
Notă informativă privind aprobarea prețului 

reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică  

 

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

privire la energia electrică și a Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor 

reglementate pentru energia electrică furnizată de furnizorul central de energie electrică, aprobată 

prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 483/2017 din 13.12.2017, S.A. 

„Energocom” a prezentat în adresa Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (Agenția) 

materialele de aprobare a prețului reglementat pentru energia electrică furnizată de furnizorul 

central de energie electrică pentru anul 2020, solicitând mărimea prețului de 1,60 lei/kWh. 

În baza informației prezentate de întreprindere și aplicării prevederilor pct. 5 din Metodologia 

de calcul, urmare a analizei volumelor prognozate a energiei electrice produse de centralele 

electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie, precum și energiei electrice 

produse de centralele electrice de termoficare urbane, Departamentul Energie Electrică și 

Regenerabile (DEER) a determinat prețul reglementat de furnizare în cuantum de 135 bani/kWh și 

propune Consiliului de administrație al Agenției aprobarea acestuia. 

Menționăm că în solicitare de actualizare a prețului reglementat S.A. „Energocom” sunt 

incluse tarifele pentru procurarea energiei electrice produse de S.A. „Termoelectrica” și S.A. „CET 

Nord” aplicate anterior Hotărârilor Consiliului de administrație al ANRE nr. 60/2020 din 

10.03.2020 și nr. 540/2019 din 27.12.2019. 

Factorii determinați care au cauzat diferența de preț de 25 bani/kWh dintre prețul propus de 

SA „Energocom” și prețul propus spre aprobare de Secția tarife şi analize, DEER, rezidă în: 

- aplicarea tarifului pentru energia electrică estimată a fi procurată de la S.A. „Termoelectrica” 

în perioada 20.03.2020-31.12.2020 în cuantum de 1,16 lei/kWh, conform Hotărârii Consiliului de 

administrație al ANRE nr. 60/2020 din 10.03.2020, care este cu 43 bani/kWh mai mic decât tariful 

aplicat la energia procurată de la S.A. „Termoelectrica” în anul 2019; 

- aplicarea tarifului pentru energia electrică estimată a fi procurată de la S.A. „CET Nord” în 

perioada 17.01.2020-31.12.2020 în cuantum de 1,62 lei/kWh, conform Hotărârii Consiliului de 

administrație al ANRE nr. 540/2019 din 27.12.2019, care este cu 8 bani/kWh mai mic decât tariful 

precedent aplicat la energia procurată de la S.A. „CET Nord”; 

- reflectarea în calculul tarifului a surplusului tarifar în cuantum de 6 649 mii lei, înregistrat de 

S.A. „Energocom” în anul 2019. 

Datorită factorilor menționați mai sus, prețul reglementat propus spre aprobare este cu 23 de 

bani/kWh mai mic și faţă de tariful în vigoare (158 bani/kWh). 

 

 

Secția tarife şi analize          ____________________ 
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