
  

 
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

  
H O T Ă R Â R E 

cu privire la aprobarea volumului compensat şi a preţurilor/tarifelor 
pentru consumatorii casnici în funcţie de categoria de vulnerabilitate 

energetică pentru perioada noiembrie 2022–martie 2023 
  

nr. 814  din  23.11.2022 
 (în vigoare 26.11.2022)  

  
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 383 art. 911 din 26.11.2022 

  
* * * 

În temeiul art.15 din Legea nr.241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilităţii 
energetice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.246-250, art.498), Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 
1. Se aprobă volumul maxim compensat în funcţie de tipul de energie utilizată şi 

preţul/tariful compensat pentru fiecare categorie de vulnerabilitate energetică, în scopul 
calculării compensaţiilor pentru achitarea facturilor la energie pentru consumatorii casnici, 
în baza prevederilor Regulamentului cu privire la atribuirea categoriilor de vulnerabilitate 
energetică şi modul de stabilire şi plată a compensaţiilor pentru achitarea facturilor la 
energie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.704/2022, conform anexei. 

2. Cuantumul compensaţiei achitat per consumator casnic prin intermediul Fondului 
de reducere a vulnerabilităţii energetice constituie diferenţa dintre mărimea 
preţului/tarifului reglementat la energie pentru luna consumului sau a preţului/tarifului 
furnizorului pentru consumatorul casnic şi preţul/tariful compensat stabilit pentru 
consumator conform categoriei de vulnerabilitate energetică înmulţită la volumul energiei 
consumate efectiv în limitele volumului maxim compensat lunar, în cazul în care 
preţul/tariful reglementat la energie sau preţul/tariful furnizorului pentru consumatorul 
casnic este mai mare decât preţul/tariful compensat stabilit pentru consumator conform 
categoriei de vulnerabilitate energetică, potrivit formulei: 

  
C = (PRE – PCVE) x VMCE, 

unde: 
C – cuantumul compensaţiei achitat per consumator casnic prin intermediul 

Fondului de reducere a vulnerabilităţii energetice; 
PRE – mărimea preţului/tarifului reglementat la energie pentru luna consumului sau 

a preţului/tarifului furnizorului pentru consumatorul casnic, dacă acesta este mai mic 
decât preţul/tariful reglementat; 

PCVE – preţul/tariful compensat stabilit pentru consumator conform categoriei de 
vulnerabilitate energetică; 

VMCE – volumul energiei consumate efectiv în limitele volumului maxim compensat. 
3. În cazul în care preţurile/tarifele de furnizare a energiei pentru consumatorii 

casnici sunt mai mici decât preţurile/tarifele compensate stabilite conform categoriei de 
vulnerabilitate energetică, furnizorii nu aplică compensaţii şi furnizează energia la 
preţul/tariful de furnizare pentru consumatorii casnici. 



4. Furnizorii/intermediarii la decontări calculează lunar mărimea compensării pentru 
furnizarea gazelor naturale, a energiei termice în sistemul centralizat de alimentare cu 
energie termică şi a energiei electrice pentru fiecare consumator casnic în parte. 

5. Pentru furnizorii/intermediarii la decontări care calculează lunar mărimea 
compensării diferenţei de preţ/tarif pentru furnizarea gazelor naturale fără a avea obligaţia 
de serviciu public, compensaţia pentru consumatorii casnici se calculează reieşind din 
preţul/tariful furnizorului, care nu trebuie să fie mai mare decât preţul/tariful reglementat 
de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică pentru furnizorii care au 
obligaţia de serviciu public şi mai mic decât preţul/tariful stabilit pentru consumatorii 
casnici, conform prezentei hotărâri. 

6. Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru consumul de energie realizat în 
perioada 1 noiembrie 2022–31 martie 2023. 

7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale. 

8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova. 

PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIŢA  

  

Contrasemnează:  

Ministrul muncii  

şi protecţiei sociale Marcel Spatari 

Ministrul finanţelor Dumitru Budianschi 

Nr.814. Chişinău, 23 noiembrie 2022. 

  
Anexă 

la Hotărârea Guvernului nr.814/2022 

  

Volumul maxim compensat 

în funcţie de tipul de energie utilizată şi preţul/tariful compensat 

pentru fiecare categorie de vulnerabilitate energetică, în scopul 

calculării compensaţiilor pentru achitarea facturilor la 

energie pentru consumatorii casnici 
  

1. Volumul maxim compensat pentru consumatorii casnici de gaze naturale în 

contextul obligaţiei de serviciu public se stabileşte la 180 m3/lună/loc de consum. 

