei. Astfel, la fiecare etapă de elaborare a
actului normativ, persoanele interesate au avut
posibilitatea să prezinte recomandări pe marginea
proiectului elaborat de ANRE. Or, lipsa opiniilor altor
persoane interesate decât ale celor menționate anterior,
denotă lipsa interesului altor părți.
Cât privește respectarea termenului limită stabilit
pentru consultări publice menționăm. Reieșind din
considerentele că, proiectul Metodologiei, nota
informativă și AIR au fost plasate pe pagina web la data
de 11.06.2018, consultarea publică a proiectului pe
parcursul unui an, a garantat respectarea termenului
minim necesar prevăzut de legislație.
Se acceptă parțial.
Pct. 149 din proiectul Metodologiei prevede: „La
prezentarea calculelor prețurilor, tarifelor și a
cheltuielilor de bază, titularii de licențe vor respecta
prevederile Regulamentului privind procedurile de
prezentare și de examinare a cererilor titularilor de
licențe privind prețurile și tarifele reglementate”. Astfel,
Regulamentului privind procedurile de prezentare și de
examinare a cererilor titularilor de licențe privind
prețurile și tarifele reglementate (în continuare
Regulament), aprobat prin Hotărârea Consiliului de
administraţie al ANRE nr.286/2018 din 17.10.2018,
prevede expres:
1) termenul limită de depunere de către titularul de
licenţă, în mod obligatoriu, a cererii privind aprobarea
cheltuielilor de bază, a preţurilor şi/sau tarifelor;
2) procedura de examinare și aprobare a cererilor
privind aprobarea cheltuielilor de bază, a prețurilor și/sau
tarifelor.
Reieșind din prevederile pct.5 alin. 2) lit. c), din
Regulament, anual până la data de 1 mai, titularul de
licenţă prezintă spre examinare la Agenţie, cererea
privind aprobarea preţurilor şi/sau tarifelor în
conformitate cu prevederile metodologiilor în vigoare.
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3)

Urmare a examinării normelor care
reglementează
determinarea
cuantumului de cheltuieli, menționăm
că unele cheltuieli includ în
componența lor „alte cheltuieli
necesare și justificate aferente
activității reglementate întreprinderii”
(de ex.pct 56, subpct.8 sau pct.64
subpct.13).

Totodată, conform pct. 13 din Regulament, în cazul în
care, în intervalul dintre aprobările anuale ale
preţurilor/tarifelor se înregistrează devieri tarifare mai
mari decât cele prestabilite în metodologia tarifară
respectivă, iar titularul de licenţă nu depune la Agenţie o
cerere de ajustare, Agenţia va stabili acestuia un termen
pentru prezentarea calculului necesar. În cazul în care
titularul de licenţă nu se va conforma în termenul indicat,
Agenţia va ajusta prețurile/tarifele în baza informațiilor
pe care le deține, rezultatul în acest caz fiind opozabil
titularului de licenţă respectiv, care nu mai poate invoca
incorectitudinea calculelor efectuate de Agenţie ce au
stat la baza aprobării acestora.
În conformitate cu prevederile pct.146 din proiectul
Metodologiei, ajustarea extraordinară a prețurilor și
tarifelor, este efectuată doar în condițiile modificării
tarifelor la gazele naturale procurate. În acest caz,
Agenția va determina prețurile și tarifele aferente
activității reglementate, reieșind din aceleași
componente incluse în tariful în vigoare. Aprobarea
extraordinară
se
efectuează
fără
solicitarea
întreprinderii.
Reieșind din cele menționate anterior, atât proiectul
Metodologiei, cât și cadrul de reglementare existent,
prevede expres situaţiile în care ANRE este obligată să
ajusteze prețurile/tarifele în vigoare. Totodată, în scopul
excluderii paralelismelor în actele normative, se
păstrează trimiterile la Regulamentul privind procedurile
de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de
licențe privind prețurile și tarifele reglementate și
Metodologia cu privire la determinarea valorilor
normative a pierderilor de energie termică, de agent
termic și a valorilor indicilor normativi de funcționare a
rețelelor termice cu apă.
Nu se acceptă.
Dreptul și obligația ANRE de a verifica și include în
prețurile/tarifele aprobate costurile necesare activității
reglementate sunt stabilite prin prevederile Legii nr.174
din 21.09.2017 cu privire la energetică, Legii nr.92 din
29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea
cogenerării și Legii nr.107 din 27.05.2016 cu privire la
energia electrică. Totodată, atât în Legea nr.107 din
27.05.2016 (art. 87 alin. 3), lit. a)) cât și în Legea nr.92
din 29.05.2014 (art. 45 alin. 2), lit. a)) sunt indicate
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Astfel, la stabilirea cheltuielilor de
bază titularul licenței are dreptul de a
include „cheltuieli care sunt necesare
și justifică activitatea desfășurată”.
Or, normele Regulamentului, în opinia
noastră, sunt incerte în privința
competenței ANRE de a stabili și
califica oportunitatea și justificarea
unor cheltuieli, fără a face vreo
referință la criterii și/sau la procedura
de examinare și stabilire a legalității
acestor cheltuieli.
În aceste condiții, norma care
stabilește că cheltuielile de bază sunt
examinate și aprobate de Agenție
pentru anul de bază este incompletă și
nu face referință la procedura de
examinare și de aprobare a acestor
costuri, precum și nu face referință
expresă la vreun act normativ care ar
conține norme care ar reglementa
această procedură, similar, după cum
se face trimitere la pct.143 din
proiectul Metodologiei la prevederile
Regulamentului privind procedurile de
prezentare și de examinare a cererilor
titularilor de licențe privind prețurile și
tarifele reglementate.
În concluzie, lipsa stabilirii exprese a
procedurii de examinare și aprobare a
cheltuielilor de bază va duce la
interpretarea discreționară a normelor
de stabilire a acestei proceduri cu
riscul comiterii manifestărilor de
corupție.
Recomandări: Autorul urmează să
facă referință expresă în textul
proiectului Metodologiei la normele
aplicabile
care
reglementează
procedura de examinare și aprobare de
ANRE a cheltuielilor de bază, în caz
contrar acestea urmează a fi elaborate
în vederea transparentizării procedurii

sintagmele „alte cheltuieli justificate şi necesare pentru
desfăşurarea activităţii operaţionale” și „alte cheltuieli
operaționale”.
Aceste formulări sunt admise din următoarele
raționamente. Așa cum nu pot fi stabilite exhaustiv,
pentru o perioadă nedeterminată, cheltuielile unei
întreprinderi reglementate, nu poate fi stabilită o listă
concretă a tuturor cheltuielilor, care să fie inclusă în
Metodologia tarifară. Stabilirea unei liste a cheltuielilor,
va avea drept consecință limitarea drepturilor ANRE cu
privire la verificarea deplină a activității reglementate a
titularilor de licență. Acest fapt va reduce gradul de
transparență a activității titularului de licență, iar ANRE
va fi în imposibilitate să-și exercite atribuțiile stabilite
prin legi. Or, competențele ANRE nu pot fi limitate
printr-un act normativ subordonat Legii.
Suplimentar menționăm că, toți titularii de licență sunt
obligați și cunosc prevederile legislației în vigoare,
reieșind din specificul activității sale, în baza cărora sunt
efectuate cheltuielile în cadrul întreprinderii. Or,
justificarea legală a cheltuielilor care se preconizează a fi
incluse în prețurile/tarifele reglementate, este obligația
titularului de licență, dar nu a Agenției. Agenția, în acest
sens, urmează să verifice dacă justificările sunt
concludente și corespund cadrului legislativ în vigoare.
De menționat că, în proiectul Metodologiei sunt
prevăzute trimiteri la actele normative, care sunt strict
necesare pentru excluderea ambiguităților la
determinarea cheltuielilor reglementate. Prin impunerea
în Metodologia tarifară, a trimiterilor la toate actele
legislative în baza cărora sunt determinate cheltuielile, se
va conferi „obligativitatea” aplicării unor prevederi
legale, care nu sunt obligatorii pentru toți titularii de
licență din sectorul reglementat. Or, în cazul impunerii
titularilor de licență, de către ANRE, a unor obligații care
excedă cadrul de reglementare, acțiunile respective pot fi
sesizate drept imixtiune în activitatea titularilor de
licență.
Procedura de examinare și stabilire a cheltuielilor de
bază este prevăzută în Regulamentul privind procedurile
de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de
licențe privind prețurile și tarifele reglementate. În
proiectul Metodologiei, la pct. 71 (în scopul indicării
termenului de prezentare), la pct.143 (în scopul stabilirii
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de examinare și aprobare de Agenție a
cheltuielilor de bază.
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4)

