AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE
ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ANRE

DECIZIA nr. 71 din 26.01.2017
privind aprobarea calendarului de implementare a tarifelor de tip binom pentru serviciul de
transport şi serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru simularea aplicării tarifelor de
tip binom la nivelul operatorilor de reţea
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin. (1) şi (3) din Legea energiei
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea

DECIZIE
Art. 1. Se aprobă Calendarul de implementare a tarifelor de tip binom pentru serviciul de transport şi
serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru simularea aplicării tarifelor de tip binom la
nivelul operatorilor de reţea în perioada 01.01.2017- 31.10.2017, prevăzut în anexa 1 la
prezenta decizie.
Art. 2. Tarifele de tip binom utilizate în perioada de simulare stabilită la art. 1 sunt prevăzute în anexa
2 la prezenta decizie.
Art. 3. (1) Tarifele de tip binom pentru serviciul de transport al energiei electrice se stabilesc şi se
aplică pe baza principiilor prevăzute în anexa 3 la prezenta decizie.
(2) Tarifele de tip binom pentru serviciul de distribuție a energiei electrice se stabilesc şi se
aplică pe baza principiilor prevăzute în anexa 4 la prezenta decizie.
Art. 4. Datele de monitorizare a simulării aplicării tarifului de tip binom pentru serviciul de transport
şi serviciul de distribuţie a energiei electrice se transmit de către operatorii de reţea în formatul
prevăzut în anexa 5 la prezenta decizie.
Art. 5. Operatorii de reţea au obligaţia să pună la dispoziţia utilizatorilor de reţea şi furnizorilor
acestora, la cererea lor, datele necesare pentru calculul facturii pe baza tarifului de tip binom.
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Art. 6. Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. şi operatorii de
distribuţie concesionari duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii, iar entităţile
organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
urmăresc respectarea acestora.
Art. 7. Prezenta decizie se comunică Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica S.A. şi operatorilor concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice
şi se publică pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul
Energiei.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileţ

