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REFERAT

privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru energia termică livrată populaţiei şi 
agenţilor economici de către Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, a preţului local al 

energiei termice facturată populaţiei şi acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

Regia  Autonomă   de  Termoficare  Cluj  Napoca  este  operatorul  Sistemului  de  Alimentare 
Centralizată cu Energie Termică al Municipiului Cluj Napoca (SACET), activitate ce cuprinde întreg 
lanţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice către locuitorii municipiului 
Cluj Napoca, alimentând cu energie termică peste 1.600 de Asociaţii de Proprietari, reprezentând peste 
31.500  de  apartamente,  respectiv  aproximativ  90.000  de  locuitori.   În  conformitate  cu  prevederile 
legale, pentru desfăşurarea activităţii,  Regia deţine  Licenţa A.N.R.S.C. nr. 2816/2014 pentru serviciul 
public de alimentare cu energie termică, cu excepţia producerii energiei termice în cogenerare.

Preţurile  şi  tarifele  locale  actuale,  pentru  energia  termică  livrată  populaţiei  şi  agenţilor 
economici de către Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca au fost aprobate în anul 2008 prin 
intrarea în vigoare a H.C.L. nr. 369/26 august 2008. 

În perioada cuprinsă de la ultima modificare a preţului local al energiei termice (2008) şi până în 
prezent a avut loc o majorare semnificativă a preţului gazelor naturale (componentă esenţială în costul 
energiei termice, reprezentând cca. 70% din preţul de producere a energiei termice), modificări rezultate 
urmare a politicii de aliniere a preţului gazelor naturale la cel utilizat pe pieţele europene. Totodată s-au 
înregistrat  majorări  de  preţuri  şi  pentru  energia  electrică,  o  altă  componentă  importantă  în  costul 
energiei termice, majorări determinate de liberalizarea pieţei energiei electrice, precum şi de creşterea 
masivă a capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, puternic subvenţionată, 
certificatele verzi acordate regăsindu-se în preţul final al energiei electrice. 

Totodată, în structura preţului energiei termice se regăsesc, de asemenea, o serie de componente 
cu  costuri  fixe,  costuri  care  trebuiesc  realizate  independent  de  cantitatea  de  producţie  realizată, 
respectiv  :  costurile  cu  reviziile  şi  reparaţiile  (periodic  trebuiesc  realizate  lucrările  de  service  la 
echipamente,  indiferent  că acestea livrează o cantitate  mai  mare sau mai  mică de energie  termică), 
costurile cu amortizarea imobilizărilor corporale şi costurile cu manopera sunt de asemenea costuri fixe 
care nu sunt influenţate de cantitatea de energie produsă.   Toate aceste costuri se regăsesc în preţul 
energiei termice într-o anumită pondere – pondere care a ţinut cont, la momentul 2008, de un anumit 
volum al producţiei de energie termică, raportat la numărul clienţilor racordaţi la sistemul centralizat de 
furnizare a energiei termice de la acel moment.

În perioada cuprinsă de la ultima ajustare a preţurilor pentru energia termică – 2008 – şi până în 
prezent,  au avut loc o serie  de modificări  în  structura clienţilor  racordaţi  la  sistemul centralizat  de 
furnizare a energiei termice (au fost operate debranşări de la sistemul centralizat) cu consecinţe în ce 
priveşte producţia de energie livrată (aceasta a scăzut cu 52 %) şi implicit, cu consecinţe în ponderea 
costurilor fixe în preţul energiei termice (dacă producţia de energie scade – creşte ponderea  costurilor  
fixe în total preţ). 

De asemenea, scăderea numărului de clienţi racordaţi la sistemul centralizat şi implicit scăderea 
producţiei de energie termică livrată, produce consecinţe şi în planul randamentelor echipamentelor şi a 
consumurilor  specifice.  Reducerea  volumului  producţiei  livrate  duce  la  scăderea  gradului  de 
încărcare  a  capacităţilor  de  producţie  (cazane),  ceea  ce  determină  scăderea  randamentelor  şi 
creşterea  consumurilor  specifice  la  gazele  naturale,  respectiv  la  energia  electrică,  întrucât  aceste 
echipamente au fost dimensionate la un nivel mai mare al producţiei, iar ele nu pot fi înlocuite periodic 
pe  măsura  scăderii  numărului  de  clienţi.  În  plus  faţă  de  aceasta,  la  energia  electrică  creşterea 
consumului specific este determinată şi de automatizarea centralelor şi punctelor termice.
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În acelaşi timp au crescut preţurile materialelor pentru întreţinere şi reparaţii,  amortizarea ca 
urmare  a  investiţiilor  puse  în  funcţiune,  costurile  cu  manopera  ca  urmare  a  modificării  structurii  
profesionale a angajaţilor determinată de automatizarea centralelor termice. 