Norma punctului 18 din proiectul
Metodologiei stabilește că în costurile
reglementate nu se includ anumite
cheltuieli (care sunt stipulate expres),
precum și „alte cheltuieli ale titularului
de licență ce nu țin de activitățile de
reglementare”.
Norma prenotată urmează să fie
analizată în corelare cu alte norme din
proiect care acordă dreptul titularului
de licență de a stabili în cuantumul
cheltuielilor de bază „alte cheltuieli
necesare și justificate aferente
activității
reglementate
a
întreprinderii”.
În aceste condiții, în opinia noastră,
proiectul Metodologiei urmează să
stabilească clar în temeiul căror norme,
precum și procedura care va fi aplicată
de către Agenție în vederea examinării
și stabilirii legale a prețurilor și
tarifelor reglementate.
Lipsa expresă a acestor norme va
permite aplicarea abuzivă a procedurii
de examinare și aprobare de către
Agenție a cheltuielilor de bază cu
riscul comiterii manifestărilor de
corupție.
Recomandări: Proiectul Metodologiei
urmează să stabilească expres normele
și procedura de examinare și aprobare
de către Agenție a cheltuielilor de bază
prin prisma stabilirii transparente a
cazurilor de neincludere a unor
cheltuieli ce nu țin de activitățile
reglementate în costuri reglementate.

procedurii de ajustare a prețurilor și tarifelor), la pct. 149
(în scopul stabilirii procedurii de examinare și aprobare a
cheltuielilor de bază) sunt făcute trimiteri la acest
Regulament. Suplimentar argumentarea este prezentată
la pct. 84 din prezentul tabel.
Reieșind din cele menționate, prevederile proiectului
Metodologiei corespund recomandărilor CNA formulate
la pct.8 din proiect.
Nu se acceptă.
Indiferent de caracterul cheltuielilor, în condițiile în
care destinația acestora este activitatea nereglementată,
acestea nu pot fi acceptate în prețurile/tarifele
reglementate. Astfel, sintagma „alte cheltuieli ale
titularului de licență ce nu țin de activitățile de
reglementare” este aplicabilă în situațiile în care, după
esența sa economică - cheltuiala poate fi acceptată în
scopuri tarifare, dar din motivul că destinația acesteia este
activitatea nereglementată – nu se acceptă în scopuri
tarifare.
Referitor la procedura de examinare și aprobare de
către Agenție a cheltuielilor de bază, suplimentar
argumentarea este prezentată la pct. 84 din prezentul
tabel.

