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Subiect: Solicitare tarife reglementate pentru activitatea de distribuție 2022 

Prin prezenta Î.C.S. ”Premier Energy Distribution” S.A. expediază Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică în temeiul prevederilor pct.6 al Dispoziției nr.22 din 23.05.2022, 

aprobată de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova solicitarea de 

ajustare  a tarifelor reglementate pentru activitatea de distribuție a energiei electrice pentru 

anul 2022. Calculele respective sunt anexate la scrisoarea în cauză, iar valorile 

corespunzătoare au fost determinate în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și 

aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului de Administrație al ANRE nr.64/2018 din 22.02.2018 (MO nr.77-83/374 din 

09.03.2018). 

Conform prevederilor Metodologiei nr.64/2018, Î.C.S.” Premier Energy Distribution” S.A. 

solicită următoarele tarife de distribuție cu aplicare din iunie 2022: 

1) 7,21 bani/kWh pentru consumatorii instalațiile cărora sunt racordate la rețelele 

electrice de distribuție de înaltă tensiune 35-110 kV, 

2) 20,90 bani/kWh pentru consumatorii ale căror instalații sunt racordate la rețelele 

electrice de distribuție de medie tensiune 6-10 kV și 

3) 55,52 bani/kWh pentru consumatorii ale căror instalații sunt racordate la rețelele de 

distribuție de joasă tensiune 0,4 kV. 

În scopul determinării tarifelor specificate mai sus au fost luate în considerație următoarele 

ipoteze de calcul:  

a) Pentru calcul prețului de procurare a energiei electrice a fost utilizat preţul conform 

contractelor încheiate pentru luna mai curent de 6,00 cenți/kWh de la sursa 1 și 8,474 

cenți/kWh de la sursa 2, ceia ce constituie o majorare de cca.26% față de prețul energiei 

procurate stabilit în tarife. Pentru luna iunie curent prețurile de procurare a energiei 

constituie 6,04 / 7,8 cenţi/kWh de la sursa 1/sursa 2, ceia ce constituie o majorare de 

cca.23% față de prețul energiei procurate stabilit în tarife. Pentru perioada iulie-

decembrie a fost ulilizat pretul din luna iunie.  De menționat că, conform Dispoziției CSE 

nr.19 din 29.04.2022 și nr.22 din 23.05.2022 a fost impusă S.A. ”Energocom” obligația 
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de serviciu public de procurare a energiei electrice operatorii de sistem pentru luna mai 

și respectiv iunie 2022. La rândul său, operatorii de sistem au încheiat contractele 

corespunzătoare de procurare a energie electrică cu S.A. „Energocom”;  

b) tariful pentru serviciile de transport aprobat prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație ANRE nr.152 din 17.07.2015 (MO nr.197-205/1343 din 31.07.2015); 

c) costurile de bază aferente activității de distribuție a energiei electrice aprobate prin 

Hotărârea Consiliului de Administrație ANRE nr.287/2018 din 17.10.2018 (MO nr.416-

422/1637 din 09.11.2018); 

d) cursul de schimb valutar utilizat în calcule pentru perioada iunie-decembrie 2022 este 

de 19,03 MDL/USD. De menţionat ca acesta  înregistrează tendințe ce depășesc 

considerabil ipotezele aplicate în calculele utilizate pentru ultimele tarife de distribuție a 

energiei electrice aprobate de către ANRE; 

d) indicele prețurilor de consum al Republicii Moldova pentru anul 2022 de 21,9% 

conform Prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2022-2025 din 23.03.2022 

publicată pe pagina electronică a Ministerului Economiei. 

 

Anexă: 

1) Tabelul 1. Calculul tarifelor de distribuție a energiei electrice pentru anul 2022; 

2)  Tabelul 2. Tarife solicitate de distribuție cu aplicare din 1 iunie 2022; 

3) Acord privind plasarea pe pagina web oficială a informațiilor. 

