
NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind argumentarea necesității adoptării în regim de urgență a 

Hotărârii ANRE nr. 748 privind prețul la energia electrică produsă 

și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor 

de către S.A. „Termoelectrica” 

La data de 28.09.2022, Consiliul de Administrație al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 

în Energetică a adoptat Hotărârea ANRE nr. 748 privind prețul la energia electrică produsă și tariful 

pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica”. 

A. Temeiul juridic 

În conformitate cu art. 16 alin. (61) din Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică în cazul 

situațiilor excepționale în sectoarele energeticii, constatate în modul stabilit de lege, sau pe subiecte 

ce ţin de securitatea aprovizionării cu energie, proiectele de hotărâri, proiectele de decizii pot fi 

supuse elaborării şi adoptării/emiterii în regim de urgenţă, fără respectarea prevederilor prezentului 

articol. Argumentarea necesităţii de a adopta hotărârea/de a emite decizia în regim de urgenţă se aduce 

la cunoştinţa publicului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la adoptare/emitere, prin publicare 

pe pagina web oficială a Agenţiei, prin afişare la sediul acesteia într-un spaţiu accesibil publicului 

şi/sau prin difuzare în mass-media centrală sau locală, după caz. 

Temeiul juridic de elaborare şi aprobare a  prețurilor pentru energia electrică produsă de 

centralele electrice de termoficare şi a tarifelor pentru livrarea energiei termice îl constituie art. 7 alin. 

(2) lit. d), art. 88 din Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, art. 9 alin (2) lit. b) din Legea 

nr. 92/ 2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării şi prevederile Metodologiei de 

calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei 

electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, aprobată prin 

Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 396/2019. La fel, potrivit art. II. pct.8 din Legea 

nr. 249/22 cu privire la modificarea unor acte normative, care a intrat în vigoare la data de 10.09.2022, 

în cazul situațiilor excepționale în sectoarele energetice, proiectele de hotărâri pot fi supuse elaborării 

și adoptării de către ANRE în regim de urgență.  

Este important de menționat că la data de 13.10.2021, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a 

Republicii Moldova a constatat apariţia situaţiei excepţionale - situaţie de alertă pe piața 

energetică (Proces verbal nr. 12-53-242-7749 al şedinţei Comisiei din 13.10.2021), urmată de 

declararea de către Parlamentul RM a stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova (Hotărârea Parlamentului nr. 41 din 24.02.2022). 

B. Argumentarea necesității adoptării Hotărârii în regim de urgenţă 

Potrivit prevederilor  pct. 7.1 din Dispoziția nr. 30 din 13.07.2022 a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova, care prevede că prin derogare la art. 45 din Legea nr. 92/2014 cu 

privire la energia termică și promovarea cogenerării și art. 87 din Legea nr. 107/2016 cu privire la 

energia electrică, ANRE la actualizarea/ajustarea tarifelor pentru anul 2022, va accepta suma de 83 

246 555,9 lei, drept contravaloare a păcurii utilizate în conformitate cu prevederile pct. 7 din 

Dispoziția nr. 4 din 18 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, 

echivalent al costului gazelor naturale substituite de către S.A. „Termoelectrica” pentru producerea 

energiei electrice și a energiei termice. 

Totodată,  factorii obiectivi şi cei mai semnificativi care au determinat necesitatea revizuirii 

tarifelor și prețurilor reglementate au fost: 

 majorarea prețului mediu de procurare a gazelor naturale cu 51% în raport cu prețurile în 

vigoare din luna ianuarie (de la 12 451 lei/1000 m3 la 18 691,83 lei/1000 m3); 

 majorarea indicelui prețurilor de consum mediu anual pentru anul 2022 în conformitate cu 

prognoza indicatorilor macroeconomici, de la 6,9 % la 21,9%; 

 majorarea cuantumului indicelui prețurilor de consum al SUA în anul 2022 de la 3 % la 8,30%. 



Având în vedere situația excepțională pe piața energiei electrice şi termice declarată în modul 

stabilit şi având la bază cererea S.A. „Termoelectrica” nr. 79/984 din 21.06.2022, nr. 79/1513 din 

27.09.2022, în scopul asigurării securității aprovizionării cu energie electrică şi termică a 

consumatorilor din Republica Moldova şi aplicării unei politici tarifare, care să asigure ca prețurile şi 

tarifele să acopere pe deplin costurile minime şi necesare ale întreprinderii S.A. „Termoelectrica, 

Consiliul de Administrație al ANRE a intervenit prompt cu ajustarea prețului la energia electrică şi 

tariful pentru energia termică. 

C. Informaţii privind asigurarea consultării publice a actului normativ 
Proiectul  Hotărârii privind prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică 

livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” însoțit de structura proiectului privind prețuile 

la energia electrică produsă de S.A. „Termoelectrica” pentru anul 2022 estimat de către ANRE şi 

structura proiectului tarifului pentru energia termică  livrată consumatorilor de S.A. „Termoelectrica” 

au fost consultate şi publicate la data de 27.09.2022 pe pagina web oficială, www.anre.md, la rubrica 

Transparența decizională /Proiecte supuse aprobării astfel, încât orice persoană interesată a avut 

posibilitatea de a accesa documentele respective şi de a prezenta propuneri și obiecții pe marginea 

lor, inclusiv prin poșta electronică, la adresa electronica indicată pe pagina ANRE.  

Hotărârea ANRE nr. 748 privind prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia 

termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” a fost aprobată în ședința publică a 

Consiliului de Administrație al ANRE la data de 28.09.2022.  
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