72

87
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Astfel, vor fi evitate situațiile confuze
când titularul de licență va putea spune
că un anumit tip de cheltuieli țin de
activitățile
reglementate
ale
întreprinderii, pe cînd Agenția să
expună contrariul.
În acest sens, principiul eficienței
maxime la cheltuieli minime și
necesare
desfășurării
activității
reglementate va fi respectat.
Se constată că norma reglementează
obligativitatea titularului de licență de
a prezenta Programul de producere al
întreprinderii
ANRE
pentru
coordonare.
În programul de producere al
întreprinderii
urmează
să
fie
determinate și cheltuielile aferente
procurării
resurselor
energetice
primare în scopuri de producere.
Astfel, considerăm că Programul de
producere reprezintă un document
important în vederea stabilirii
transparente a cheltuielilor titularului
de licență care urmează să fie
examinate și incluse în costul de
producție
când
se
constată
corectitudinea
și
oportunitatea
acestora în cheltuielile de bază ale
întreprinderii.
Urmare a examinării conținutului
proiectului Metodologiei nu se poate
stabili cu exactitate procedura și
termenul de examinare de către
Agenție a Programului de producere al
întreprinderii.
Considerăm că odată ce autorul
reglementează în normele punctelor
107-108 din proiectul Metodologiei
procedura de examinare a Planului
anual de investiții, similar propunem
ca autorul urmează să reglementeze și
procedura de examinare a Programului
de producere al întreprinderii prezentat

Nu se acceptă.
Recomandarea nu poate fi respectată din următoarele
considerente:
1) nu există similitudine între exigențele față de Planul
anual de investiții și Programul de producere;
2) aprobarea de către Agenție a Planului anual de
investiții este prevăzută expres în Legea nr.92 din
29.05.2014 cu privire la energia termică și promovarea
cogenerării și Legea nr.107 din 27.05.2016 cu privire la
energia electrică. Totodată, aprobarea Programului de
producere nu reprezintă o obligativitate stabilită prin
lege, dar o necesitate în contextul monitorizării situației
tehnico-economice a entității. Astfel, deoarece cadrul
normativ secundar nu poate depăși limitele stabilite de
lege, elaborarea mecanismului de examinare și aprobare
a Programului de producere nu poate fi instituit.
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6)

de către întreprindere Agenției până la
data de 31 decembrie.
Ambiguitatea administrativă creată va
permite apariția unor confuzii în
reglementarea
procedurii
de
examinare a Programului de producere
al întreprinderii.
Recomandare: Punctul 21 urmează să
fie completat cu prevederi care ar
stabili procedura și termenul de
examinare de către Agenție a
Programului
de
producere
al
întreprinderii,
similar
procedurii
stabilite pentru examinarea Planului
anual de investiții în condițiile
punctelor 107-108 din proiectul
Metodologiei.
După cum se poate constata din
denumirea Capitolului VII, acesta
reglementează
modalitatea
de
aprobare, actualizare și aplicare a
prețurilor și a tarifelor.
Secțiunea I reglementează procedura
de prezentare, aprobare și actualizare a
prețurilor și a tarifelor, iar Secțiunea II
conține norme privind actualizarea
anuală a prețurilor și a tarifelor.
În opinia noastră, norma instituie doar
dreptul titularului de licență de a
prezenta Agenției solicitarea de
ajustare a prețurilor și a tarifelor
argumentată și justificată documentar.
Potrivit normei, „ajustarea anuală
poate fi efectuată și la inițiativa
Agenției”.
Astfel, se constată că atât Agenția, cât
și titularul de licență nu este obligat să
solicite modificarea tarifelor și a
prețurilor în cazul în care sunt temeiuri
veridice și factori obiectivi de
diminuare a acestora.
Titularul de licență, în astfel de
condiții, nu va fi cointeresat să solicite

