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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE nr. ____/2020
din 28 februarie 2020
mun. Chişinău
privind tarifele fixe și prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile de
energie de către producătorii care vor obține statutul de producător eligibil în anul 2020
În temeiul prevederilor art. 14 din Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării
energiei din surse regenerabile, în conformitate cu Metodologia de determinare a tarifelor fixe și a
prețurilor la energia electrică produsă de producătorii eligibili din surse regenerabile de energie,
aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr. 375/2017 din 28.09.2017
(Monitorul Oficial nr. 390-395/1988 din 10.11.2017) și Regulamentul privind confirmarea
statutului de producător eligibil, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției
nr. 251/2019 din 05.07.2019 (Monitorul Oficial nr. 239-240/1319 din 23.07.2019, Consiliul de
administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică,
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă valorile iw, kfix, kvar și kw utilizate la calculul tarifelor fixe și prețurilor plafon la
energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care vor obține
statutul de producător eligibil în anul 2020, conform anexei nr. 1.
2. Se aprobă tarifele fixe și prețurile plafon la energia electrică produsă din surse regenerabile
de energie de către producătorii care vor obține statutul de producător eligibil în anul 2020, precum
și garanția de participare și garanția de bună execuție a contractului, conform anexei nr. 2.
3. Numărul contului pentru transferul garanției de participare și garanției de bună execuție a
contractului se publică pe pagina electronică a Agenției.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă.
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Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului de administrație
al ANRE nr. ___/2020 din 28 februarie 2020

Valorile utilizate la calculul tarifelor fixe și prețurilor plafon

Indicatori
Investiția specifică, iw
Cheltuieli specifice fixe de
întreținere și exploatare, kfix
Cheltuieli specifice variabile
de întreținere și exploatare, kvar
Factorul de capacitate, kW

Tehnologiile eligibile de producere
Instalații de
Instalații
Instalații
cogenerare pe
eoliene
hidroelectrice
biogaz

Unitate
de
măsură

Instalații
solare PV

lei/kW

17 916

27 336

28 629

64 645

73 880

%/an

1,9

3,0

3,0

3,0

3,0

lei/MWh

0

0

0

267

163

%

15

30

50

70

70

Instalații de
cogenerare pe
biomasă solidă

Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului de administrație
al ANRE nr. ___/2020 din 28 februarie 2020

Tarifele fixe și prețurile plafon
Indicatori
Tarif fix/Prețul plafon, T
Garanția de participare
Garanția de bună execuție

Unitate
de
măsură

Instalații
solare PV

lei/kWh
lei/kW
lei/kW

1,88
35,8
358,3

Tehnologiile eligibile de producere
Instalații de
Instalații
Instalații
cogenerare
eoliene
hidroelectrice
pe biogaz

1,55
54,7
546,7

0,97
57,3
572,6

1,84
129,3
1292,9

Instalații de
cogenerare pe
biomasă solidă

1,96
147,8
1477,6