Concret, modificările elementelor de cheltuieli care s-au produs de la ultima aprobare de preţ 
pentru centralele termice de cvartal se prezintă astfel:

Elementul de cheltuială U.M. Nivelul aprobat în 
2008

Nivel propus – 
avizat ANRSC

Creştere
%

Preţ gaze naturale lei/mc 1,0443 1,1854 13,51
Preţ energie electrică lei/Kwh 0,3906 0,44 12,65
Materiale lei/Gcal 4,78 9,5 98,74
Amortizare lei/Gcal 9,71 21,49 121,32
Cheltuieli cu manopera lei/Gcal 19,24 29,7 54,37

Se impune astfel o cuprindere a acestor efecte de majorare şi în preţul local al energiei termice, 
asigurându-se totodată şi o mai bună gestionare a sumelor alocate din bugetul Consiliului Local pentru 
subvenţionarea energiei termice destinată populaţiei.

Menţionăm faptul că toate aceste modificări  ale elementelor de costuri pentru producerea de 
energie termică au fost susţinute până în prezent de Regia Autonomă de Termoficare, însă pentru anul 
fiscal  2014  ele  generează  un  impact  negativ  asupra  rezultatelor  financiare  ale  Regiei,  aceasta 
nemaiavând  la  îndemână  nici  o  pârghie  de  reducere  a  costurilor  pentru  a  menţine  costurile  cu 
producerea energiei termice. 

Conform  balanţei  la  data  de  31.10.2014  Regia  Autonomă  de  Termoficare  înregistrează  o 
pierdere  în  sumă  de  7.229  mii  lei  datorată  în  principal  necuprinderii  în  preţul  energiei  termice  a 
nivelurilor efective ale costurilor de producere, transport şi furnizare a energiei termice, situaţie ce poate 
avea consecinţe în asigurarea continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat în municipiul Cluj Napoca. Prin aprobarea preţurilor energiei termice propuse, începând cu 1 
decembrie 2014,  se asigură acoperirea parţială a pierderii înregistrate. 

În  conformitate  cu  prevederile  legale  incidente  –  Legea  nr.  325/2006,  Legea  nr.  51/2006, 
serviciul  de furnizare a  energiei  termice  este un serviciu  de natură şi  interes  public,  serviciu ce 
trebuie  gestionat  şi  reglementat  de  autorităţile  publice  locale,  inclusiv  prin  asigurarea  continuităţii 
acestuia.

 
I.  Faţă  de  toate  aceste  considerente,  pentru  asigurarea  continuităţii  serviciului  public  de 

alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul  Cluj-Napoca, rezultă ca fiind necesară 
majorarea  preţurilor  şi  tarifelor  locale  pentru  energia  termică  livrată  populaţiei  şi  agenţilor 
economici la nivelul prezentat în anexa 1.

Menţionăm că noile preţuri şi tarife ale energiei termice produsă, transportată şi furnizată de 
Regia  Autonomă de  Termoficare  au  fost  avizate  de  Autoritatea  Naţională  de  Reglementare  pentru 
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice  (A.N.R.S.C.)  cu Avizul nr. 224873/04.11.2014, iar preţurile 
de  achiziţie  de  la  SC  Colonia  Cluj-Napoca  Energie  au  fost  aprobate  de  Autoritatea  Naţională  de 
Reglementare în Domeniul Energiei cu Decizia nr. 3535/27.11.2013.

       II. Preţul local al energiei termice în municipiul Cluj-Napoca, la care se facturează energia termică 
furnizată populaţiei este în prezent de 165 lei/Gcal şi a fost aprobat în anul 2009 prin intrarea în vigoare  
a H.C.L. nr. 488/10.11.2009.
            Diferenţa dintre preţul  local  pentru energia termică livrată populaţiei de către Regia Autonomă  
de Termoficare Cluj-Napoca, care este în medie de 409 lei/Gcal cu TVA, şi  preţul local al energiei  
termice facturată populaţiei reprezintă subvenţie suportată din bugetul Consiliului Local. În anul 2014 
această subvenţie alocată este de 37.600.000 lei.

