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CONSILIUL  DE  ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂRE nr. ____ 

din ___ septembrie  2022 

mun. Chișinău 

 

privind prețul la energia electrică produsă 

și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor  

de către S.A. „Termoelectrica” 

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. d), art. 88 din Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu 

privire la energia electrică,  art. 9 alin (2) lit. b) din Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la 

energia termică și promovarea cogenerării și art. 16 alin (61) din Legea nr. 174 din 21.09.2017 

cu privire la energetică, în conformitate cu prevederile Metodologiei de calculare, aprobare și 

aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, 

pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice, aprobată prin Hotărârea 

Consiliului de administrație al ANRE nr. 396/2019 din 01.11.2019, în corespundere cu 

prevederile  pct. 7.1 din Dispoziția nr. 30 din 13.07.2022 a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova, având la bază cererea S.A. „Termoelectrica” nr.79/984 din 

21.06.2022 și Nota de argumentare a Departamentului gaze naturale și energie termică, 

Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică 

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă prețul pentru energia electrică produsă de centralele electrice de termoficare ale 

S.A. „Termoelectrica” în mărime de 454 bani/kWh (fără TVA). 

2. Se aprobă tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de către 

S.A. „Termoelectrica” în mărime de 2 854 lei/Gcal (fără TVA). 

3. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 33 din 28.01.2022 privind 

prețul la energia electrică produsă și tariful pentru energia termică livrată consumatorilor de 

către S.A. „Termoelectrica”. 

4. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la autoritatea emitentă în termen de 30 de zile de la 

publicarea în Monitorul Oficial. 
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Director general 
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EXECUTOR:  

Nicolae VEREJAN  ___________________________ 

Consultant, Secția tarife și analize 

 

 

 

COORDONAT: 

Ecaterina STRUNGARI   ____________________________ 

Șef, Secție tarife și analize 

 

Alexandru URSU   ____________________________ 

Șef, Departament gaze naturale și energie termică 

 

Natalia BĂIEȘU       _____________________ 

Șef, Departamentul Juridic  

 

Ilinca LUPU    ___________________________ 

Secretar al Consiliului de administrație 