 

 

Cu respect, 

Jose Luis Gomez Pascual 

 

Administrator 

Country Manager 

 

 

Executor:  

T.Gotisan 

022-431-042  
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Tabelul 1. Calculul tarifelor de distribuție a energiei electrice pentru anul 2022 

Indicatori Simbol u.m. 2022 

ENERGIE       

Energie distribuită - total EDt MWh 3.014.531 
inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) EDit   47.325 

tensiune medie (6-10 kV) EDmt   875.495 

tensiune joasă (0,4 kV) EDjt   2.091.712 

Energie recunoscută în FD EDt+PDt MWh 3.258.489 

Consum tehnologic și pierderi recunoscute de distribuție 
conform pct.26 

PDt % 
7,4868 

inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) PDit   0,4411 

tensiune medie (6-10 kV) PDmt   1,6909 

tensiune joasă (0,4 kV) PDjt   5,3548 

Consum tehnologic și pierderi recunoscute de distribuție PDt MWh 243.957 
inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) PDit   14.374 

tensiune medie (6-10 kV) PDmt   55.096 

tensiune joasă (0,4 kV) PDjt   174.487 

Preț mediu procurare energie în DAF - bani/kWh 120,68 

Tarif de transport a energiei TT bani/kWh 14,50 

Cost pierderilor recunoscute de energie - total CPDt mii lei 329.777 
inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) CPDit   19.431 

tensiune medie (6-10 kV) CPDmt   74.478 

tensiune joasă (0,4 kV) CPDjt   235.868 
    

Rata de schimb valutar medie anuală LeiD lei/dolar 18,7408 
    

COST CAPITAL ŞI DE DISTRIBUTIE       

Rata reglementată de rentabilitate (WACC) Rr(WACC) % 8,30 
Investiții anuale noi - mii dolari 14.707 

Amortizarea investițiilor anuale noi - mii dolari 603 

Durata de funcționare utilă a noilor investiții anuale - ani 24 

Valoarea de intrare a activelor noi până la finele anului n-
1 

VIADn-1 mii dolari 
334.150 

Amortizarea anuală acumulată a mijloacelor fixe și a 
imobilizărilor necorporale 

AAD 
mii dolari 12.397 

mii lei 232.337 
Amortizarea mijloacelor fixe și a imobilizărilor necorporale 
acumulată de la transmiterea în exploatare până la finele 
anului n-1 

DFn-1 mii dolari 
149.645 

Valoarea netă reglementată a mijloacelor fixe și a 
imobilizărilor necorporale 

VNADi mii dolari 
196.902 

Rentabilitatea mijloacelor fixe și a imobilizărilor 
necorporale 

Rr*VNADi 
mii dolari 16.339 

mii lei 306.199 

TOTAL COST CAPITAL RA+AAD mii lei 538.537 

Costuri de întreținere a rețelelor electrice CID mii lei 232.592 
1. Costuri cu personalul încadrat în procesul de 
distribuție 

CRD mii lei 
91.378 

indicele prețurilor de consum RM IPCM % 21,90 
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Indicatori Simbol u.m. 2022 

indicele creșterii medii anuale a salariului pentru I-
a categorie 

  % 
21,90 

indicele de creștere a eficienței X1 % 20,00 

2. Costuri materiale CMD mii lei 21.443 

indicele prețurilor de consum SUA HICP % 2,50 

indicele de creștere a eficienței X2 % 20,00 

modificarea numărului locurilor de consum NC % 1,16 
3. Costuri aferente întreținerii și exploatării rețelelor 
electrice 

CIED mii lei 
119.770 

Costuri legate de evidenta energiei electrice CED mii lei 98.708 

remunerarea muncii     22.581 

Alte cheltuieli ACD mii lei 109.259 

1. Cheltuieli de distribuire și administrative CDA mii lei 102.397 

remunerarea muncii     36.420 

2. Impozite și taxe T mii lei 5.115 

3. Alocația aferentă fondului de rulment CFR mii lei 1.747 

numărul de zile aferente fondului de rulment a zile 10 

consumuri si cheltuieli CDD mii lei 893.415 

TOTAL COSTURI DE DISTRIBUŢIE CID+CED+ACD mii lei 440.559 

Devieri tarifare din anul n-1 Dev n-1 mii lei 122.166 
TOTAL COSTURI DE CAPITAL, DISTRIBUŢIE ŞI PIERDERI 
DE DISTRIBUTIE 

