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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂRE  nr. ____ 

din 11 noiembrie 2022 

mun. Chișinău 

 

Privind tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către S.A. „RED Nord” 

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (61) al Legii nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică, 

art. 7 alin. (2) lit. d), art. 88 din Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică, a 

Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei 

electrice, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 64/2018 din 22.02.2018, 

ținând cont de prevederile pct. 6 din Dispoziția nr. 22 din 23 mai 2022 a Comisiei pentru Situații 

Excepționale a Republicii Moldova, în rezultatul examinării cererii S.A. „Rețele Electrice de Distribuție 

Nord” nr. SE – 11/2126 din 2 noiembrie 2022 și a notei de argumentare elaborată de Departamentul 

energie electrică și regenerabilă al ANRE, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru 

Reglementare în Energetică 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă tarifele (fără TVA) pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către 

S.A. „RED Nord”, diferențiate în funcție de nivelul tensiunii rețelelor electrice de distribuție, după cum 

urmează: 

26 bani/kWh - prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV); 

126 bani/kWh - prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV). 

2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administraţie al ANRE nr. 107 din 18 martie 2022 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr. 80-87/319 din 25.03.2022). 

3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

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

publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
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