NOTĂ INFORMATIVĂ
referitor la proiectul Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a preţurilor reglementate
pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică
În vederea realizării prevederilor art. 30 din Legea privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile nr. 10 din 26.02.2016 Guvernul desemnează un furnizor de energie electrică (furnizorul
central de energiei electrică) care va încheia contracte de achiziţionare cu toţi producătorii eligibili de
energiei electrică din SRE, care beneficiază de schema de suport şi va procura întreaga cantitate de EESRE, produsă şi livrată în reţelele electrice de către aceştia.
Concomitent, în conformitate cu prevederile art. 2 şi art. 79 din Legea cu privire la energia
electrică, nr. 107 din 27.05.2016, furnizorul central de energie electrică, desemnat de Guvern urmează
să achiziţioneze şi energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare sau de centralele
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă, care livrează energia termică în sistemul centralizat de
alimentare cu energie termică (centralele electrice de termoficare urbane).
Ulterior, furnizorul central de energie electrică va revinde toată energia electrică achiziţionată la
preţul reglementat, aprobat de către Agenţie conform unei metodologii, elaborate şi aprobate în
prealabil de către ANRE (conform art. 86, alin. (2) şi alin. (6), art. 7 alin. (2) din Legea cu privire la
energia electrică).
În acest context, apare necesitatea elaborării şi aprobării de către ANRE a unei metodologii
privind calcularea, aprobarea şi aplicarea preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de
către furnizorul central de energiei electrică.
Prevederile Metodologiei se aplică în relaţiile dintre furnizorul central de energie electrică şi
furnizorii de energie electrică din ţară.
De remarcat că Metodologia dată urmează să prevadă atît principii și modul de determinare a
preţurilor reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, cît
și procedura şi modul de ajustare a acestor prețuri.
Mecanismul aplicat la determinarea şi reglementarea tarifelor se bazează pe următoarele principii,
stabilite în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică şi cu Legea privind promovarea
utilizării energiei din surse regenerabile:
- promovarea utilizării energiei electrice din surse regenerabile de energie şi energiei electrice
produse în regim de cogenerare;
- garantarea procurării energiei electrice de la centralele electrice eligibile care produc din surse
regenerabile de energie, precum şi energiei electrice produse de centralele electrice de termoficare
urbane;
- funcţionarea eficientă şi asigurarea viabilităţii Furnizorului central;
- transparenţă în procesul de determinare, aprobare şi aplicare a prețurilor reglementate de către
Agenţie.
În contextul principiilor expuse, prețul mediu de furnizare a energiei electrice de către furnizorul
central tuturor furnizorilor de pe piața energiei electrice urmează a fi determinat reieşind din venitul ce
urmează a fi obţinut de către furnizorul central în vederea acoperirii costurilor şi a cheltuielilor
necesare pentru furnizarea energiei electrice achiziţionate în contextul obligaţiilor stabilite de Legea cu
privire la energia electrică şi de Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile,
precum şi pentru obţinerea unui nivel rezonabil de profit.
Mecanismul de aprobare și aplicare a prețurilor reglementate prevede stabilirea și aprobarea de
către Agenție trimestrial, până la ultima zi calendaristică a lunii premergătoare trimestrului respectiv a
prețului reglementat de furnizare a energiei electrice de către furnizorul central.
În cazul existenței unor factori obiectivi ce nu pot fi controlaţi de către furnizorul central de
energie electrică, care ar duce la o deviere mai mare de 5,0% din veniturile în baza cărora a fost
calculat prețul reglementat de furnizare a energiei electrice în vigoare, furnizorul central ar fi în drept
să solicite Agenției actualizarea prețurilor în decursul trimestrului. Agenția, analizînd factorii de
influență și devierile dintre datele aplicate la calcularea prețului și cele înregistrate, este în drept să
ajusteze prețurile în funcție de nivelul de influență asupra prețurilor a factorilor obiectivi.
De remarcat că revizuirea trimestrială a prețului reglementat este necesară având în vedere
specificul sezonier ale activității centralelor electrice cu termoficare și a impactului major a volumelor

produse și a prețurilor de achiziționare a energiei electrice de la acestea în mix-ul de energie furnizată
de furnizorul central. Pe parcursul trimestrului revizuirea poate fi necesară în contextul intrării pe piață
a unor noi producători de energie electrică din surse regenerabile, cu capacităţi semnificative de
producere în raport cu cele existente, care ar putea exercita un impact major asupra tarifului mediu de
furnizare de către furnizorul central.
Pe pagina electronică a Agenției (www.anre.md, la rubrica Transparența decizională / Consultări
Publice) a fost plasat proiectul Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a preţurilor
reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie, Analiza Preliminară a
Impactului de Reglementare, astfel încât orice persoană interesată să poată prezenta propuneri și
obiecții pe marginea lor, la adresa electronica indicată pe site.
Toate obiecţiile şi propunerile au fost examinate de către Agenţie şi au fost luate în consideraţie la
îmbunătățirea proiectului metodologiei în cauză.
În rezultatul examinării propunerilor și obiecțiilor prezentate de părțile interesate, a fost întocmită
Sinteza recomandărilor la elaborarea Metodologiei și versiunea finală a proiectului metodologiei.
Proiectul Metodologiei privind calcularea, aprobarea şi aplicare a preţurilor reglementate pentru
energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică a fost avizat pozitiv de Grupul de
lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător.
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