CD mii lei 
880.509 

TOTAL VENITURI DE DISTRIBUŢIE VD mii lei 1.186.708 

Tarif pentru serviciul de distribuție TD bani/kWh 39,37 

Valoarea de bilanț a activelor - total VBADt mii lei 3.842.919 

inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) VBADit   178.495 

tensiune medie (6-10 kV) VBADmt   1.527.837 

tensiune joasă (0,4 kV) VBADjt   2.136.587 

Costuri de întreținere a rețelelor electrice - total CIDt mii lei 232.592 

inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) CIDit   10.803 

tensiune medie (6-10 kV) CIDmt   92.472 

tensiune joasă (0,4 kV) CIDjt   129.316 

Costuri legate de evidența energiei electrice - total CEDt mii lei 98.708 

inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) CEDit   1.550 

tensiune medie (6-10 kV) CEDmt   28.667 

tensiune joasă (0,4 kV) CEDjt   68.491 

Alte cheltuieli - total ACDt mii lei 109.259 

inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) ACDit   1.715 

tensiune medie (6-10 kV) ACDmt   31.732 

tensiune joasă (0,4 kV) ACDjt   75.812 
Amortizarea mijloacelor fixe și a imobilizărilor 
necorporale - total 

AADt mii lei 
232.337 
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Indicatori Simbol u.m. 2022 

inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) AADit   10.792 

tensiune medie (6-10 kV) AADmt   92.371 

tensiune joasă (0,4 kV) AADjt   129.175 
Costul consumului tehnologic și a pierderilor de energie 
electrică - total 

CPDt mii lei 
329.777 

inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) CPDit   19.431 

tensiune medie (6-10 kV) CPDmt   74.478 

tensiune joasă (0,4 kV) CPDjt   235.868 

Rentabilitatea mijloacelor fixe și a imobilizărilor 
necorporale - total 

RAt mii lei 
306.199 

inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) RAit   14.222 

tensiune medie (6-10 kV) RAmt   121.736 

tensiune joasă (0,4 kV) RAjt   170.241 

Devieri tarifare din anul n-1 - total Devn-1 mii lei 122.166 
inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) Devn-1,it   1.918 

tensiune medie (6-10 kV) Devn-1,mt   35.480 

tensiune joasă (0,4 kV) Devn-1,jt   84.768 

Venituri de distribuție - total VDt mii lei 1.186.708 
inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) VDit   56.595 

tensiune medie (6-10 kV) VDmt   405.976 

tensiune joasă (0,4 kV) VDjt   724.136 

Tarif monom de distribuție - mediu TDm,t bani/kWh 39,37 
inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) TDm,it   1,88 

tensiune medie (6-10 kV) TDm,mt   15,56 

tensiune joasă (0,4 kV) TDm,jt   50,18 

 

 
Persoana responsabila de calcul: 
T.Gotisan 
022-431-042 

  



 

 

Tabelul 2. Tarife solicitate de distribuție cu aplicare din 1 iunie 2022 

Indicator u.m. Joasa Tensiune Medie Tensiune Înaltă Tensiune TOTAL 

Energie distribuită MWh 2.091.711,6 875.494,8 47.325,0 3.014.531,35 

Ianuarie - Mai 2022   925.370,8 378.089,7 21.845,8 1.325.306,2 

Iunie – Decembrie 2022   1.166.340,8 497.405,2 25.479,2 1.689.225,1 

Tarife calculate bani/kWh 50,18 15,56 1,88   

Venituri calculate Ianuarie-Mai 2022 mii lei 464.340,3 58.828,9 410,1 523.579,3 

Venituri obținute Ianuarie-Mai 2022 mii lei 380.615,99 52.304,69 505,92 433.426,6 

Devieri tarifare curente mii lei       90.152,7 

Ajustare preturi de furnizare Iunie-Decembrie 2022 bani/kWh       5,34 

Tarife solicitate de distribuție cu aplicare din 1 iunie 2022   55,52 20,90 7,21   

 

Persoana responsabila de calcul: 
T.Gotisan 
022-431-042 

 