Se acceptă.
Referitor la obligația ANRE de a interveni în
actualizarea/ajustarea prețurilor/tarifelor, argumentarea
este prezentată la pct. 84 din prezentul tabel.
Cât privește necesitatea completării proiectului
Metodologiei cu prevederi aferente răspunderii titularilor
de licență se acceptă completarea proiectului cu pct.155
în următoarea redacție: „Nerespectarea prevederilor
prezentei Metodologii atrage răspunderea prevăzută de
Legea cu privire la energia termică și promovarea
cogenerării, Legea cu privire la energia electrică și Codul
contravențional.”
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actualizarea/și sau ajustarea prețurilor
și/sau a tarifelor.
În aceste condiții, este promovat doar
interesul titularului de licență în
detrimentul interesului public.
Toate aceste lacune vor spori riscul
apariției manifestărilor de corupție în
partea
ce
ține
de
neactualizarea/neajustarea
tarifelor/prețurilor în cazul necesității
diminuării acestora, precum și riscul
stabilirii
unor
neconcordanțe
normative care vor duce la o
interpretare confuză a cadrului legal
aplicabil.
Recomandări: Norma urmează să fie
completată cu obligația ANRE de a
interveni în actualizarea/ajustarea
prețurilor/tarifelor în cazul când sunt
indici de constatare a factorilor
obiectivi care ar conduce la
diminuarea tarifelor.
La fel proiectul urmează să fie
completat cu răspunderea titularilor de
licență, în special, în cazul încălcării
prevederilor prezentei metodologii,
precum și obligația Agenției de a
monitoriza
și
supraveghea
tarifele/prețurile la zi în vederea
corespunderii justificate a acestora.
V. Expertiza grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător
1)
În proiect întâlnim mai multe sintagme Se acceptă parțial.
Grupul de lucru al
care în viziunea noastră contravine Referitor la utilizarea în proiectul Metodologiei a
Comisiei de stat
principiului
previzibilității
și sintagmelor care, în opinia expertului, contravine
pentru reglementarea
transparenței
normelor
de principiului previzibilități și transparenței normelor de
activității de
reglementare
a
activității
de reglementare a activității de întreprinzător, menționăm
întreprinzător
întreprinzător (stabilit prin Legea următoarele:
235/2006 (art. 4,b) și Legea 424/2004 1) „conform legislației în vigoare” și „normativele în
(art. 2, a). Astfel aceste sintagme sunt vigoare”– aceste sintagme sunt expres prevăzute prin
următoarele:
legile organice, fiind preluate în actul secundar.
1) „conform legislației în vigoare” de Suplimentar de menționat, că înlocuirea sintagmelor
la p.56, 60, 64; „normativele în respective cu trimiteri la actele legislative în vigoare este
vigoare” de la p.53;
inoportună din următoarele considerente:
2) „nivel rezonabil de rentabilitate”;
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3) „avantaje economice”;
4) „cheltuieli materiale” de la p.8;
5) „alte cheltuieli ale titularului de
licență ce nu țin de activitățile
reglementate” de la p.18; „alte
cheltuieli necesare și justificate
aferente activității reglementate a
întreprinderii” din p.56, 60, 64;
6) „necesitățile minime și obiective”
de la p.100;„prețurile minime de piață”
de la p.28, 53, 57;„prețuri de pe piață”
de la p.37;
7) „ piață internațională relevantă” de
la p.136.
Considerăm
necesar
revizuirea
punctelor respective în vederea
imprimării unei clarități mai mari
normelor date.

