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Notă de argumentare  

privind aprobarea prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul 

central de energie electrică  

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. d), art. 88 din Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu 

privire la energia electrică, a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor 

reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 483/2017 din 13.12.2017 și în baza 

solicitării de ajustare a prețului reglementat pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul 

central, înaintată de către S.A. „Energocom” la 28.09.2022, Agenția Națională pentru Reglementare 

în Energetică (ANRE) a examinat impactul modificării prețurilor de producere a energiei electrice  

de S.A. „Termoelectrica” și S.A. „CET Nord”, ce urmează a fi aplicate cu începere de la 1 

octombrie 2022 și a calculat prețul reglementat de furnizare a energiei electrice în cuantum de 4,33 

lei/kWh, propus spre aprobare. 

Factorii determinați care au cauzat majorarea prețului reglementat pentru energia electrică 

furnizată de furnizorul central, propus spre aprobare cu 1,09 lei/kWh față de prețul în vigoare (3,24 

lei/kWh), rezidă din: 

– aplicarea prețului reglementat pentru energia electrică estimată a fi procurată de la S.A. 

„Termoelectrica” în cuantum de 4,54 lei/kWh, conform Hotărârii Consiliului de administrație al 

ANRE nr. 748 din 28.09.2022, care este cu 1,19 lei/kWh mai mare decât prețul în vigoare (3,35 

lei/kWh);  

– aplicarea prețului reglementat pentru energia electrică estimată a fi procurată de la S.A. 

„CET Nord” în cuantum de 4,57 lei/kWh, conform Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE 

nr. 747 din 28.09.2022, care este cu 1,46 lei/kWh mai mare decât prețul în vigoare.  

Astfel, întru asigurarea viabilității economice a furnizorului central de energie electrică și 

consolidarea capacităților financiare ale acestuia pentru a-și onora obligațiunile de a procura energia 

electrică produsă de sursele locale, se propune aprobarea prețului reglementat de furnizare în 

cuantum de 4,33 lei/kWh. 
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