
total bani/ kWh

Energia electrică distribuită ED mii kWh 932.493,8

Preţul de procurare pierderi distributie bani/kWh 179,21

Tariful pentru serviciul de transport al Δ distributie bani/kWh 14,5

% 7,639

mii kWh 77.124,8

Preţul mediu de procurare a energiei electrice destinate acoperirii 

consumului tehnologic şi a pierderilor de energie 
bani/kWh 193,71

Costul consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică CPD mii lei 149.396,0 16,02

Amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale UAD mii lei 144.895,2 15,54

Cursul de schimb lei/$ 18,81

Rata reglementată a rentabilităţii activelor Rr % 8,30

Investitii anuale mii lei 270.456,3

Amortizarea anuala a investitiilor mii lei 18.151,0

Valoarea de intrare a activelor noi (toti anii) VIAD mii lei 2.423.822,5

Amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale noi UADi mii lei 144.895,2

Amortizarea acumulată a imobilizărilor noi DF mii lei 991.021,2

Valoarea netă a investiţiilor VNADi mii lei 1.432.801,3

Rentabilitatea activelor RA mii lei 118.878,5 12,75

Consumurile de întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie CID mii lei 204.490,0 21,93

Cheltuieli materiale CMD mii lei 13.173,0 1,41

Indicele preţului cu amănuntul al SUA HICP % 8,30

Modificarea numărului locurilor de consum ΔNC % 0,00

Cheltuieli aferente remunerarii muncii CRD mii lei 190.244,1 20,40

Indicele preţului de consum în Republica Moldova IPCM % 21,9

Indicele creșterii medii anuale a salariului minim garantat în sectorul real % 14,4

Cheltuieli aferente intreţinerii şi exploatarii CIED mii lei 1.072,9 0,12

Consumurile legate de evidenţa energiei electrice distribuite CED mii lei 65.670,3 7,04

inclusiv consumuri ce țin de remunerarea muncii mii lei 64.341,0

Consumurile şi cheltuielile nemijlocit aferente procesului de 

distribuţie CDD 564.451,6 60,53

Alte consumuri şi cheltuieli ACD mii lei 59.934,5 6,43

inclisiv:

Cheltuieli comerciale, generale şi administrative CGA mii lei 54.368,7 5,83

inclusiv consumuri ce țin de remunerarea muncii mii lei 14.728,4

Necesitatea în fond de rulment α zile 10

Alocația aferentă fondului de rulment CFR mii lei 1.087,5 0,12

Taxe şi impozite T mii lei 4478,3 0,48

Devieri tarifare, anul precedent Dev mii lei 41983,25 4,50

Total cost de distribuţie CD mii lei 582.402,9 62,46

Costul serviciilor de distribuţie CSD mii lei 701.281,3 75,20

Calculul tarifului mediu anual pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de S.A. ,,RED Nord”  în anul 2022

Tarif 2022

calculat ANRE

Consum tehnologic şi pierderi comerciale de energie în reţelele de 

distribuţie

Indicii Simbol
Unitatea de 

măsură



incl. pe nivel de tensiune:

medie joasă

Energie electrică distribuită ED MWh 932.493,8 183.503 748.990

% 7,64 1,30 6,34

MWh 77.124,8 13.135,1 63.989,6
Costul mediu de procurare a energiei pt acoperirea consumului tehnologic şi a 

pierderilor de energie
bani/kWh 193,71

Costul consumului tehnologic şi al pierderilor de energie electrică CPD mii lei 149.396 25.444 123.952

Uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale UAD mii lei 144.895 43.106 101.789

Consumurile de întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie CID mii lei 204.490 60.835 143.655

Consumurile legate de evidenţa energiei electrice distribuite CED mii lei 65.670 12.923 52.747

Alte consumuri şi cheltuieli ACD mii lei 59.934 11.794 48.140

Devieri tarifare din anul precedent Dev mii lei 41.983 8.262 33.721

Costurile activităţii de distribuţie CD mii lei 582.403 145.841 436.562

Rentabilitatea activelor RA mii lei 118.878 35.366 83.512

Venitul de la prestarea serviciului de distribuţie VD mii lei 701.281 181.207 520.074

Tariful pentru serviciul de distribuţie TD bani/kWh 75,20 19,43 88,87

Consum tehnologic şi pierderi de energie electrică CPD

Calculul tarifelor penru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de catre S.A. ,,RED Nord", diferențiate pe nivele de tensiune

Proiect tarif 2022

Indicatori Simbol U.M. Total (mediu)



RD medie RD joasă

Energie distribuita, total mii kWh 932.494 183.503 748.990

incl.:   ianuarie-martie 2022 mii kWh 253.588 45.192 208.396

           aprilie-octombrie 2022 mii kWh 509.689 100.781 408.908

           noiembrie-decembrie 2022 mii kWh 169.217 37.531 131.686

Tarifele de distributie ianuarie-martie bani/kWh 78,13 28,00 89,00

Tarifele de distributie aprilie-octombrie bani/kWh 64,25 15,27 76,33

Venituri obţinute în ianuarie-martie mii lei 198.127 12.654 185.472,8

Venituri obţinute în aprilie-octombrie mii lei 327.489 15.385 312.104

Venituri obţinute în ianuarie-octombrie mii lei 525.616 28.039 497.577

Tarif de distributie mediu anual 2022, calculat bani/kWh 75,2 19,4 88,9

Venituri aferente tarifului de distributie calculat 

pentru ianuarie-octombrie 2022
mii lei 576.960

Devieri tarifare formate în anul 2022 mii lei 51.344 11.388 39.956

Modificare tarif de distribuţie în noiembrie-

decembrie 2022
bani/kWh 30,3 6,73 37,07

Tarif de distribuţie din 01.11.2022 (cu devieri 

tarifare din anul 2022)
bani/kWh 106,3 26 126

Tarife în vigoare bani/kWh 65,3 16 76

bani/kWh 41,1 10,2 49,9

% 62,9 63,5 65,7
Modificare vs tarifele în vigoare

Calculul tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice 

prestat de S.A. "RED Nord", pentru anul 2022

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