a) toți titularii de licență sunt obligați și cunosc
prevederile legislației în vigoare, în baza cărora sunt
efectuate cheltuielile în cadrul întreprinderii;
b) prin utilizarea trimiterilor la actele legislative în
vigoare, se va conferi „obligativitatea” aplicării unor
prevederi legale, care nu sunt obligatorii pentru toți
titularii de licență din sectorul reglementat. De menționat
că structura cheltuielilor întreprinderilor variază de la o
întreprindere la alta;
2) „nivel rezonabil de rentabilitate” – această sintagmă
este preluată din art.87 alin. 2) lit. g) din Legea nr.107 cu
privire la energia electrică;
3) „avantaje economice” – sintagma este preluată din
definiția „duratei de funcționare utilă”, care este în
vigoare și prevăzută în Hotărârea Guvernului nr.338 din
21.03.2003 Catalogul mijloacelor fixe și activelor
nemateriale. Totodată, această formulare corespunde
integral principiilor de reglementare. Dat fiind faptul că,
în practică titularii de licență au tendința de micșorare a
duratei de utilizare a mijlocului fix, ceea ce poate
influența asupra tarifului în direcția majorării, un criteriu
important în stabilirea duratei de utilizare în scopuri
tarifare este obținerea avantajului economic. Astfel, dacă
mijlocul fix este utilizat în continuare în activitatea
reglementată, atunci entitatea obține beneficii
economice, durata de funcționare utilă poate fi extinsă,
iar mijlocul fix nu poate fi catalogat drept amortizat
integral;
4) „cheltuieli materiale” – noțiunea corespunde integral
noțiunii din Legea nr.107 cu privire la energia electrică și
este utilizată în Standardele Naționale de Contabilitate.
Totodată, descrierea tuturor cheltuielilor din care sunt
compuse cheltuielile materiale ca categorie, ar reprezenta
denumirea tuturor pieselor de schimb, fiecărei
componente din rețea sau centrală care este reparată, etc.;
5) „ alte cheltuieli ale titularului de licență ce nu țin de
activitățile reglementate” și „alte cheltuieli necesare și
justificate aferente activităţii reglementate a
întreprinderii” - așa cum nu pot fi stabilite exhaustiv
cheltuielile unei întreprinderi reglementate nu poate fi
stabilita o listă concretă a tuturor cheltuielilor
întreprinderilor. Stabilirea unei liste a cheltuielilor, va
avea drept consecință limitarea drepturilor ANRE cu
privire la verificarea activității titularilor de licență, fapt
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2)

La p.136 nu este indicată expres sursa
publicării statistice BLOOMBERG și

ce va reduce gradul de transparență a activității acestuia,
iar ANRE va fi în imposibilitate să-și exercite atribuțiile
stabilite prin legi. Or, nu pot fi limitate competențele
ANRE printr-un act normativ subordonat Legii;
6) „necesitățile minime şi obiective”, „prețurile minime
de piață”, „prețuri de pe piață” - noțiunea de „preț minim
de pe piață” corespunde prevederilor Regulamentului
privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi
serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din
sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor
naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public
de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin
Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017.
Suplimentar, utilizarea noțiunii de „preț minim de piață
la determinarea cheltuielilor materiale și a cheltuielilor
aferente întreținerii și exploatării mijloacelor fixe și
imobilizărilor necorporale” este justificată și reieșind din
prevederile art. 9 alin. (2) lit. l) al Legii nr. 92 din
29.05.2014, care investește Agenția cu atribuția de a
supraveghea respectarea de către titularii de licenţe a
principiului desfășurării activităților licențiate cu
cheltuieli minime şi cu o eficienţă maximă la achiziţia
bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate de ei în
activitatea licențiată. Totodată, în conformitate cu art. 8
alin.(1) lit. e) din Legea nr.107 din 27.05.2016 cu privire
la energia electrică, Agenția pune în aplicare principiul
eficienţei maxime la cheltuieli minime la producerea,
transportul, distribuţia, furnizarea energiei electrice în
contextul obligaţiilor de serviciu public de furnizor al
serviciului universal, de furnizor de ultimă opțiune, de
furnizor central de energie electrică, precum şi la
operarea pieței energiei electrice;
7) „piață internațională relevantă” – în continuare, după
text, în proiectul Metodologiei este indicată expres sursa
de unde urmează a fi preluată valoarea indicatorului în
cauză: Valoarea acestuia corespunde ratei medii la
creditele acordate în valută străină în anul precedent
anului calculării tarifului, publicate de Banca Națională
a Moldovei la compartimentul: Statistica monetară,
Ratele medii ale dobânzilor, Rata medie la creditele
acordate în valută străină/persoane juridice/peste 12
luni.
Se acceptă parțial.
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DAMODARAN. La fel nu este clar și
în AIR nu găsim careva informație
privind utilizarea în proiect a
„proporției de structura investițiilor
efectuate trebuie să fie la nivel de 35%
din surse proprii și 65% din
împrumuturi”.
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Obligația de la p.46 care prevede că
pentru activitatea de distribuție a
energiei
termice,
din
totalul
investițiilor executate, cel puțin 70%
vor
fi
destinate
extinderii,
reconstrucției, modernizării, renovării
și reabilitării rețelelor termice urmează
a fi incluse la nivel de lege.
Recomandare finală: Prin urmare,
proiectul Metodologiei elaborat de
ANRE, poate fi avizat pozitiv, luânduse în considerație cele menționate în
opinie.
VI. Expertiza juridică
1)
La pct. 1 se va exclude referința la
scopul Metodologiei, deoarece aceasta
3)

