
Notă de argumentare 

privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice 

de către S.A. ,,Furnizarea Energiei Electrice Nord” în anul 2022 

 

În temeiul prevederilor pct. 6 al Dispoziției nr. 22 din 23.05.2022 a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova și conform pct. 22-23 din Metodologia de calculare, aprobare și 

aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă 

opțiune și furnizorul serviciului universal, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al 

ANRE nr. 65 din 23. 02. 2018, S.A „Furnizarea Energiei electrice Nord” prin scrisoarea nr. 10-1024 

din 05.10.2022 a înaintat solicitarea de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei 

electrice pentru anul 2022. 

Astfel, prețul mediu anual solicitat de către S.A. „FEE Nord” drept rezultat al impactului sumar 

al factorilor de majorare este la nivel de 363 bani/kWh, ceea ce este cu 35,5 % mai mare decât prețul 

mediu în vigoare, iar pe nivele de tensiune după cum urmează: 

- 287 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețeaua de transport; 

- 301 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de ieșire din rețeaua de transport; 

- 317 bani/kWh pentru energia electrică furnizată consumatorilor finali, ale căror instalații sunt 

racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6,10 kV); 

- 376 bani/kWh pentru energia electrică furnizată consumatorilor finali, ale căror instalații sunt 

racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV). 

În urma procesului de analiză a informației prezentate de către S.A. „FEE Nord”, de către 

Agenție a fost determinat prețul mediu anual de furnizare în cuantum de 298 bani/kWh, ceea ce este cu 

65 bani/kWh mai puțin decât a solicitat furnizorul și cu 30,2 bani/kWh mai mult față de prețul mediu 

în vigoare. Factorii obiectivi care duc la majorare constau din: 

(I) Devalorizarea monedei naționale față de dolarul american cu circa 6% în comparație cu 

valoarea aplicată la determinarea prețurilor în vigoare;  

 (II) majorarea cuantumului indicelui prețurilor cu amănuntul al SUA cu circa 5,9 puncte 

procentuale și constituie 8,3 %; 

(III) creșterea costului energiei procurate cu circa 197,7 mil. lei, fiind influențat de creșterea 

prețului de procurare a energiei electrice de la furnizorul central cu circa 34 % și energia electrică de 

import cu circa 5 %; 

(IV) majorarea cantității de energie electrică ce urmează a fi furnizată cu circa 56 mil kWh față 

de valoarea utilizată la determinarea prețurilor în vigoare. 

Valoarea solicitată a dezechilibrelor negative, în cuantum de 21,34 mil. lei, caracteristice lunii 

iunie, nu a fost inclusă în costul procurărilor, deoarece problema dezechilibrelor se examinează 

suplimentar, inclusiv prin prezentarea de către furnizori a documentelor justificative.  

Astfel, urmare a impactului sumar al factorilor enunțați anterior, venitul reglementat al 

furnizorului necesar a fi obținut de către S.A. „FEE Nord” determinat de către Agenție este în cuantum 

de 2 682 852 mii lei, iar prețurile reglementate calculate sunt: 
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Punctele de delimitare / locurile de consum 
Preț fără TVA 

(bani/kWh) 

Furnizarea energiei electrice de către S.A. „Furnizarea energiei electrice Nord” 

- la punctele de intrare în rețelele electrice de transport 227 

- la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport 242 

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele 

electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) 
261 

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele 

electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) 
321 

 

Modificare față de prețuri în vigoare: 

Preț reglementat de furnizare din 

01.10.2022 (cu devieri tarifare din anul 

2022)  

bani/kWh 227 242 261 321 

Prețuri în vigoare bani/kWh 190 205 223 286 

Modificare vs prețurile în vigoare 
bani/kWh 37,0 37,0 37,8 35,5 

% 19,4 18,1 16,9 12,4 

 


