
total bani/ kWh

Energia electrică distribuită ED mii kWh 879 230.2

Preţul de procurare pierderi distributie bani/kWh 95.13

Tariful pentru serviciul de transport al Δ distributie bani/kWh 14.5

% 7.660

mii kWh 72 932.9

Preţul mediu de procurare a energiei electrice destinate acoperirii 

consumului tehnologic şi a pierderilor de energie 
bani/kWh 109.63

Costul consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică CPD mii lei 79 957.3 9.09

Amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale UAD mii lei 130 788.0 14.88

Cursul de schimb lei/$ 18.19

Rata reglementată a rentabilităţii activelor Rr % 8.94

Investitii anuale mii lei 272 089.1

Amortizarea anuala a investitiilor mii lei 18 139.3

Valoarea de intrare a activelor noi (toti anii) VIAD mii lei 2 188 621.8

Amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale noi UADi mii lei 130 788.0

Amortizarea acumulată a imobilizărilor noi DF mii lei 864 276.9

Valoarea netă a investiţiilor VNADi mii lei 1 324 344.8

Rentabilitatea activelor RA mii lei 118 349.7 13.46

Consumurile de întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie CID mii lei 181 015.9 20.59

Cheltuieli materiale CMD mii lei 11 732.1 1.33

Indicele preţului cu amănuntul al SUA HICP % 2.00

Modificarea numărului locurilor de consum ΔNC % 0.00

Cheltuieli aferente remunerarii muncii CRD mii lei 168 391.0 19.15

Indicele preţului de consum în Republica Moldova IPCM % 2.7

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

Cheltuieli aferente intreţinerii şi exploatarii CIED mii lei 892.8 0.10

Consumurile legate de evidenţa energiei electrice distribuite CED mii lei 57 880.6 6.58

inclusiv consumuri ce țin de remunerarea muncii mii lei 56 774.4

Consumurile şi cheltuielile nemijlocit aferente procesului de 

distribuţie CDD 449 641.9 51.14

Alte consumuri şi cheltuieli ACD mii lei 51 027.9 5.80

inclisiv:

Cheltuieli comerciale, generale şi administrative CGA mii lei 46 124.5 5.25

inclusiv consumuri ce țin de remunerarea muncii mii lei 13 036.6

Necesitatea în fond de rulment α zile 10

Alocația aferentă fondului de rulment CFR mii lei 903.4 0.10

Taxe şi impozite T mii lei 4000.0 0.45

Devieri tarifare, anul precedent Dev mii lei -860.25 -0.10

Total cost de distribuţie CD mii lei 501 530.0 57.04

Costul serviciilor de distribuţie CSD mii lei 619 879.7 70.50

Calculul tarifului mediu anual pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de S.A. ,,RED Nord”  în anul 2021, 

fără aplicarea suplimentului tarifar                                                                                                                       

Tarif 2021

calculat ANRE

Consum tehnologic şi pierderi comerciale de energie în reţelele de 

distribuţie

Indicii Simbol
Unitatea de 

măsură



incl. pe nivel de tensiune:

medie joasă

Valoarea de bilanţ a activelor VBAD mil. lei 2 033 087 606 704 1 426 383

Energie electrică distribuită ED MWh 879 230.2 157 619 721 611

Energia electrică furnizată la pct de ieşire din reţ. el. de transport MWh 73 636

% 7.66 1.27 6.39

MWh 72 932.9 12 087.0 60 845.9

Costul mediu de procurare a energiei pt acoperirea consumului tehnologic şi a 

pierderilor de energie
bani/kWh 109.63

Costul consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică CPD mii lei 79 957 13 251 66 706

Uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale UAD mii lei 130 788 39 029 91 759

Consumurile de întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie CID mii lei 181 016 54 018 126 998

Consumurile legate de evidenţa energiei electrice distribuite CED mii lei 57 881 10 376 47 504

Alte consumuri şi cheltuieli ACD mii lei 51 028 9 148 41 880

Devieri tarifare din anul precedent Dev mii lei -860 -154 -706

Costurile activităţii de distribuţie CD mii lei 501 530 125 976 375 554

Rentabilitatea activelor RA mii lei 118 350 35 317 83 032

Venitul de la prestarea serviciului de distribuţie VD mii lei 619 880 161 294 458 586

Tariful pentru serviciul de distribuţie TD bani/kWh 70.50 18.34 81.90

Devieri tarifare istorice (2013-2015) VR dn mii lei -93 428 -16 748.8 -76 679.2

Suplimentul tarifar S dn bani/kWh -10.6 -10.6 -10.6

Tariful pentru serviciul de distribuţie + suplimentul tarifar TD+S dn bani/kWh 81.13 28.97 92.52

Consum tehnologic şi pierderi de energie electrică CPD

Calculul tarifelor penru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de catre S.A. ,,RED Nord", diferențiate pe nivele de tensiune, 

cu aplicarea suplimentului tarifar

Proiect tarif 2021

Indicatori Simbol U.M. Total (mediu)


