
 

 

NOTĂ DE ARGUMENTARE 

privind necesitatea adoptării în regim de urgență a 

Hotărârii ANRE nr. 823 privind prețurile reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. 

„Furnizarea Energiei Electrice Nord”  

 

 În 2 noiembrie 2022 de către Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică au fost aprobate noile prețuri reglementate de furnizare a energiei 

electrice de către furnizorul serviciului universal și de ultimă opțiune S.A. „Furnizarea Energiei 

Electrice Nord”. Aprobarea a fost efectuată având la bază prevederile pct. 6 din Dispoziția nr. 22 din 

23 mai 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, care stipulează:  

 „6. În cazul majorării prețurilor la energia electrică procurată pe piața angro de către furnizorii 

serviciului universal și/sau de ultimă opțiune și operatorii de sistem care va genera un impact mai 

mare de 5% asupra veniturilor determinate la aprobarea prețurilor/tarifelor în vigoare, prin 

derogare de la procedurile stabilite în Legea nr.107/2016 cu privire la energia electrică, Legea nr. 

174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 239/2008 cu privire la transparența în procesul 

decizional:  

6.1. În termen de 2 zile lucrătoare, furnizorii serviciului universal și/sau de ultimă opțiune și 

operatorii de sistem vor prezenta Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cererile 

privind ajustarea prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice către consumatorii finali și 

a tarifelor de distribuție a energiei electrice;  

6.2. În termen de 5 zile lucrătoare, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va 

ajusta și publica tarifele de distribuție a energiei electrice și prețurile reglementate de furnizare a 

energiei electrice către consumatorii finali.” 

 Factorul determinant, care a generat înregistrarea creșterii costurilor suportate de către 

furnizor cu circa 10 % din venitul reglementat inclus în calculele prețurilor reglementate în vigoare, 

constituie majorarea prețului mediu de achiziție a energiei electrice de la sursele externe pentru 

perioada 1  octombrie- 31 decembrie cu circa 246,2 bani/kWh, ajungând la valoarea de 381,4 

bani/kWh, față de 135,2 bani/kWh luat în considerare la determinarea prețurilor reglementate în 

vigoare. 

 


