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Nr.01-88 din 21.01.2022 

                   

 Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică 

MD-2005, mun. Chișinău, str. A. Pușkin 52/A  

  

 

Prin prezenta, S.A.”Furnizarea Energiei Electrice Nord”, în temeiul Regulamentului 

privind procedurile de prezentare și de examinare a cererilor titularilor de licențe privind 

prețurile și tarifele reglementate aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al 

Agenției Naționale 286/2018 din 17.10.2018, solicită spre aprobare prețurile reglementate 

pentru furnizarea energiei electrice în anul 2022. Calculele prețurilor reglementate au fost 

efectuate în vederea acoperirii costurilor și cheltuielilor reale, 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. Costurile și 

cheltuielile solicitate spre aprobare au fost determinate de: 

1. Volum de energie electrică prognozat și costul energiei electrice reieșind din contractele 

existente încheiate cu producătorii/furnizorii de energie electrică și evoluția prețului de 

tranzacționare a energiei electrice. 

2. Cheltuielile suportate de Furnizor pentru achitarea serviciului de transport și distribuție a 

energiei electrice,  conform tarifului existent.  

3. Costurile și  cheltuielile strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate de 

furnizare a energiei electrice actualizate reieșind din indicele prețurilor de consum din 

Republica Moldova, indicele de modificare a numărului locurilor de consum ale 

consumatorilor finali deserviți și indicele prețurilor de consum al SUA.  

4. Devierile tarifare formate în anul 2021. 

 



 

 

 

     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 pentru anul 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 203,14 

- la punctele de ieşire din reţelele electrice de transport 217,64 

- consumatorilor finali, ale căror instalaţii sunt racordate la 

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

245,64 

- consumatorilor finali, ale căror instalaţii sunt racordate la 

reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune (0,4 kV) 

306,64 

 

Anexă: 1. Calculul prețului de furnizare a energiei electrice; 

             2. Energia electrică procurată pentru anul 2021; 

             3. Energia electrică  prognozată pentru anul 2022; 

             4. Calculul devierilor financiare pentru anul 2021; 

             5. Acordul privind plasarea pe pagina web oficială a informațiilor. 

 

 

 

Director general interimar S.A.”FEE-Nord”                            Oleg PETELCA 
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