
 

Notă de argumentare  

a Departamentului gaze naturale și energie termică  

 privind ajustarea prețurilor la energia electrică produsă 

și a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor 

 

În corespundere cu pct. 2.1. din Dispoziția nr.2 din 27 ianuarie 2022 a Comisiei pentru 

Situații Excepționale a Republicii Moldova Consiliul de Administrație al Agenției Naționale 

pentru Reglementare în Energetică (ANRE/Agenția) a aprobat prețurile reglementate pentru 

furnizarea gazelor naturale de către SA „Moldovagaz” în contextul obligației de serviciu 

public, cu aplicarea acestora începând cu data de 1 ianuarie 2022. 

Conform pct. 2.2. din dispoziția nominalizată ANRE va aproba până la data de 31 

ianuarie 2022 prețurile pentru energia electrică produsă de S.A. „Termoelectrica”, S.A. 

„CET-Nord” și tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor de către S.A. 

„Termoelectrica”, S.A. „CET-Nord”, Î.M. „Termogaz-Bălți”, S.A. „Comgaz-Puls”, S.A. 

„Apă-Canal Chișinău”, Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” și Î.M. „Servicii 

Comunale Glodeni”, cu aplicarea acestora începând cu data de 1 ianuarie 2022, prin 

derogare de la termenele și procedurile stabilite de Legea nr. 92/2014 cu privire la energia 

termică și promovarea cogenerării, Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, Legea 

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

procesul decizional și Codul administrativ și fără solicitările oficiale ale acestora. 

În acest sens, în scopul neadmiterii acumulării datoriilor față de furnizorul de gaze 

naturale și diminuării capacității de plată  a întreprinderilor din sectorul termoenergetic din 

cauza neacoperirii consumului de gaze naturale din structura tarifelor în vigoare, 

Departamentul gaze naturale și energie termică (DGNET) propune spre examinare 

Consiliului de Administrație al ANRE proiectele  de prețuri pentru energia electrică produsă 

și de tarife pentru energia termică livrată consumatorilor de către titularii de licență sus-

menționați. Principalul factor care a determinat creșterea semnificativă a prețurilor și 

tarifelor reglementate constituie majorarea prețurilor reglementate de furnizare a gazelor 

naturale cu circa 45 %. 

Pentru producătorii de energie electrică și termică S.A. „Termoelectrica” și S.A. 

„CET-Nord” DGNET a luat în considerare în calculul prețurilor pentru energia electrică 

produsă și tarifelor pentru energia termică livrată Programele de producere efectiv realizate 

pentru anul de gestiune 2021 în baza rapoartelor lunare prezentate de titulari cu corectarea 

componentei pentru pierderile de energiei termică la parametrii efectivi ai anului 2021 în 

conformitate cu Instrucțiunea cu privire la raportările titularilor de licențe din sectoarele 

electroenergetic și termoenergetic aprobată prin HCA al ANRE nr.157/2018 din 07.05.2018 

și Programele de producere planificate pentru anul 2022 și prezentate de titulari spre 

coordonare Agenției.  Astfel au fost aplicate în scopuri tarifare valorile admise ale 

pierderilor normative de energie termică la parametrii efectivi pentru perioada anului 2021 

și valorile pierderilor normative prognozate pentru anul 2022.  

Cu privire la S.A. „CET-Nord conform calculelor efectuate, devierile financiare 

estimative pentru anul 2021 au fost determinate după cum urmează: pentru activitatea de 

producere a energiei electrice devieri pozitive în valoare de 43 897 mii lei, iar pentru 

activitatea de producere, distribuție și furnizare a energiei termice devieri negative în valoare 

de 474  mii lei. Pentru anul 2021, valoarea devierilor financiare urmează a fi rectificată, ca 



rezultat al actualizării tuturor componentelor tarifare.  În acest context, aplicăm aceiași 

abordare care a fost aplicată în calculul tarifului precedent, privind includerea în tarif spre 

recuperare în anul 2022 a 50% din cuantumul componentei de corectare estimate și anume: 

21 948  mii lei (devieri pozitive) în structura prețului pentru energia electrică produsă și 237  

mii lei (devieri negative) în structura tarifului la energia termică livrată consumatorilor. 

Cu referire la tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. 

„Termogaz-Bălți”, S.A. „Comgaz-Puls”, S.A. „Apă-Canal Chișinău”, Î.M. a „Rețelelor și 

Centralelor Termice Comrat” și Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” vă informăm, că 

Programele de producere efectiv realizate pentru anul de gestiune 2021 și Programele de 

producere planificate pentru anul 2022 la moment nu sunt prezentate și coordonate cu 

Agenția. Respectiv, valorile admise a pierderilor normative de energie termică pentru 

perioada anului 2021 și a valorilor pierderilor normative prognozate pentru anul 2022 vor fi 

examinate și propuse pentru aprobare CA ANRE ulterior. În acest context, DGNET propune 

examinarea și aprobarea valorii tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor de 

către titularii de licență nominalizați reieșind din structura componentelor tarifare aprobate 

de către CA ANRE la data de 24 decembrie 2021 și a prețurilor în vigoare la gazele naturale 

furnizate de S.A. ,,Moldovagaz”.  

Reieșind din cele relatate, Departamentul gaze naturale și energie termică propune 

spre examinare și aprobare Consiliului de Administrație al ANRE proiectele de hotărâri cu 

privire la prețurile și tarifele aferente fiecărui titular de licență.  

 

 


