
Notă de argumentare 

privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice 

de către Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L.  în anul 2022 

 

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

și în temeiul prevederilor pct. 8 al Dispoziției nr. 19 din 29.04.2022 a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova, Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. prin scrisoarea 0503/164483 din 

21.11.2022, a înaintat cererea de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice 

pentru anul 2022, solicitând majorarea prețului mediu de furnizare a energiei electrice cu circa 34,8 % 

față de prețul mediu în vigoare (de la 465 bani/kWh la 627 bani/kWh), iar pe nivele de tensiune după 

cum urmează: 

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

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

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

racordate la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (110;35 kV); 

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

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

- 639 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 Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L., 

de către Agenție a fost determinat prețul mediu de furnizare în cuantum de 578 bani/kWh, ceea ce este 

cu 49 bani/kWh mai puțin decât a solicitat furnizorul și cu circa 113 bani/kWh mai mult față de prețul 

mediu în vigoare. Creșterea este influențată de impactul sumar al următorilor factori obiectivi: 

 majorarea costurilor aferente prestării serviciului de distribuție a energiei electrice de către 

operatorul sistemului de distribuție Î.C.S. „Premier Energy Distribution”, cu circa 63,6 mil lei, ceea ce 

constituie circa 1 % din venitul reglementat aplicat la determinarea prețurilor în vigoare; 

 cuantificarea dezechilibrelor înregistrate de către furnizor pe parcursul lunii iunie, conform 

notei de decontare înaintată de către operatorul sistemului de transport, în mărime de 22,1 mil lei, ceea 

ce constituie 0,3 % din venitul reglementat aplicat la determinarea prețurilor în vigoare; 

 ajustarea indicelui prețurilor de consum al Republicii Moldova, conform prognozei 

indicatorilor macroeconomici, aplicat în cuantum de 29,3 %, ceea ce este în creștere cu circa 34 % față 

de valoarea aplicată la determinarea prețurilor în vigoare (21,9 %). 

De notat, că valoare solicitată a deficitului înregistrat în perioada octombrie –noiembrie, în 

cuantum de 129,7 mil lei nu a fost inclusă în costul procurărilor, întrucât cantitățile exacte și costul 

acestui deficit urmează a fi cuantificate și ulterior examinate și acceptate în scopuri tarifare. 

Astfel, urmare modificărilor operate, venitul reglementat necesar a fi obținut de către Î.C.S. 

„Premier Energy” S.R.L. determinat de către Agenție este în cuantum de 7 307 075 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 Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. 

- la punctele de intrare în rețelele electrice de transport 524 

- la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport 538 

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele 

electrice de distribuție de înaltă tensiune (35; 110 kV) 
541 

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele 

electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV) 
555 

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele 

electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV) 
591 

 

 

 

 