Ministerul Justiției

Referitor la lipsa clarității sau informației, privind
utilizarea în proiect a ”proporției de structura investiţiilor
efectuate trebuie să fie la nivel de 35% din surse proprii
şi 65% din împrumuturi” comunicăm.
Se propune menținerea structurii optime a capitalului
utilizat în activitatea de investiții a operatorilor. Astfel
această structură a capitalului nu a fost modificată în
proiectul Metodologiei comparativ cu prevederile
Metodologiei în vigoare. În conformitate cu practica
internațională acest raport este stabilit nu din datele de
facto a companiilor, și nici nu impune o anumită structură
a capitalului, ci doar se stabileşte de organul de
reglementare în așa mod ca compania să fie cointeresată
să atragă surse investiţionale ieftine pentru ca impactul
proiectelor investiționale asupra tarifului la consumatorul
final să nu fie artificial majorat.
De notat că, în conformitate cu prevederile acordului de
finanțare dintre titularii de licență și creditorii
internaționali, în perioada de valabilitate a Metodologiei,
sursele investiționale din împrumuturi vor prevala
substanțial sursele proprii ale întreprinderii utilizate în
scopuri investiționale. Respectiv, repartizarea capitalului
conform proiectului Metodologiei nu doar stimulează
compania să identifice surse investiționale ieftine, ci
reflectă și starea reală de lucruri din sectorul reglementat.
Menționăm că aceiași abordare a fost aplicată și în
perioada precedentă de reglementare, iar impactul a fost
unul benefic.
Se acceptă.
Este o propunere oportună și plauzibilă. Urmează a fi
înaintată, la prima inițiativă a Guvernului de îmbunătățire
a cadrului legal de reglementare.

Se acceptă.
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2)

94

3)
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4)

va conține prevederi doar în privința
domeniului de reglementare.
La secțiunea 2 urmează a fi revăzut
titlul, întrucât aceasta are un cuprins
mai
larg,
iar
principiile
de
reglementare aplicate la determinarea
prețurilor și tarifelor se regăsesc doar
în pct. 5.
La pct. 5 se vor revedea principiile,
deoarece expunerea acestora nu
corespunde noțiunii de principiu,
respectivele reprezentând niște cerințe
pentru determinarea și reglementarea
prețurilor și tarifelor pentru producerea
energiei electrice și termice. Sub acest
aspect se va revizui și pct. 151 din
proiect.
La pct. 8 semnalăm că, actul normativ
nu este un dicționar juridic sau un
manual și noțiunile nu trebuie sa fie
definite doar pentru a explica care este
sensul acestora. Spre exemplu,
termenii investiție, durata de utilizare,
stabilirea, actualizarea și ajustarea
prețurilor și a tarifelor nu se folosesc în
alt sens decât cel uzual și respectiv nu
necesită o definire în sensul actului
normativ în cauză.
Definiția ca o parte a actului normativ
care, după natura sa, are scopul de a
reglementa drepturile și obligațiile
subiecților de drept și modul de
exercitare a acestora, poate fi inclusă
într-un act normativ doar în cazurile și
în limitele conforme cu scopul
menționat. Includerea definițiilor în
actul normativ trebuie să se facă doar
în cazul și în limita necesară pentru
reglementarea cercului subiecților,
drepturilor și obligațiilor acestora și a
modului de exercitare a drepturilor și
obligațiilor. Pentru atingerea acestui
scop se impune ca noțiunile să fie
definite doar în cazul în care la

Se acceptă.

