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Nr.06-517 din 06.06.2022 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 

MD- 2005, mun. Chișinău, str. A. Pușkin 52/A  

  

 

 

Prin prezenta, S.A. ”Furnizarea Energiei Electrice Nord”, în conformitate cu 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 

Administraţie al ANRE nr. 65/2018 din 23.02.2018, solicită actualizarea prețurilor reglementate 

pentru furnizarea energiei electrice în anul 2022. Actualizarea prețurilor reglementate a fost solicitată 

în vederea acoperirii costurilor și cheltuielilor reale care sunt determinate de: 

1. Majorarea prețului de procurare a energiei electrice începând cu luna mai anul curent, va 

condiționa creșterea prețului mediu de procurare la surse pentru anul 2022 de la 137,1 bani/kWh 

la 153,1 bani/kWh, ceea ce constituie o majorare de 11,7%. Prețul mediu de procurare calculat 

reprezintă prețul din contractele încheiate cu producători/furnizori și tarifele aprobate de 

Regulator. 

2. Cursul de schimb mediu anual al leului moldovenesc față de dolarul SUA, reprezintă un alt factor 

care a determinat majorarea prețului mediu de procurare a energiei electrice. În perioada lunilor 

ianuarie-mai anul 2022, cursul de schimb a crescut considerabil față de cel aplicat la aprobarea de 

către ANRE a prețurilor reglementate pentru a. 2022. Astfel, cursul de schimb mediu în luna 

ianuarie a constituit 17,93 lei/USD, februarie – 17,95 lei/USD, martie – 18,37 lei/USD, aprilie – 

18,42 lei/USD, mai – 18,92 lei/USD. Conform prognozei Ministerului Economiei pentru anul 

2022 (indicatorilor macroeconomici pentru anii 2022-2025), cursul de schimb mediu anual 

constituie 18,81 lei/USD. 

3. Necesitatea actualizării prețurilor reglementate este determinată și de situația financiară a entității 

care la moment își onorează cu dificultate obligațiunile contractuale față de 

furnizorii/producătorii de energie electrică și operatorii sistemului de distribuție și transport a 

energiei electrice. La moment entitatea înregistrează datorii comerciale în sumă de 238,1 

milioane lei.  
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În contextul celor menționate, S.A. ”Furnizarea Energiei Electrice Nord” solicită aprobarea 

următoarelor prețuri de furnizare a energiei electrice diferenţiat în funcţie de punctele de delimitare 

sau locurile de consum ale consumatorilor finali cu aplicarea din 01.06.2022 anul 2022: 

Punctele de delimitare/locurile de consum 
Preţ fără TVA  

(bani/kWh) 

Furnizarea energiei electrice de către S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord”* 

- la punctele de intrare în reţelele electrice de transport 166 

- la punctele de ieşire din reţelele electrice de transport 213 

- consumatorilor finali, ale căror instalaţii sunt racordate la reţelele 

electrice de distribuţie de medie tensiune (6; 10 kV) 
233 

- consumatorilor finali, ale căror instalaţii sunt racordate la reţelele 

electrice de distribuţie de joasă tensiune (0,4 kV) 
293 

 

Anexe:  

 

1. Calculul prețului de furnizare a energiei electrice; 

2. Calculul devierilor financiare pentru perioada ianuarie-mai 2022; 

3. Acordul privind plasarea pe pagina web oficială a informațiilor. 

 

 

 

 

               Cu respect, 

               Director general interimar  

               S.A.”FEE-Nord” 

               Oleg PETELCA                   
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