AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
Direcția Generală Tarife, Monitorizare Investiții

Notă de prezentare privind proiectul de ordin
privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 48/2017 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a
componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de
extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului
reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport
al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.
Prezentul document de discuţie reprezintă modificarea tarifului pentru serviciul de sistem, aprobat prin
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2017 privind
aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de
introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului
pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.,
Modificarea a fost solicitată de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. prin scrisoarea nr.
43987/20.11.2017, înregistrată la ANRE cu nr. 78942/20.11.2017, având în vedere discrepanța între
prețurile plătite de C.N.T.E.E.Transelectrica S.A. la achiziția serviciilor tehnologice de sistem în regim
concurențial și prețurile luate în considerare la aprobarea tarifului în vigoare.
Prevederile art. 45 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin
Ordinul ANRE nr. 45/2017 (Metodologie) permit revizuirea tarifului în condițiile existenței unei
diferențe mai mari de 5 % între costurile justificate și veniturile realizate din tarif, dar, în conformitate
cu principiile de stabilire a tarifelor prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.
123/2012, ANRE are obligația de a verifica și de a aproba revizuirea tarifului numai în situația în care
aceasta este pe deplin justificată.
Astfel, s-au analizat costurile și veniturile realizate de C.N.T.E.E.Transelectrica S.A. pe semestrul II
al anului 2017 pe baza realizărilor operatorului din machetele de monitorizare și din rezultatele
licitațiilor lunare și pe perioade mai mici de o lună, organizate de operatorul de transport și de sistem
în vederea achiziționării în regim concurențial a serviciilor de sistem. S-a constatat o evoluție
crescătoare a prețurilor de închidere a licitațiilor pentru achiziția serviciilor tehnologice de sistem față
de cele estimate la fundamentarea tarifului.
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Diferența între veniturile și costurile justificate analizate depășește 7%, în condițiile în care s-a avut în
vedere și jumătate din corecția de tarif STS la închiderea anului tarifar 2016-2017, astfel că ANRE, în
conformitate cu prevederile art. 18 din Metodologie a stabilit un tarif nou, care să corecteze discrepanța
costuri/venituri OTS.
Pentru semestrul 1 2018 ANRE a menținut cantitățile prognozate pentru serviciile de sistem la
fundamentarea tarifului aprobat prin ordinul ANRE nr. 48/2017, dar a estimat prețurile serviciilor
tehnologice de sistem, în creștere față de fundamentare, având în vedere realizările din semestrul II al
anului 2017. Cantitatea de energie electrică extrasă anual din rețelele electrice a fost estimată la
55.000.000 MWh, în creștere cu 1,8% față de cantitatea de energie electrică fundamentată prin ordinul
ANRE nr. 48/2017 de 54.000.000 MWh.
În aceste condiții, se propune revizuirea tarifului pentru serviciul de sistem de la valoarea de 9,39
lei/MWh la valoarea de 12,06 lei/MWh, în creștere cu 2,67 lei/MWh, ceea ce conduce la o creștere de
cca. 0,6% în prețul final al energiei electrice livrate consumatorului casnic.
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