2. Preţul pentru consumatorii casnici de gaze naturale în contextul obligaţiei 

de serviciu public, în funcţie de categoria de vulnerabilitate energetică şi în limitele 

plafonului prevăzut la punctul 1, se stabileşte după cum urmează: 

  

Categoria de vulnerabilitate 

energetică 

Preţul achitat de către consumatorul 

casnic 

Foarte ridicată 12 lei/m3 

Ridicată 14 lei/m3 

Medie 17 lei/m3 

Scăzută 24 lei/m3 

Fără vulnerabilitate Preţ reglementat/preţul furnizorului 

  
3. Volumul maxim compensat pentru consumatorii casnici de energie termică 

racordaţi la reţelele distribuitorilor de energie termică în sistemul centralizat de 

alimentare cu energie termică se stabileşte la 1,3 Gcal/lună/loc de consum. 

4. Tariful pentru consumatorii casnici de energie termică, în funcţie de 

categoria de vulnerabilitate energetică, se stabileşte după cum urmează: 



  

Categoria de vulnerabilitate 

energetică 

Tariful achitat de către consumatorul 

casnic 

Foarte ridicată 1 450 lei/Gcal 

Ridicată 1 700 lei/Gcal 

Medie 1 950 lei/Gcal 

Scăzută 2 500 lei/Gcal 

Fără vulnerabilitate Tarif reglementat 

  
5. Volumul maxim compensat standard pentru energie electrică se stabileşte 

la 75 kWh/lună/loc de consum şi se aplică consumatorilor casnici, cu excepţia celor 

prevăzuţi la punctul 6. 

6. Volumul maxim compensat majorat pentru energie electrică se stabileşte la 

1 000 kWh/lună pentru consumatorii casnici care întrunesc cumulativ următoarele 

condiţii: 

1) energia electrică reprezintă principala sursă de încălzire pe perioada rece a 

anului, conform cererii depuse pe compensatii.gov.md; 

2) consumatorii casnici au înregistrat un consum mediu lunar de electricitate 

de cel puţin 250 kWh/lună în perioada rece precedentă; 

3) consumatorii casnici nu sunt conectaţi la furnizarea centralizată de energie 

termică sau au înregistrat un consum mediu lunar de energie termică mai mic de 0,3 

Gcal/lună în perioada rece precedentă; 

4) consumatorii casnici au înregistrat un consum la gazele naturale mai mic de 

80 m3/lună în perioada rece precedentă. 

7. Preţul compensat pentru consumatorii casnici de electricitate conform 

categoriei de vulnerabilitate energetică se stabileşte în funcţie de valoarea preţului 

reglementat al energiei electrice pentru consumatorii casnici, după cum urmează: 

  

Preţul reglementat la 

energia electrică 

Categoria de 

vulnerabilitate 

energetică 

Preţul achitat de către 

consumatorul casnic 

(lei/kWh) 

Până la 5,00 lei/kWh Foarte ridicată 3,3 

Ridicată 3,7 

Medie Preţ reglementat 

Scăzută Preţ reglementat 

Fără vulnerabilitate Preţ reglementat 

Între 5,01 lei/kWh – 

6,00 lei/kWh 

Foarte ridicată 3,7 

Ridicată 4,2 

Medie Preţ reglementat 

Scăzută Preţ reglementat 

Fără vulnerabilitate Preţ reglementat 

Între 6,01 lei/kWh – 

7,00 lei/kWh 

Foarte ridicată 4,2 

Ridicată 4,7 

Medie 5,2 

Scăzută Preţ reglementat 

Fără vulnerabilitate Preţ reglementat 

  
8. Pentru consumatorii casnici ai căror intermediari la decontări sunt 

întovărăşirile pomicole, precum şi pentru consumatorii casnici din 

cămine/locuinţe/încăperi gestionate de către instituţiile/autorităţile 

publice/asociaţiile obşteşti/întreprinderile de stat, furnizorii de energie aplică 



preţurile/tarifele stabilite pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică ridicată 

în limitele volumelor maxime compensate pentru fiecare loc de consum, prevăzute 

la punctele 1, 3 şi 5, în baza listelor de consumatori prezentate furnizorilor de către 

intermediarii la decontări. 

9. Pentru consumatorii casnici ai căror intermediari la decontări sunt 

companiile de construcţie, furnizorii de energie aplică preţurile/tarifele stabilite 

pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică medie în limitele volumelor 

maxime compensate pentru fiecare loc de consum, prevăzute la punctele 1, 3 şi 5, în 

baza listelor de consumatori prezentate furnizorilor de către firmele de construcţie. 

  
  

 


