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Prin prezenta, Î.C.S. Premier Energy S.R.L., în temeiul prevederilor pct.6 al Dispoziției nr.22 

din 23.05.2022, aprobată de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, 

solicită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să ajusteze prețurile 

reglementate pentru furnizarea energiei electrice de ultima opțiune și la serviciul universal 

pentru anul 2022. Calculele corespunzătoare sunt anexate, iar valorile prețurilor solicitate sunt 

determinate în conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor 

reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultima opțiune și 

furnizorul serviciului universal, nr.65/2018.  

La baza acestei solicitări se află următorii factori de bază: 

a) Prețurile de procurare a energiei electrice arată în trend ascendent în raport cu cele 

aplicate în calcule ce au stat la baza ultimelor prețuri reglementate de furnizare a 

energiei electrice aprobate în acest an. Conform calculelor ce au fost utilizate pentru 

argumentarea prețurilor reglementate de furnizare, aprobate Hotărârea ANRE, nr.110 

din 18.03.2022, a fost aplicată ipoteza privind procurarea cantităților de bază a energiei 

electrice la un preț de 5,35 cenți/kWh pe tot parcursul anului 2022. De menționat că 

asemenea preț de procurare a energiei era în corespundere cu contractul în vigoare 

până la sfârșitul lunii martie 2022. Ulterior, în temeiul Dispoziției CSE, nr.8 din 

07.03.2022, contractul respectiv a fost prelungit în aceleași condiții pentru luna aprilie 

2022, prețul energiei electrice rămânând la nivelul de 5,35 cenți/kWh. Totodată, în luna 

aprilie 2022, prin Dispozițiile CSE nr.19 din 29.04.2022 și nr.22 din 23.05.2022 a fost 

impusă S.A. ”Energocom” obligația de serviciu public de procurare a energiei electrice 

solicitate de furnizorii serviciului universal, furnizorii de ultimă opțiune, și de operatorii 

de sistem pentru luna mai și respectiv iunie 2022. La rândul său, furnizorii serviciului 

universal, furnizorii de ultimă opțiune și operatorii de sistem au încheiat contractele 

corespunzătoare de procurare a energie electrică cu S.A. „Energocom”. Astfel, conform 

contractelor încheiate cu furnizorul în cauză prețul de procurare a energiei electrice 
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pentru luna mai curent s-a majorat până la 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 până la sfârșitul lunii aprilie 2022. Pentru luna iunie curent prețurile 

de procurare a energiei de la furnizorul menționat înregistrează unele variații față de 

cele din luna precedentă și constituie 6,04 / 7,80 cenţi/kWh de la sursa 1/sursa 2, ceia 

ce constituie o diminuare în raport cu luna mai de 2,5%, însă creșterea față de prețul 

plătit în luna aprilie 2022 constituie 23%. Având în vedere cele descrise, se estimează 

că pentru perioada restantă a anului 2022 prețurile în cauză de procurare a energiei se 

vor menține cel puțin la nivelul celor obținute pentru luna iunie 2022.  

b) Cursul de schimb valutar înregistrează tendințe ce depășesc considerabil ipotezele 

aplicate în calculele utilizate pentru ultimele prețuri reglementate de furnizare a energiei 

electrice aprobate de către autoritatea de reglementare. De menționat că, cursul de 

schimb valutar are un impact semnificativ asupra costurilor de procurare a energiei, 

deoarece cca.80% din cantitățile necesare se procură la prețuri fixate în USD. Conform 

calculelor aplicate la aprobarea din martie curent a prețurilor de furnizare a energiei 

electrice a fost utilizat un curs mediu anual de 17,79 MDL/USD. Totodată, în perioada 

01.01.2021-31.05.2022 cursul valutar a înregistrat variații de la 17,7452 până la 

19,1667 MDL/USD. De asemenea, cursul mediu de schimb valutar în perioada 

ianuarie-mai 2022 înregistrează un nivel de 18,3310 MDL/USD (+3,0% în raport cu 

ipoteza aplicată la aprobarea prețurilor reglementate), inclusiv în ian.2022 - 17,9367 

MDL/USD (+1,0%), feb.2022 – 17,9595 MDL/USD (+1,0%), mar.2022 – 18,3739 

MDL/USD (+3,3%), apr.2022 – 18,4274 MDL/USD (+3,6%), mai.2022 – 18,9244 

MDL/USD (+6,4%). Analiza costurilor reale de procurare a energiei electrice cu prețul 

fixat în USD indică că, din cauza diferențelor de curs valutar, doar în perioada ianuarie-

mai a.c. se înregistrează costuri mai mari cu procurarea energie electrice cu cca.37 

mln.lei față de cele reflectate în prețurile aprobate, iar menținerea în continuare a unui 

curs de schimb valutar de 19,00 MDL/USD, ar genera în perioada restantă a anului 

(iunie-decembrie curent) costuri suplimentare de cca.112 mln.lei. Reieșind din cele 

menționate, considerăm că pentru perioada iunie–decembrie urmează să fie aplicat un 

curs estimat de schimb valutar de 19,00 MDL/USD. 