În aceste circumstanţe  este necesară majorarea preţului local de facturare a  energiei termice 
către populaţie la 220 lei/gcal, acest preţ urmând a fi folosit de Regia Autonomă de Termoficare Cluj-
Napoca  pentru  facturare  către  populaţie,  diferenţa  până  la  preţul  final  al  energiei  termice,  aprobat 
conform reglementărilor legale în vigoare, urmând a fi suportată din bugetul Consiliului Local.
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     Menţionăm  faptul  că  pentru  anul  2014  suma  alocată  din  bugetul  Consiliului  Local  pentru 
subvenţionarea energiei termice acoperă necesarul.

        III. Pentru diminuarea impactului pe care îl are asupra populaţiei majorarea preţului local de 
facturare a energiei termice, având în vedere prevederile art. 8 alin. (6) şi (8) din O.U.G. nr. 70/2011 cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  există  posibilitatea  de acordare,  de către  Consiliul  Local,  de 
ajutoare  de  încălzire,  suplimentar  faţă  de  cele  acordate  de  la  bugetul  de  stat,  pentru  familiile  şi 
persoanele singure cu venituri reduse.  În acest fel se va asigura o compensare parţială sau chiar 
integrală a majorării  cheltuielilor cu energia termică pentru familiile şi persoanele singure cu 
venituri reduse.
              În acest scop, în urma mai multor analize economico-financiare şi simulări, urmărindu-se 
menţinerea  unui  echilibru  între  nivelul  de  suportabilitate  din  partea  populaţiei,  resursele  bugetare 
disponibile  şi  sustenabilitatea  financiară  pe  termen  mediu  şi  lung,  în  tabelul  următor  este  ilustrată 
metodologia propusă  de RAT pentru acordarea acestor ajutoare:

Tranşe venit mediu net lunar 
pe membru de familie sau al 
persoanei singure, conform 

OG 70/2011

Ajutor pentru încălzire – Compensaţie 
aplicată la contravaloarea energiei termice 

pentru încălzire consumator

Suma 
achitată 
de client 
pe AN

Procent 
reducere 
cheltuieli 

anualeBuget Stat Bugetul Local Total
Lei (OG70) Lei % Lei % Lei % Lei Lei %

 până la 0,310)*ISR¹    0 ,0-155 90,00% 1.089 10,00% 121 100,00% 1.210 550 -9%
(0,3102-0,420)*ISR 155,1-210 80,00% 968 18,00% 218 98,00% 1.186 574 3%
(0,4202-0,520)*ISR 210,1-260 70,00% 847 20,00% 242 90,00% 1.089 671 2%
(0,5202-0,620)*ISR 260,1-310 60,00% 726 22,00% 266 82,00% 992 768 1%
(0,6202-0,710)*ISR 310,1-355 50,00% 605 25,00% 303 75,00% 908 852 2%
(0,7102-0,850)*ISR 355,1-425 40,00% 484 28,00% 339 68,00% 823 937 2%
(0,8502-0,960)*ISR 425,1-480 30,00% 363 30,00% 363 60,00% 726 1.034 1%
(0,9602-1,080)*ISR 480,1-540 20,00% 242 32,00% 387 52,00% 629 1.131 -1%
(1,0802-1,230)*ISR 540,1-615 10,00% 121 35,00% 424 45,00% 545 1.215 1%
(1,2302-1,572)*ISR 615,1-786 5,00% 61 40,00% 484 45,00% 545 1.215 5%
² (1,5722-2,164)*ISR 786,1-1082 0,00% 0 40,00% 484 40,00% 484 1.276 3%
Nota¹ – ISR (Indicatorul Social de Referinţă) =500 lei pentru 2014, şi este stabilit prin HG;
Nota² – Variantă valabilă doar pentru pesoanele singure, nu şi pentru familii, cf. prevederilor OUG 70/2006; 
Nota3 -  Sumele reprezentând ajutoarele acordate sunt estimate pentru o familie, având un consum mediu anual de 
energie termică de 8 Gcal, din care 5,5 Gcal încălzire beneficiară de ajutoare.

