Notă de prezentare
privind proiectul de ordin privind aprobarea tarifului reglementat pentru
schimburile de energie electrică cu țările perimetrice, perceput de operatorul de
transport şi de sistem pentru utilizarea Sistemului Electroenergetic Naţional pentru
schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice

Operatorii de transport şi de sistem (OTS) participă la mecanismul de compensare a
efectelor utilizării rețelelor de transport pentru efectuarea schimburilor de energie electrică
transfrontaliere, stabilit în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr.
714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile
de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 şi ale Regulamentului (UE) nr. 838/2010 al Comisiei
din 23 septembrie 2010 privind stabilirea orientărilor referitoare la mecanismul
compensărilor între operatorii de sisteme de transport şi abordarea comună de
reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport.
Participarea OTS la mecanismul de compensare se face în baza Contractului multi-anual
ITC de decontare şi clearing, semnat la data de 3 martie 2011 de 40 OTS din 35 țări din
Europa și asociația ENTSO-E. Anual, în baza Contractului ITC multi-anual, secretariatul
ENTSO-E colectează de la OTS semnatare următoarele date pentru anul de decontare (t):
-

prețul reglementat de achiziție a energiei electrice pentru acoperirea CPT din
rețeaua electrică de transport din anul (t);

-

energia extrasă din RET pentru acoperirea consumului intern din anul (t-2);

-

capacitățile de interconexiune alocate în anul (t) în alt mod decât cel prezentat în
Regulamentul 1222/2015 al CE de stabilire a unor linii directoare privind alocarea
capacităților și gestionarea congestiilor.

Secretariatul ENTSO-E eleborează calcule ex-ante, pe baza datelor colectate pentru anul de
decontare (t) menționate mai sus și a schimburilor orare de energie electrică care au stat la
baza decontărilor ITC din anul (t-2), pentru estimarea taxei pentru schimburile programate
cu țările perimetrice ariei ITC, a obligațiilor de plată și a drepturilor de încasare.
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Comitetul de Piață al ENTSO-E a aprobat în cadrul ședinței din data de 29.03.2018, prin
decizie publicată pe site-ul ENTSO-E în data de 03.04.2018, aplicarea în anul 2018 a taxei
de 0,6 Euro/MWh, pentru schimburile programate de energie electrică cu țările perimetrice.
Taxa pentru schimburile programate de energie electrică cu țările perimetrice se compune
din taxa pentru acoperirea costurilor cu infrastructura, care este de 0,26 Euro/MWh şi taxa
pentru compensarea pierderilor, care este de 0,38 Euro/MWh (valoarea taxei se rotunjeşte
la o singură cifră zecimală)
În conformitate cu Procedura operaţională “Mecanismul de compensare a efectelor
utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de

energie electrică între

operatorii de transport şi de sistem“, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr.
6/2010, cu modificările și completările ulterioare, tariful reglementat pentru schimburile de
energie electrică cu ţările perimetrice, propus pentru anul 2018, este de 0,6 Euro/MWh și se
va aplica operatorilor economici care încheie contracte pentru tranzacții de import, export
și tranzit de energie electrică cu țările perimetrice.
Având în vedere cele de mai sus precum şi faptul că, în conformitate cu prevederile art. 75.
alin. (1) lit. b) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. nu poate aplica
pentru serviciul de transport decât tarife reglementate, ANRE a elaborat proiectul de ordin
prin care urmează să se aprobe tariful reglementat de 0,6 Euro/MWh pentru schimburile de
energie electrică cu ţările perimetrice, respectiv cu Ucraina şi Republica Moldova.
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