Se acceptă.

Se acceptă parțial.
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momentul adoptării actului se constată
că un termen este pasibil de a fi
interpretat în mai multe sensuri și
autorul actului normativ decide că nu
trebuie să lase determinarea sensului
exact al termenului în sarcina celor
care vor interpreta și aplica actul
normativ. Această regulă este
aplicabilă și în cazul în care termenul
este folosit în alt sens decât cel uzual.
Relațiile sociale sunt foarte complexe
și la momentul adoptării actului
normativ este imposibil sa se poată
determina cu o precizie absolută toate
circumstanțele raporturilor juridice
reglementate. De asemenea, trebuie să
ținem cont de faptul ca norma de drept
trebuie sa fie formulată astfel încât
aceasta să fie aplicabilă nu doar
relațiilor sociale existente la momentul
adoptării actului normativ dar și
relațiilor sociale viitoare. Definirea
noțiunilor însă atrage în mod inevitabil
rigiditatea actelor normative și face
imposibilă aplicarea acestora pentru
reglementarea raporturilor juridice
noi.
În situația în care autorii unui proiect
intenționează să definească o noțiune,
în nota informativă este necesar să se
arate că se întrunesc condițiile care
impun definirea termenului în actul
normativ și să se indice circumstanțele
care justifica definirea termenului în
sensul propus de autori (a se vedea art.
54 alin. (5) din Legea nr. 100/2017) .
Totuși, aceasta trebuie să se facă doar
în situații excepționale, deoarece, în
condițiile în care art. 71 alin. (4) al
Legii 100/2017 prevede că la
interpretarea actului normativ trebuie
să se țină cont de nota informativă care
a însoțit proiectul, alte scopuri avute în
vedere de autori pot fi soluționate prin
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96

5)

97

6)

98

7)

99

8)

100

9)

includerea în nota informativă a unor
texte de care cei care vor interpreta sau
aplica actul normativ vor fi obligați să
țină cont. Astfel, în nota informativă
poate fi indicat sensul în care urmează
să fie interpretat un termen, iar aceasta
ar permite să se atingă atât scopul
limitării discreției celor care vor
interpreta actul, dar și scopul de a
permite ca actul normativ să fie aplicat
și relațiilor sociale care se vor naște pe
viitor și de care, evident, nu putea să
țină cont autorul actului normativ.
Adițional, la Secțiunea 3 atragem
atenția, că secțiunea reprezintă
element de structură complex al
actului normativ. Prin urmare, aceasta
nu poate fi constituită dintr-un singur
punct.
La pct. 9, atragem atenția că, expresia
,,reieșind din" reprezintă o calchiere
după modelul rusesc ,,исходя из” al
cărui echivalent în limba romană este
,,pornind de la ideea'', ,,pornind de la
faptul" (observația este valabilă pentru
toate cazurile similare din textul
proiectului) .
Se va evita utilizarea abrevierii ,,etc."
(pct. 19 sbp. 3), pct. 29 sbp. 3), pct. 64
sbp. 5), pct. 80, 83), care nu este
conformă stilului unui act normativ .
La pct. 41, 50, 58, 62 ș.a. se vor revizui
cuvintele ,,primul an de valabilitate a
Metodologiei'', ,,în perioada de
valabilitate a prezentei Metodologii",
ținându-se cont de faptul că, se aplică
actele normative ,,în vigoare" dar nu
,,valabile".
La pct. 60 sbp. 5), 64 sbp. 7), 9), in
virtutea caracterului obligatoriu al
actelor normative, cuvintele ,,în
vigoare" sunt inutile și se vor exclude.

Se acceptă parțial.

Se acceptă.

Se acceptă.

Se acceptă.

Se acceptă parțial.
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