
total bani/ kWh

Preţul de procurare la surse PE bani/kWh 101.3

Energia electrică furnizată total EFC mii kWh 910 000.0

incl.: la pct de ieşire din reţ. el. de transport mii kWh 73 636.0

Tariful pentru serviciul de transport TT bani/kWh 14.50

Costul serviciului de transport CST mii lei 131 950.0 14.50

Costul energiei procurate CEP mii lei 921977.6 101.32

Cursul de schimb lei/$ 18.19

Indicele preţului cu amănuntul al SUA HICP % 2.00

Modificarea numărului locurilor de consum ΔNC % 0.00

Indicele preţului de consum în Republica Moldova IPCM % 2.7

Indicele creșterii medii anuale a salariului minim garantat în sectorul real % 5.8

Costul serviciului de distribuție suportat de furnizor CSD mii lei 561 930.9 61.75

Consumurile şi cheltuielile aferente activităţii de 

furnizare
CSF mii lei 56 988.5 6.26

Consumurile aferente retribuirii muncii CRF mii lei 21 961.2 2.41

Consumurile materiale CMF mii lei 1 988.3 0.22

Consumurile privind serviciile prestate de terţi CSP mii lei 19 804.0 2.18

Uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale UAF mii lei 1 490.0

Alte cheltuieli de furnizare ACF mii lei 11 745.1

inclisiv:

Taxe şi impozite T mii lei 5 000.0 0.55

Necesitatea în fond de rulment α zile 25

Rata medie a dobînzilor la creditele acordate în MDL Rd % 5.92

Alocația aferentă fondului de rulment CFR mii lei 6 745.10 0.74

Devieri tarifare, anul precedent Dev mii lei 80 087.7 8.80

Consumuri şi cheltuieli totale aferente furnizării 

energiei electrice
CFT mii lei 1 592 759.4 175.03

% 1.0

mii lei 16 728.5 1.84

Tariful mediu de furnizare TFCm mii lei 1 609 487.8 176.87

Preț reglementat 2021, 

calculat ANRE

Calculul prețului mediu anual reglementat de furnizare a energiei electrice de către  S.A. ,,FEE Nord”, 

în anul 2021

Rentabilitatea activităţii de furnizare RF

Indicii Simbol
Unitatea de 

măsură



incl. pe nivel de tensiune:

medie joasă

Energie electrică furnizată EFC mii kWh 910 000.0 154 090.0 682 274.0

Costul energiei procurate CEP mii lei 921 977.6

Costul serviciului de transport CST mii lei 131 950.0

Tariful pentru serviciul de transport TT bani/kWh 14.5

Costul serviciului de distributie CSD mii lei 561 930.9

Costul serviciului de distributie + suplimentul tarifar distributie CSD+ mii lei 649 823.2

Consumurile şi cheltuielile aferente activităţii de furnizare CSF mii lei 56 988.5

Devieri tarifare Dev mii lei 80 087.7

Rentabilitatea activităţii de furnizare RF mii lei 16 728.5

Consumuri şi cheltuieli totale aferente furnizării energiei electrice CFT mii lei 1 697 380.2

Tariful pentru activitatea de furnizare TF bani/kWh -0.70

Tariful mediu de furnizare TFC bani/kWh 186.53 143.13 204.03

Tariful mediu de furnizare la pct-le de intrare în reţ. el. de transport bani/kWh 100.62

Tariful mediu de furnizare la pct-le de ieşire din reţ. el. de transport bani/kWh 115.12

Calculul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de catre S.A. ,,FEE Nord", diferențiate pe nivele de tensiune

Proiect prețuri reglementate 2021

Indicatori Simbol U.M. Total (mediu)


