
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

1 

 
Societatea pe Acţiuni ”Furnizarea Energiei Electrice Nord” (în continuare – S.A. ”FEE-Nord”) a 

fost fondată în conformitate cu Legea nr.124-XVIII din 23.12.2009, cu privire la energia electrică, 

Hotărârea Guvernului nr.172 din 15.04.2015 privind iniţierea reorganizării unor societăţi pe acţiuni şi 

înfiinţată în urma reorganizării prin dezmembrare a S.A. ”Reţelele Electrice de Distribuţie Nord” şi 

S.A. ”Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest”. 

Capitalul social alcătuieşte 600 000 lei şi este plasat pe piaţa de capital cu 3000 acţiuni simple 

nominative cu valoarea de 200 lei, deţinătorul de acţiuni fiind Agenţia Proprietăţii Publice. 

S.A. ”FEE-Nord” a fost înregistrată la 24 iulie în registrul Camerei Înregistrării de Stat cu 

numărul de înregistrare 1015602003305. Obiectul principal de activitate al Societății este: furnizarea 

energiei la tarife reglementate conform Licenței cu seria şi numărul AC 001438, eliberată de Agenția 

Națională pentru Reglementare în Energetică, la data de 31.01.2020, valabilă până la 30.01.2030. 

În anul 2021, S.A. ”FEE-Nord” a furnizat energie electrică în 15 raioane (din cele 37) şi 

municipiul Bălți. 

  

 

 

 

Municipiul Bălți 

Raioane: 

Briceni 

Donduşeni  

Drochia 

Dubăsari 

Edineț 

Fălești 

Floreşti 

Glodeni 

Ocniţa 

Rezina 

Rîşcani 

Sîngerei 

Şoldăneşti 

Soroca  

Ungheni 
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Activitatea de bază a S.A. ”FEE-Nord”, este furnizarea energiei electrice şi se reglementează de 

către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).  

În perioada anului 2021, furnizarea energiei electrice către consumatori s-a efectuat în baza 

prețurilor aprobate prin Hotărârea CA ANRE nr. 43 din 26 ianuarie 2021 cu întrare în vigoare din 

01 februarie 2021. Analiza activității de furnizare pentru a. 2021 a fost efectuată reieșind din Direcțiile 

Prioritare de dezvoltare pentru a. 2021 (cu modificările ulterioare) și prețurile reglementate în vigoare 

în perioada de raportare. 

 

În perioada de raportare volumul energiei electrice procurat a constituit 1 046 127,5 mii kWh. 

Ponderea procurării energiei electrice de la Furnizorul central și producătorii de energie electrică din 

surse regenerabile a constituit circa 25% din total procurări și 75% de la S.A. ”Moldavscaia GRES”.  

   Furnizorii de energie electrică: 

    -      S.A. ”Energocom” (la preț reglementat) 

    -      Î.S. ”Nodul Hidroenergetic Costești” 

    -      S.A. ”Moldavscaia GRES”   

   Operator al sistemului de transport a energiei electrice: 

- Î.S.”Moldelectrica” 

   Operator sistemului de distribuţie: 

- S.A. ”RED-Nord”  

În ianuarie 2022, cota energiei electrice produse din surse regenerabile în structură achizițiilor 

SA FEE-Nord a crescut de la 4% până la 10,3%. Acest lucru a fost posibil datorită semnării în luna 

decembrie 2021 a 12 contracte de achiziție a energiei electrice direct de la producători de energie 

verde (turbine eoliene) începînd cu luna ianuarie 2022. La moment se negociază alte contracte de 

achiziție a energiei din surse regenerabile. Scopul întreprinderii este de a dezvolta în continuare 

această practică, de a majora cota achizițiilor/vânzărilor energiei electrice produse din surse 

regenerabile interne și de a crește eficiența și independența energetică. 

 

Structura procurărilor energiei electrice de către S.A. ”FEE-Nord” 

Prețul mediu de procurare a energiei electrice în perioada de raportare a constituit – 106,0 

bani/kWh, inclusiv de la S.A. ”Energocom” (preț reglementat) – 156,5 bani/kWh, și de la alți furnizori 

la preț negociabil – 92,7 bani/kWh (Î.S. ”Nodul Hidroenergetic Costești” – 89 bani/kWh și 

S.A. ”Moldavscaia GRES” la prețul de 0,0536 $/ kWh sau mediu pe an 94,9 bani/kWh). 