c) Prețul de vânzare a energiei electrice de la Furnizorul Central indică spre un 

potențial de majorare cu cca.20%. Din 01.01.2022, după aprobarea prețurilor majorate 

pentru gazele naturale furnizate, autoritatea de reglementare a efectuat ajustări 
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corespunzătoare pentru prețurile la energia electrică produsă de către centralele 

electrice de termoficare urbane, și respectiv pentru prețul la energia electrică livrată  

către Furnizorul Central, care a fost aprobat la un nivel de 3,24 lei/kWh. Însă, după 

următoarea ajustare a prețurilor la gaze naturale, cu aplicare din 01.06.2022, se atestă 

o majorare a acestor prețuri cu cca.26% pentru punctele de ieșire din rețelele de 

distribuție a gazelor naturale de înaltă și medie presiune. Urmare a acestei majorări a 

prețurilor de furnizare a gazelor naturale, rezultă o creștere corespunzătoare a 

prețurilor de producere a energiei electrice de către centralele electrice de termoficare 

urbane, care în final se vor transpune în majorarea cu cca.20% a prețului de livrare a 

energiei de către Furnizorul Central.  

Luând în considerație factorii de influență descriși mai sus, în noile condiții de procurare a 

energiei, prețul mediu de procurare a energiei pentru anul 2022 se ridică la nivel de 154,7 

bani/kWh, care depășește prețul mediu respectiv de 134,4 bani/kWh considerat în preturile 

reglementate de furnizare în vigoare cu 20,3 bani/kWh sau 15,1%. Conform prevederilor 

pct.6 al Dispoziției CSE nr.22 din 23.05.2022, 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, 

urmează să fie prezentate către autoritatea de reglementare cererile privind ajustarea 

prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice către consumatorii finali. Conform 

argumentelor prezentate, prețurile la energia electrică procurată pe piața angro vor genera 

un impact ce depășește de 3 ori pragul prevăzut în Dispoziția CSE. Drept urmare,  Î.C.S. 

Premier Energy S.R.L. solicită Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să 

aprobe următoarele prețuri de furnizare a energiei electrice: 

1. 209,53 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de intrare în rețelele 

electrice de transport, 

2. 223,74 bani/kWh pentru energia electrică furnizată la punctele de ieșire din rețelele 

electrice de transport, 
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3. 228,18 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele 

electrice de distribuție de înaltă tensiune 35-110 kV, 

4. 240,79 bani/kWh pentru consumatorii finali instalațiile cărora sunt racordate la rețelele 

electrice de distribuție de medie tensiune 6-10 kV și 

5. 271,54 bani/kWh pentru consumatorii finali ale căror instalații sunt racordate la rețelele 

electrice de distribuție de joasă tensiune 0,4 kV.  

De menționat că în condițiile menținerii prețurilor reglementate în vigoare de furnizare a 

energiei electrice duce la agravarea situației financiare a întreprinderii prin majorarea datoriilor 

comerciale, care duc la blocaje în sectorul energetic al țării. Conform rapoartelor de activitate 

prezentate autorității de reglementare pentru primul trimestru al anului curent, datoriile totale 

ale Î.C.S. Premier Energy S.R.L. înregistrau un nivel de 1.032 mln.lei, pe parcursul lunii aprilie 

aceste datorii continuând să se majoreze. 

 

Anexă: 

1) Tabelul 1. Calculul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice pentru anul 
2022; 

2) Tabelul 2. Structura procurărilor de energie în anul 2022; 

3) Tabelul 3. Calculul prețurilor de furnizare solicitate cu aplicare din 1 iunie 2022; 

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

 

 

 

 

Cu respect,    

 

 

 

Galina Porohonciuc 

Administrator 

 

Executor:  

Codreanu Sergiu 

022431441 
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Tabelul 1. Calculul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice pentru anul 

2022 

 

Indicatori Simbol u.m. 2022 

ENERGIE       

Energie furnizată - total EFC MWh 3.038.250 
inclusiv:       

punctele de intrare în rețelele de transport EFCot   0 

punctele de ieșire din rețelele de transport EFCtr   32.510 

tensiune înaltă (35-110 kV) EFCit   47.325 

tensiune medie (6-10 kV) EFCmt   866.704 

tensiune joasă (0,4 kV) EFCjt   2.091.712 

Preț mediu procurare energie în DAF - mediu PE bani/kWh 154,63 

Energie procurată - total EP MWh 3.038.250 

inclusiv:       

din surse reglementate EPR   575.485 

din surse nereglementate EPL   2.462.765 

Cost procurare energie CEP mii lei 4.697.996 

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

Energie transportată ET MWh 2.977.018 

Cost serviciu de transport CST mii lei 431.668 

Tarif de distribuție - mediu   bani/kWh 38,25 

inclusiv:       

tensiune înaltă (35-110 kV) TDm,it   4,44 

tensiune medie (6-10 kV) TDm,mt   17,05 

tensiune joasă (0,4 kV) TDm,jt   47,80 

Cost serviciu de distribuție CSD mii lei 1.149.681 
COST PROCURARE ENERGIE, TRANSPORT ŞI 

