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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂRE  nr. ____/2019 

din  _________  2019 

mun. Chişinău 

 

 

privind cheltuielile de bază ale operatorului sistemului de transport Î.S. ,,Moldelectrica” 

pentru primul an, anul de bază, de valabilitate a Metodologiei de calculare, aprobare și 

aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice 

În scopul creării condițiilor optimale pentru funcționarea eficientă a operatorului sistemului de 

transport prin stabilirea unor cheltuieli de transport a energiei electrice adecvate, real necesare 

pentru asigurarea alimentării fiabile a consumatorilor finali cu energie electrică la parametrii de 

calitate stabiliți și în temeiul prevederilor Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor 

reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

de administrație al ANRE nr. 486/2017 din 13 decembrie 2017 (Monitorul Oficial nr. 18-26/72 din 

19.01.2018), Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă pentru Î.S. ,,Moldelectrica”, pentru primul an de valabilitate a Metodologiei de 

calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei 

electrice, anul de bază 2018, valoarea sumară a cheltuielilor de transport al energiei electrice în 

mărime de 265 418 mii lei, după cum urmează: 

1.1 Cheltuielile materiale (CM0) – 26 760 mii lei; 

1.2 Cheltuielile de întreținere și exploatare a rețelelor electrice de transport și altor mijloace fixe 

utilizate în procesul de transport al energiei electrice, dar care nu sunt parte componentă a rețelelor 

de transport (CIE0) – 12 487 mii lei; 

1.3 Cheltuielile cu personalul încadrat în activitatea de transport al energiei electrice (CRM0) – 

175 759 mii lei; 

1.4 Cheltuielile administrative (CA0) – 50 412 mii lei. 

 

2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 468 din 11 mai 2012. 

 

3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la autoritatea emitentă. 

 

Veaceslav UNTILA  

Director general 

Octavian CALMÎC 

Director 

Eugen CARPOV 

Director 

Ștefan CREANGĂ 

Director 

mailto:anre@anre.md
http://www.anre.md/

