Notă informativă
privind determinarea tarifelor pentru serviciul de distribuție
a energiei electrice și a tarifelor reglementate de furnizare
a energiei electrice în anul 2016
În conformitate cu prevederile Metodologiilor tarifare, aprobate prin Hotărârea Consiliului
de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr. 497 din
20.12.2012, tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și tarifele reglementate de
furnizare a energiei electrice se determină anual de către operatorii rețelelor electrice de distribuție
și furnizorii de energie electrică la tarife reglementate și se aprobă de către Consiliul de
Administrație al ANRE.
Astfel, conform acestor prevederi (pct. 34 și, respectiv, pct. 20), ANRE urmează, nu mai
târziu de 1 aprilie, să aprobe și să publice tarifele noi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Principalii factori care, în conformitate cu prevederile metodologiilor tarifare menționate
mai sus, au determinat necesitatea revizuirii tarifelor, sunt următorii:
1) Diminuarea prețului de procurare a energiei electrice din import. De notat, că recent
furnizorii de ultimă opțiune și operatorii rețelelor de distribuție au semnat noi contracte
de procurare a energiei electrice de la furnizorul S.A. „Energocom” la prețuri mai mici,
1 aprilie – 4,8995 ¢/kWh, în scădere cu 27,9 % față de 6,795 ¢/kWh, preț inclus în tariful
actual;
2) Evoluția cursului de schimb mediu anual al monedei naționale față de dolarul SUA
aplicat în calcule, implicit la procurarea energiei electrice. Astfel, tarifele în vigoare au
fost determinate reieșind din cursul de schimb de 18,88 lei/$, iar în perioada de la
începutul anului în curs aceasta deja constituie 20,18 lei/$.
3) Devierile tarifare formate în perioada anterioară de la activitatea de distribuție a energiei
electrice, precum și de la activitatea de furnizare a energiei electrice. Astfel, valoarea
acestora declarată de către operatori constituie: 1 125 511 mii lei pentru Î.C.S. „RED
Union Fenosa” S.A.; 719 258 mii lei pentru Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare
Energie” S.R.L.; 253 334 mii lei pentru S.A. ,,RED Nord”, 166 811 mii lei pentru S.A.
,,RED Nord-Vest” și 58 062 mii lei pentru S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord”;
4) Indicele prețurilor de consum mediu anual pentru anul 2016 în conformitate cu prognoza
indicatorilor macroeconomici publicată de Ministerul Economiei va fi de circa 11,4 %;
5) Diminuarea nivelului rentabilității reglementate pentru activitatea de furnizare a energiei
electrice în anul 2016 cu un punct procentual față de valoarea inclusă în tarif;
6) Repartizarea energiei electrice procurate de la sursele reglementate de Agenție, efectuată
conform Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 21/2016 din 27 ianuarie
2016.