DISTRIBUŢIE 

CEP+CST+

CSD 
mii lei 6.279.345 

    

Rata de schimb valutar medie anuală LeiD lei/dolar 18,7232 

Rata de rentabilitate Rr % 1,00 

RENTABILITATEA ACTIVITĂŢII DE FURNIZARE RF mii lei 64.040 

CONSUMURI ŞI CHELTUIELI DE FURNIZARE       

1. Consumuri privind retribuirea muncii CRF mii lei 29.178 

indicele prețurilor de consum RM IPCM % 6,90 

indicele creșterii anuale a salariului pentru I-a categorie   % 14,44 

modificarea numărului locurilor de consum NC % 1,16 

2. Consumuri materiale CMF mii lei 896 

indicele prețurilor de consum SUA HICP % 2,50 

3. Consumuri privind serviciile prestate de terți CSP mii lei 51.662 
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Indicatori Simbol u.m. 2022 

4. Uzura (amortizarea) activelor UA mii lei 1.484 

5. Alte cheltuieli de furnizare ACF mii lei 41.452 

5.1. Impozite și taxe T mii lei 16.188 

5.2. Cheltuieli aferente fondului de rulment CFR mii lei 25.264 

numărul de zile aferente fondului de rulment a zile 25 

baza de calcul  mii lei 6.377.269 

rata medie a dobânzii la credite Rd % 5,78 

acordate în USD     4,23 

acordate în MDL     8,67 

TOTAL CONSUMURI ŞI CHELTUIELI DE FURNIZARE CSF mii lei 124.672 

Devieri tarifare din anul n-1 Devn-1 mii lei -116.229 

CONSUMURILE ŞI CHELTUIELILE TOTALE DE FURNIZARE CFT mii lei 6.520.247 

VENITURI DE FURNIZARE VF mii lei 6.584.287 

Preț pentru serviciul furnizare TF bani/kWh 10,04 

Preț mediu de furnizare TFC bani/kWh 216,71 

inclusiv:       

punctele de intrare în rețelele de transport TFCot   164,67 

punctele de ieșire din rețelele de transport TFCtr   178,87 

tensiune înaltă (35-110 kV) TFCm,it   183,31 

tensiune medie (6-10 kV) TFCm,mt   195,92 

tensiune joasă (0,4 kV) TFCm,jt   226,67 

 

 

 

Persoana responsabila de calcul: 

S. Codreanu 

022-431-441 
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Tabelul 2. Structura procurărilor de energie în anul 2022 

Sursa Procurări, MWh 
Preț mediu 

anual, bani/kWh 

Cost, 

mii lei 

Furnizor Central 575.484,7 321,52 1.850.306,4 

Surse nereglementate 2.462.765,2 115,63 2.847.689,9 

MGRES (ian-mar) / Contract nou (apr-dec) 2.399.876,2 116,23 2.789.288,1 

Alte 62.889,0 92,86 58.401,9 

TOTAL 3.038.249,9 154,63 4.697.996,3 

 

 

Persoana responsabila de calcul: 

S. Codreanu 

022-431-441 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabelul 3. Calculul prețurilor de furnizare solicitate cu aplicare din 1 iunie 2022 

Indicator u.m. Joasă Tensiune Medie Tensiune Înaltă Tensiune Ieșire RT Intrare RT TOTAL 

Energie furnizată MWh 2.091.711,7 866.703,8 47.325,0 32.509,5 0 3.038.249,9 

ianuarie - mai   925.370,9 376.298,6 21.845,8 17.209,5 0 1.340.724,8 

iunie - decembrie   1.166.340,8 490.405,2 25.479,2 15.300,0 0 1.697.525,1 

Venituri obținute în ianuarie-mai mii lei 1.559.443,9 532.998,8 28.973,2 22.559,5 0,00 2.143.975,4 

Preturi aplicate de furnizare in ian-mai bani/kWh 168,5 141,6 132,6 131,1 - - 

Preturi calculate de furnizare pentru anul 2022 bani/kWh 226,7 195,9 183,3 178,9 164,7 - 

Venituri calculate pentru ianuarie-mai mii lei 2.097.548,0 737.259,1 40.045,3 30.783,2 0,0 2.905.635,5 

Devieri tarifare formate în ianuarie-mai mii lei           761.660,1  

Ajustarea preturilor de furnizare bani/kWh           44,87 

Prețuri solicitate de furnizare cu aplicare din 1 
iunie 2022 

bani/kWh  271,5 240,8 228,2 223,7 209,5  

 

Persoana responsabila de calcul: 

S. Codreanu 

022-431-441 


