Notă informativă privind solicitarea S.A. „RED Nord-Vest” de aprobare
a tarifelor pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei electrice la tarife reglementate

Urmare a analizei calculelor prezentate de întreprindere ANRE a constatat existența
factorilor obiectivi care conduc la majorarea tarifelor de furnizare a energiei electrice în vigoare din
15 mai 2012, printre care cei mai importanți sunt:
- deprecierea treptată în perioada de la ultima aprobare a tarifelor (anii 2012-2015) a valutei
naționale: tarifele în vigoare au fost determinate reieșind din cursul de schimb 11,83 lei/$, iar rata
medie de schimb efectivă a valutei naționale pentru anul 2012 a constituit 12,1122 lei/$ (cu 2,4 %
mai mare față de cea inclusă în tarif), în anul 2013 – 12,5907 lei/$ (+6,4 %), în anul 2014 –
14,0388 lei/$ (+18,7 %), iar în perioada de la începutul anului în curs aceasta deja constituie
18,13 lei/$ (+53 %);
- majorarea treptată pe parcursul anilor 2012-2015 a prețului de procurare de la surse a
energiei electrice de la 90,9 bani/kWh în tariful aprobat, efectiv în anul 2012 prețul fiind de
92,46 bani/kWh (depășire 1,7 %), în anul 2013 – 97,66 bani/kWh (+7,4 %), în anul 2014 –
99,77 bani/kWh (+9,75 %), iar cel estimat pentru anul 2015 (reieșind din cotația de 18,9 lei/$)
constituie 131,4 bani/kWh (+44,5 %);
- formarea și acumularea devierilor tarifare acumulate de S.A. „RED Nord-Vest” S.A. în
anii 2013 și 2014.
Luând în considerație calculele prezentate și costurile solicitate de întreprinderi, ANRE a
efectuat calculele de rigoare și a determinat valorile tarifelor pentru activitățile reglementate
prestate de S.A. „RED Nord-Vest” pentru anul 2015. Astfel, reieșind din cursul mediu anual
menționat anterior, precum și din eșalonare devierilor tarifare acumulate, tariful mediu de furnizare
a energiei electrice consumatorilor propus spre aprobare a fost calculat de ANRE în mărime de
225 bani/kWh.
Reieșind din structura rețelelor electrice de distribuție ale S.A. „RED Nord-Vest”,
prevederile metodologice și tariful mediu de furnizare a energiei electrice consumatorilor pentru
anul 2015 calculat de ANRE în mărime de 225 bani/kWh, diferențierea a fost efectuată în modul
următor.
Tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice:
1) 56 bani/kWh pentru consumatorii, instalațiile cărora sunt conectate la rețelele de
distribuție de tensiune medie (6–10 kV);
2) 82 bani/kWh pentru consumatorii, instalațiile cărora sunt conectate la rețelele de
distribuție de tensiune joasă (0,4 kV).
Tarifele finale la energia electrică furnizată la tarife reglementate:
1) 136 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele de
transport;
2) 151 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de ieșire din rețelele de
transport;
3) 207 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele
electrice de distribuție de tensiune medie (6–10 kV);
4) 233 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele
electrice de distribuție de tensiune joasă (0,4 kV).
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