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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 și pct. 8 din Dispoziția Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova nr.19 din 29.04.2022 cu modificările ulterioare, 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 cu 62,9% a tarifelor pentru serviciile de distribuție a energiei electrice prestate de S.A. 

,,RED Nord” începând cu 18.11.2022. 

2. Micșorarea volumelor de energie electrică furnizată în lunile octombrie, noiembrie 2022 precum 

și  a volumului prognozat furnizat în luna decembrie 2022.   

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 începând cu 01 decembrie 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 468 

- la punctele de ieşire din reţelele electrice de transport 483 

- consumatorilor finali, ale căror instalaţii sunt racordate la reţelele 

electrice de distribuţie de medie tensiune (6; 10 kV) 
503 

- consumatorilor finali, ale căror instalaţii sunt racordate la reţelele 

electrice de distribuţie de joasă tensiune (0,4 kV) 
568 
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total bani/ kWh

Preţul de procurare la surse PE bani/kWh 181,92

Energia electrică furnizată total EFC mii kWh 1 071 078,8

incl.: la pct de ieşire din reţ. el. de transport mii kWh 167 541,1

Tariful pentru serviciul de transport TT bani/kWh 14,50

Costul serviciului de transport CST mii lei 155 306,4 14,50

Costul energiei procurate CEP mii lei 1 956 135,8 182,63

Cursul de schimb (ian.-noi.) lei/$ 18,85

Indicele preţului cu amănuntul al SUA HICP % 8,30

Modificarea numărului locurilor de consum ΔNC % 0,00

Indicele preţului de consum în Republica Moldova (ian. -oct.) IPCM % 27,95

Costul serviciului de distribuție suportat de furnizor CSD mii lei 657 219,4 61,36

Consumurile şi cheltuielile aferente activităţii de 

furnizare
CSF mii lei 85 677,0 8,00

Consumurile aferente retribuirii muncii CRF mii lei 26 745,2 2,50

Consumurile materiale CMF mii lei 2 294,1 0,21

Consumurile privind serviciile prestate de terţi CSP mii lei 27 177,4 2,54

Uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale UAF mii lei 1 446,9 0,14

Alte cheltuieli de furnizare ACF mii lei 28 013,4

inclisiv:

Taxe şi impozite T mii lei 7 586,4 0,71

Necesitatea în fond de rulment α zile 25

Rata medie a dobînzilor la creditele acordate în MDL (ian.-oct.) Rd % 11,43

Alocația aferentă fondului de rulment CFR mii lei 20 427,01 0,02

Devieri tarifare, anul precedent Dev mii lei -34 541,3 -3,22

Consumuri şi cheltuieli totale aferente furnizării 

energiei electrice
CFT mii lei 2 888 879,9 269,72

% 1,0

mii lei 28 888,8 2,70

Tariful mediu de furnizare TFCm mii lei 2 917 768,7 272,41

Preț 2022, 

calculat

Calculul prețului mediu anual reglementat de furnizare a energiei electrice

de către  S.A. ,,FEE Nord” în anul 2022

Rentabilitatea activităţii de furnizare RF

Indicii Simbol
Unitatea de 

măsură



Indicator Simbol
Unitate de 

măsura 

Energie electrică furnizată EFC mii kWh 1 071 078,8 169 407,0 734 130,7

Costul energiei procurate CEP mii lei 1 956 135,8

Costul serviciului de transport CST mii lei 155 306,4

Tariful pentru serviciul de transport TT bani/kWh 14,5

Costul serviciului de distributie CSD mii lei 657 219,4

Consumurile şi cheltuielile aferente activităţii de furnizare CSF mii lei 85 677,0

Devieri tarifare Dev mii lei -34 541,3

Rentabilitatea activităţii de furnizare RF mii lei 28 888,8

Consumuri şi cheltuieli totale aferente furnizării energiei electrice CFT mii lei 2 888 879,9

Prețul pentru serviciul de furnizare TF bani/kWh 13,92

Prețul mediu de furnizare TFC bani/kWh 272,41 231,32 295,90

Prețul de furnizare la punctele de intrare în reţelele electrice de 

transport
bani/kWh 196,55

Prețul de furnizare la punctele de ieşire din  reţelele electrice de 

transport
bani/kWh 211,05

Calculul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice de către S.A. „FEE-Nord” în anul 2022



RT intrare RT ieşire RD medie RD joasă

Energie furnizată, total mii kWh 1 071 079 167 541 169 407 734 131

incl.:   ianuarie-noiembrie 2022 mii kWh 981 667 154 297 157 076 670 294

           decembrie mii kWh 89 412 13 244 12 331 63 837

Prețuri de furnizare ianuarie-noiembrie 2022 bani/kWh 247,45 188,7 210,0 269,8

Venituri obţinute în ianuarie-noiembrie 2022 mii lei 2 429 183 291 085,2 329 932,5 1 808 164,8

Proiect preț

Preț de furnizare mediu anual 2022, calculat bani/kWh 272,4 196,6 211,1 231,3 295,9

Venituri aferente tarifului de furnizare calculat 

pentru ianuarie-noiembrie 2022
mii lei 2 672 398

Devieri formate în ianuarie-noiembrie 2022 mii lei 243 216

Modificare preț de furnizare în decembrie 2022 bani/kWh 272,0

Preț reglementat de furnizare din 01.11.2022 (cu 

devieri tarifare din anul 2022) 
bani/kWh 546,4 468,6 483,1 503,3 567,9

Calculul prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice

de către S.A. "FEE Nord"

Indicatori U.M. Total (mediu)
inclusiv pe nivel de tensiune:
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