
 

 

 

Republica Moldova 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică 

ANRE 

str. Columna, nr. 90, MD-2012 Chișinău, Tel: 022 823 901,anre@anre.md,http://www.anre.md 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂRE  nr. ____/2022 

din ___ februarie 2022 

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 2022 

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 2022, 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 2022, 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. Cererile pentru confirmarea statutului de producător eligibil pot fi depuse: 

-  de către solicitanții cu proiecte care au la bază surse regenerabile din categoria celor 

nonintermitente, începând cu data de 1 aprilie 2022; 

-  de către solicitanții cu proiecte care au la bază energia eoliană, începând cu data de 8 aprilie 2022; 

-  de către solicitanții cu proiecte care au la bază energia solară începând cu data de 15 aprilie 2022. 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă. 

 

Veaceslav UNTILA        Octavian CALMÎC 

Director general        Director 

 

Eugen CARPOV         Violina ȘPAC 

Director         Director 
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Anexa nr. 1 

la Hotărârea Consiliului de administrație 

al ANRE nr. ___/2022  din ___ februarie  2022 

Valorile utilizate la calculul tarifelor fixe și prețurilor plafon 

 

Anexa nr. 2 

la Hotărârea Consiliului de administrație 

al ANRE nr. ___/2022  din ___ februarie  2022 

                   Tarifele fixe și prețurile plafon 

Indicatori 

Unitate de 

măsură 

Tehnologiile eligibile de producere 

Instalații solare PV 

Eolian 

Hidro 

Biogaz  

Singaz (cu excepţia 

produselor din 

silvicultură) 

Biomasă, ardere 

directă (cu 

excepţia 

produselor din 

silvicultură)  

Montate pe clădiri Altele 

Biogaz (dejecții 

animaliere, 

deșeuri 

zootehnice, 

deșeuri agricole, 

culturi agricole, 

plante energetice, 

deșeuri din 

industria 

alimentară) 

Biogaz 

(deșeuri 

municipale 

solide) 

Biogaz 

(deșeuri 

municipale 

lichide) 

Categorie 

de 

capacitate, 

kW 

10- 50 51-200 201-1000 < 1000 10-500 501-4000 

Prețul  la energie, T lei/kWh 1,97 1,89 1,75 1,80 1,84 1,59 1,19 2,01 1,37 1,61 1,79 2,14 

Garanția de participare  lei/kW 37,2 35,5 32,3 33,4 63,8 52,6 70,2 131,4 101,4 112,6 113,6 150,2 

Garanția de bună execuție lei/kW 371,5 355,4 323,0 334,1 638,2 525,6 702,0 1 313,9 1 013,6 1 126,2 1 135,8 1 501,6 

 

Indicatori 

Unitate de 

măsură 

Tehnologiile eligibile de producere 

Instalații solare PV 

Eolian 

Hidro 

Biogaz  

Singaz (cu 

excepţia 

produselor 

din 

silvicultură) 

Biomasă, 

ardere directă 

(cu excepţia 

produselor din 

silvicultură)  

Montate pe clădiri Altele 
Biogaz (dejecții 

animaliere, deșeuri 

zootehnice, deșeuri 

agricole, culturi 

agricole, plante 

energetice, deșeuri 

din industria 

alimentară) 

Biogaz 

(deșeuri 

municipale 

solide) 

Biogaz 

(deșeuri 

municipale 

lichide) 

Categorie 

de 

capacitate, 

kW 

< 50 51-200 201-1000 < 1000 10-500 501-4000 

Investiția specifică,  iw lei/kW 18 575 17 768 16 152 16 703 31 909 26 278 35 100 65 695 50 679 56 310 56 791 75 080 

Cheltuieli specifice fixe de 

întreținere și exploatare, kfix 
%/an 2,02 2,1 2,3 2,2 3,3 4 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Cheltuieli specifice variabile 

de întreținere și exploatare, 

kvar 

lei/MWh 0 0 0 0 0 0 0 365 94 196 365 259 

Factorul de capacitate, kW % 15 15 15 15 30 30 50 70 70 70 70 70 