Tabelul nr.1 

Nr./r Denumirea furnizorilor e/e 

Volumul e/e 

procurate 

Prețul de 

procurare  

Costul energiei 

electrice procurate 

mii kwh % bani/ kwh mii lei % 

1 S.A. ”Energocom” (surse interne) 217 624,7 21 156,5 340 537,1 31 

2 S.A. ”Energocom” (CERSM) 159 491,3 15 85,5 136 391,4 12 

3 Î.S. ”Nodul Hidroenergetic Costești” 44 769,6 4 89 39 844,9 3 

4 S.A. ”Moldavscaia GRES” 624 242,0 60 94,9 592 326,7 54 

 Total 1 046 127,6 100 106,0 1 109 100,1 100 

 

Informaţia privind numărul consumatorilor 
 

În perioada de raportare, S.A. ”FEE-Nord” a deservit circa 477,9 mii consumatori, inclusiv 461,0 

mii consumatori casnici.  

 



 

 

 
 

 

3 

  Tabelul nr.2 

În perioada de raportare comparativ cu aceiași perioadă al anului precedent numărul 

consumatorilor s-a majorat total cu 553 consumatori, dintre care consumatori casnici cu 139 și 

consumatori noncasnici cu 414. 
 

 
Menținerea și majorarea numărului de consumatori se datorează următorilor factori: 

 Încrederea consumatorilor în S.A. “FEE-Nord”; 

 Prestarea serviciilor de calitate și în termen; 

 Măsurile întreprinse privind menținerea consumatorilor; 

 Decizia ANRE de a trece la furnizorul de ultimă opțiune a consumatorilor care și-au pierdut 

furnizorul de energie electrică 
 

Energia electrică facturată consumatorilor a constituit – 1 046 127,5  mii kWh sau cu – 97 144,2  

mii kWh mai mult față de a. 2020. După categoriile de consumatori, consumul energiei electrice 

revine: consumatorilor casnici – 529 979,1  mii kWh, urmat de consumatori  industriali cu – 228 831,8 

mii kWh, consumatori comerciali – 137 612,9 mii kWh, consumatori bugetari (entități publice) – 

63 378,7 mii kWh, consumatori agricoli – 42 538,4 mii kWh, alți consumatori – 43 786,6 mii kWh. 

Informația privind energia electrică livrată după categoriile de consumatori este prezentată în diagrama 

de mai jos: 
 

 
 

 

Vânzări 

Venitul din vânzări înregistrat în a. 2021 a constituit 1 934 651,8  mii lei sau cu 0,2% mai mult 

comparativ cu anul precedent (1 930 773,1 mii lei). Informația este prezentată în diagrama de mai jos. 
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Consumatori casnici

Consumatori industriali

Consumatori bugetari

Consumatori comerciali

Consumatori agricoli

Alți consumatori 

Denumirea 
Total FEE-Nord 

la 31.12.2020 

Total FEE-Nord 

la 31.12.2021 

Numărul consumatorilor  total,  477 344 477 897 

inclusiv:   

 non casnici 16 442 16 856 

 casnici 460 902 461 041 

 Consumatori casnici activi 354 722 350 645 
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Creanțe comerciale și datorii   
Tabelul nr.3 

Data 
Creanţe comerciale 

(mii lei) 

Datorii comerciale 

(mii lei) 

La 31.12.2020 176 765 159 088 

La 31.12.2021 191 715 246 219 

diferență +14 950 +87 131 
 

Analiza creanțelor comerciale denotă o majorare cu 14 950 mii lei comparativ cu aceiași perioadă 

a anului precedent. Creanțele sectorului noncasnic constituie 110 977,3 mii lei iar a sectorului casnic 

80 738,1 mii lei. Creanțele comerciale înregistrate la finele perioadei de raportare reprezintă creanțe 

curente ale consumatorilor. 

Analizând datoriile comerciale înregistrate la 31.12.2021, constatăm o majorare cu 87 131 mii lei 

sau cu 54,8%. Datoriile comerciale înregistrate la finele anului au fost determinate de majorarea 

prețului de furnizare a energiei electrice furnizată de Furnizorul Central de la 1,23 lei/kWh la 

2,42 lei/kWh. 

 

În conformitate cu Metodologia de calculare, aprobare şi ajustare a prețurilor reglementate pentru 

furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune aprobată de către  Consiliul de 

Administraţie al ANRE prin Hotărârea nr. 65/2018 din 23.02.2018, costurile şi cheltuielile aferente 

activității de furnizare sunt compuse din: costuri cu personalul, costuri materiale, costuri privind 

serviciile prestate de terţi, amortizarea mijloacelor fixe şi  imobilizărilor necorporale și din alte 

cheltuieli de furnizare a energiei electrice.  

În perioada anului 2021, costurile și cheltuielile aferente activității de furnizare au constituit 

46 232,3 mii lei sau cu 19% mai puțin față de planul aprobat. Repartizarea detaliată a cheltuielilor se 

prezintă în tabelul nr. 4. 

Tabelul nr.4 (mii lei) 

Nr./r Denumirea indicatorilor 
Anul 2021 Devieri 

vs. plan Plan Efectiv 

1 Costuri cu personalul 21 774,0 21 097,4 -676,6 

2 Costuri materiale 1 988,3 1 365,0 -623,3 

3 Costul serviciilor prestate de terţi 19 804,0 16 400,5 -3 403,5 

4 
Amortizarea mijloacelor fixe şi imobilizărilor 

necorporale 
1 490,0 1 490,0 0,0 

5 Taxe şi impozite (inclusiv plăți regulatorii ANRE) 5 000,0 5 866,0 +866,0 

6 Alocație aferentă creditului bancar 6 745,1 13,4 -6 731,7 

TOTAL 56 801,4 46 232,3 -10 569,1 
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Majorarea cheltuielilor la capitolul taxe și impozite se datorează majorării volumului energiei 

electrice efectiv furnizate față de cel prognozat, fapt ce a condiționat majorarea veniturilor și respectiv 

a plăților regulatorii. Conform cadrului legal plățile regulatorii achitate Agenției Naționale de 

Reglementare în Energetică reprezintă 0,3% din veniturile din vânzări.  

Pondere cea mai mare (46%) revine costurilor cu personalul, urmată de costul serviciilor prestate 

de terți (35%), taxe şi impozite (inclusiv plăți regulatorii ANRE) (13%), amortizarea mijloacelor fixe 

şi imobilizărilor necorporale (3%) și costuri materiale (3%). 

 

 
          

Costurile materiale 

Tabelul nr.5 (mii lei) 

Nr Denumirea indicatorilor 

 

Plan 

a. 2021 

Efectiv 

a. 2021 

Efectiv-

planificat 

1 Hârtie pentru tipar 354,9 259,0 -95,9 

2 Hârtie pentru facturi 118,4 96,3 -22,1 

3 Plicuri 97,0 56,8 -40,2 

4 Timbre 9,7 6,4 -3,3 

5 Rechizite de birou, formulare și registre 49,5 34,3 -15,2 

6 Consumabile (toner, cartușe) 38,0 3,1 -34,9 

7 Tehnica de birou și telecomunicații 45,0 0,0 -45,0 

8 Mobilă și accesorii de mobilier 15,0 0,0 -15,0 

9 Combustibil 380,4 201,7 -178,7 

10 Piese auto, anvelope, acumulatoare, întreținere auto 90,0 21,3 -68,7 

11 Apă potabilă 41,9 29,2 -12,7 

12 Materiale de marketing 55,7 24,1 -31,6 

13 Materiale igienico-sanitare 59,0 26,6 -32,4 

14 Medicamente pentru truse medicale 12,0 0,2 -11,8 

15 Stingătoare 12,0 0,0 -12,0 

16 Energie electrică (consum propriu) 295,0 269,8 -25,2 

17 Apă pentru uz 18,0 11,8 -6,2 

18 Energie termică 151,0 195,4 +44,4 

19 Încălzire cu gaz natural 87,0 83,6 -3,4 

20 Mărfuri de uz gospodăresc 33,8 15,5 -18,3 

21 Altele 25,0 10,1 -14,9 

22 Uzura OMVSD - 19,8 +19,8 

Total 1988,3 1365,0 -623,3 

 

În raport cu costurile aprobate în planul de afaceri pentru anul 2021, la capitolul costuri materiale 

a fost înregistrată o economie de 623,3 mii lei sau 31%. 

46% 

3% 
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Costuri materiale

Servicii prestate de terți 

Taxe şi impozite (inclusiv plăți 

regulatorii ANRE)  

Amortizarea mijloacelor fixe şi

imobilizărilor  necorporale