Parametrii principali care stau la baza cifrelor din acest tabel sunt următorii:
- Cheltuiala medie anuală, cu energia termică, pe apartament: 1.760 lei;
- Preţul mediu de producere: 409 Lei / GigaCalorie;
- Preţul (local) de facturare către populaţie: 220 Lei / GigaCaloriei (se majorează de la 165).

Pentru  a  asigura  un  cadru  unitar  şi  pentru  a  facilita  aplicarea,  metodologia  de  acordare  a 
ajutoarelor de încălzire suportate din bugetul local va fi aceeaşi cu  cea folosită pentru ajutoarele de 
încălzire acordate din bugetul de stat, conform reglementarilor legale în vigoare. 

Astfel,  potrivit  art.  8 alin  (6) şi  (8) din O.U.G. nr.  70/2011, cu modificările  şi  completările 
ulterioare,  tranşele  de venituri  avute în  vedere  pentru acordarea  ajutoarelor  de încălzire,  precum şi 
procentele din cheltuielile lunare cu încălzirea care reprezintă ajutorul acordat, separat pentru familii şi 
persoane singure, care se vor asigura din bugetul Consiliului  Local sunt prezentate în Anexa nr. 2. 
Valoarea anuală a acestor ajutoare de încălzire se estimează la cca 1.100.000 lei, urmând a beneficia de 
ele aproximativ 3.000 de familii şi persoane singure.

În consecinţă, având în vedere:
- LEGEA  nr.  325  din  14  iulie  2006  privind  serviciului  public  de  alimentare  cu  energie 

termică;
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- ORDONANŢA nr. 36 din 2 august 2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor 
centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;

- Ordinul nr. 66 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare 
sau  modificare  a  preţurilor  şi  tarifelor  locale  pentru  serviciile  publice  de  alimentare  cu 
energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;

- O.U.G. nr. 70/2011,  cu completările şi modificările ulterioare, privind măsurile de protecţie 
socială în perioada sezonului rece.

În baza:
-  art.  8 alin.  (2) litera  e) şi  art.  40 alin.  (9) din Legea 325/2006 privind serviciul  public  de 
alimentare cu energie termică;
- art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 aprobată prin Legea 483/2006;
- art. 6 alin. (3) din Ordinul nr. 66 din 28 februarie 2007;
- art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (6) şi (8) – prin care consiliile locale pot aproba din bugetele locale 
ajutoare  pentru  încălzirea  locuinţei  peste  cele  stabilite  în  condiţiile  art.  7  alin  (1)  din  actul 
normativ menţionat.

PROPUNEM:
Iniţierea  unei  dezbateri  publice  pe  tema  preţurilor  şi  tarifelor  locale  pentru  energia  termică 

livrată  populaţiei  şi  agenţilor  economici  de  către  Regia  Autonomă  de  Termoficare  Cluj-Napoca,  a 
preţului  local  al  energiei  termice  facturată  populaţiei  în  municipiul  Cluj-Napoca  şi  a  cuantumului 
ajutorului de încălzire acordat din bugetul local.
 

După consultarea publică, iniţierea unui proiect de hotărâre de consiliul local privind aprobarea:
1. Preţurilor şi tarifelor locale pentru energia termică livrată populaţiei şi agenţilor economici de către 
Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca, aşa cum sunt ele prevăzute în Anexa nr. 1 sau cum vor fi 
modificate ca urmare a consultării piblice, începând cu data de 1 ianuarie 2015.
2.  Preţului  local  al  energiei  termice  facturată  populaţiei  în  municipiul  Cluj-Napoca  de către  Regia 
Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca la  valoarea de 220 lei/Gcal  (inclusiv TVA), începând cu 1 
aprilie 2015;
3. Acordării de către Consiliul Local a unui ajutor pentru încălzire pentru familiile şi persoanele singure 
cu venituri reduse, în cuantumul prevăzut în Anexa  nr. 2, începând cu 1 aprilie 2015.

DIRECŢIA ECONOMICĂ,     DIRECŢIA   DE  ASISTENŢĂ  SOCIALĂ  ŞI 
MEDICALĂ

              OLIMPIA MOIGRĂDAN                                                          AUREL MOCANU

ŞEF SERVICIU RATE, CHIRII,                         SERVICIUL PROTECŢIE SOCIALĂ
                 TARIFE ŞI PREŢURI,
                MIHAELA TODORUŢ                                              MANUELA CIORNEI
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