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PARTEA III

H O T Ă R Â R E
privind prețurile reglementate de furnizare
a energiei electrice de către
S.A. „Furnizarea energiei electrice 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, conform Metodologiei 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 administrație al ANRE nr. 65/2018 din 23.02.2018,
ținând cont de prevederile pct. 8 din Dispoziția nr. 19 din
29 aprilie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale
a Republicii Moldova, în urma examinării cererilor S.A.
„Furnizarea energiei electrice Nord” nr. 11-1236 din
23 noiembrie 2022 și nr. 11-1248 din 28 noiembrie 2022,
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 prețurile reglementate de furnizare a

energiei electrice de către S.A. „Furnizarea energiei
electrice Nord”, diferențiate în funcție de punctele de
delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali,
conform anexei.
2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al

ANRE privind prețurile reglementate de furnizare a energiei
electrice de către S.A. „Furnizarea energiei electrice Nord”
nr. 823 din 2 noiembrie 2022 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr. 343-348 din 04.11.2022).
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.

DIRECTOR GENERAL Veaceslav UNTILA

Directori Eugen CARPOV

Violina ȘPAC

Nr. 906. Chişinău, 30 noiembrie 2022.
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Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

H O T Ă R Â R E
cu privire la CA „GARANȚIE” SA

Prin Hotărârea CNPF nr. 43/2 din 01.09.2022, a fost
menținută administrarea specială a CA „GARANȚIE” SA.
Totodată, potrivit pct. 7 sbp. 1) din respectiva Hotărâre,
autoritatea de supraveghere a dispus administratorului
special „prezentarea la CNPF a Raportului administratoru-
lui special în termen de până la 01.11.2022, ce va include
analiza economico-financiară a tuturor indicatorilor, inclu-
siv de solvabilitate și lichiditate la situația din 30.09.2022
(având ca bază Rapoartele specializate) și a măsurilor în-
treprinse de acesta cu înaintarea propunerilor de rigoare,
pentru luarea de către CNPF a unei decizii potrivit art. 422

alin. (13) din Legea nr. 407/2006;”. Complementar, con-
form art. 422 alin. (13) din aceeași lege „În termen de 15
zile lucrătoare de la primirea raportului administratorului
special, autoritatea de supraveghere ...” urmează să ia o
decizie pe marginea acestuia.
În context, la data de 31.10.2022, administratorul spe-

cial al CA „GARANȚIE” SA a prezentat la CNPF Raportul
administratorului special (înregistrat la CNPF cu nr. 7183).
Astfel, în raportul prezentat, administratorul special con-
cluzionează că „Conform rapoartelor specializate privind
marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asi-

gurătorului/reasigurătorului vizate de către actuarul cer-
tificat al asigurătorului și prezentate de către acesta din
urmă, la situația din 30.09.2022, se atestă că societatea
nu dispune de active eligibile suficiente pentru a acoperi
rezervele tehnice de asigurare și marja de solvabilitate mi-
nimă (14,5 mln. lei), precum și înregistrează o rată de sol-
vabilitate sub nivelul stabilit de cadrul normativ (64,4%),
indicatori care arată situația financiară instabilă necesară
pe întreaga durată a obligațiilor certe, asumate conform
contractelor de asigurare și a obligațiilor viitoare, fapt care
indică asupra neconformității cerințelor cadrului normativ
aferent activității de asigurare desfășurate de către socie-
tate.”. În context, administratorul special a formulat urmă-
toarele propuneri:
1. „necesitatea menținerii administrării speciale și;
2. prezentarea unui Raport suplimentar privind ajus-

tarea Rapoartelor specializate a CA „GARANȚIE” SA la
situația din 31.10.2022, în rezultatul diminuării semnifica-
tive a valorii bunurilor imobile supuse evaluării (de la 30,0
mil. lei la 11,2 mil. lei sau cu 63 la sută) precum și urmare
a deciziilor executorii din 13.10.2022 a instanței de apel
(dosar nr. 02-2a-9114-23042018 și nr. 2ac-365/2022)
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