Notă de fundamentare
a proiectelor de ordine privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a
energiei electrice și a prețului pentru energia electrică reactivă,
pentru operatorii de distribuţie concesionari, pentru anul 2021
1. Cadrul de reglementare în baza căruia se emit ordinele de aprobare a tarifelor pentru serviciul
de distribuție a energiei electrice pentru anul 2021
Se propune emiterea ordinelor de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei
electrice pentru anul 2021 pentru operatorii de distribuție concesionari, în baza următoarelor prevederi
normative:
-

art. 75 alin. (1) lit. b), art. 76 alin. (1) şi art. 79 alin. (3), (4) şi (8) din Legea energiei electrice şi a
gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare
Lege). Art. 79 alin. (8) din Lege este utilizat la determinarea corecției programului de investiții
aprobat pentru anul 2019, în prezent este abrogat;

-

art. 5 alin. (1) lit. b), alin (5) și art. 9 alin (1) lit. c) și lit. ab) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012;

-

Metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018,
(denumită în continuare Metodologie);

-

Metodologia privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei electrice reactive și a prețului
reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările și completările
ulterioare;

-

Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 168/2018
privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul
de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari începând cu data
de 1 ianuarie 2019; este utilizat la determinarea corecției programului de investiții aprobat pentru
anul 2019, în prezent este abrogat.

-

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 204/2019
pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii
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ale operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice, cu
modificările și completările ulterioare;
-

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 75/2020,
privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului investit aplicate la stabilirea tarifelor
pentru serviciile de distribuţie, de transport şi de sistem a energiei electrice şi gazelor naturale până
la sfârşitul perioadei a patra de reglementare şi de modificare a unor acte normative emise de
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

-

Decizia nr. 1047/2020 pentru aprobarea machetelor de monitorizare a cheltuielilor și veniturilor
operatorilor de distribuţie a energiei electrice concesionari şi a ghidului de completare a acestora

2. Cauzele și motivele care conduc la emiterea ordinelor propuse spre aprobare
Conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ab) din OUG nr. 33/2007 ”ANRE determină, aprobă şi transmite
spre publicare la Monitorul Oficial al României, Partea I, tarifele reglementate aferente serviciilor specifice
sectorului

energiei

electrice,

în

conformitate

cu

prevederile

metodologiilor

aplicabile”.

Conform prevederilor Metodologiei, tarifele de distribuție sunt aprobate de autoritatea competentă pentru
fiecare operator de distribuție în parte, pentru fiecare an al perioadei de reglementare.
3. Analiza efectuată
Urmare a analizei datelor transmise de operatorii de distribuție concesionari, ANRE a efectuat pentru
fiecare operator de distribuţie concesionar, conform prevederilor Metodologiei, calculele prin care s-au
stabilit tarifele de distribuţie pentru anul 2021, cu luarea în considerare a veniturilor ţintă iniţiale (calculate
pe baza costurilor prognozate reglementate ale serviciului de distribuţie) şi a corecţiilor anuale aferente
anului 2019.

4. Tarife propuse spre aprobare
Tarifele specifice pentru serviciul de distribuție propuse pentru anul 2021 sunt prevăzute în proiectele de
Ordine pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului
pentru energia electrică reactivă, pentru operatorii de distribuție concesionari.
Proiectele de Ordine pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
și a prețului pentru energia electrică reactivă, pentru operatorii de distribuție concesionari se publică spre
informare pe site-ul ANRE, conform prevederilor art. 126 din Metodologie.
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Precizăm că datele avute în vedere la stabilirea tarifelor pentru anul 2021 mai pot suferi modificări ca
urmare a verificărilor și analizelor consolidate ce urmează a fi efectuate până la aprobarea tarifelor de
distribuție.
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