AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

NOTĂ DE PREZENTARE
a proiectului de Ordin pentru aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de
distribuție a energiei electrice

Proiectul de ordin supus consultării publice reprezintă revizuirea Standardului de performanță
pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11/2016, cu
modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Standard).
Revizuirea actului normativ a rezultat ca fiind necesară ca urmare a parcurgerii deja a etapelor
ulterioare datei intrării în vigoare a Standardului, referitoare la valorile stabilite în anumite perioade
de timp pentru durata de restabilire a căii de de alimentare/evacuare a energiei electrice la un loc de
consum și/sau de producere în urma unei întreruperi neplanificate, pentru numărul maxim de
întreruperi lungi neplanificate care poate afecta într-un an calendaristic un loc de consum și/sau de
producere racordat la joasă tensiune, pentru cuantumul compensațiilor acordate într-un an calendaristic
unui utilizator sau referitoare la modalitatea de acordare utilizatorilor, de către operatorii de distribuție
(OD), a compensațiilor pentru nerespectarea continuității în alimentarea cu energie electrică a locurilor
de consum și/sau de producere (la cerere, respectiv în mod automat).
Față de varianta în vigoare a Standardului, proiectul include în principal prevederi referitoare
la:
-

obligația OD concesionari de a monitoriza și transmite ANRE, în cadrul raportului anual privind
indicatorii de performanță a serviciului de distribuție, numărul întreruperilor tranzitorii și a celor
scurte neplanificate, ce afectează locuri de consum și/sau de producere indiferent de nivelul de
tensiune la care sunt racordate, într-un an calendaristic;

-

numărul maxim al întreruperilor scurte neplanificate ce pot afecta într-un an calendaristic un loc
de consum și/sau de producere racordat la înaltă tensiune;

-

numărul cumulat al întreruperilor scurte neplanificate și tranzitorii ce pot afecta într-o săptămână
un loc de consum și/sau de producere racordat la medie sau joasă tensiune;

-

obligația OD de a plăti compensații clienților finali afectați, dintr-o zonă de rețea, pentru depășirea
numărului cumulat al întreruperilor scurte neplanificate și tranzitorii ce pot afecta într-o săptămână
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un loc de consum și/sau de producere racordat la medie sau joasă tensiune; compensațiile se plătesc
automat, fără a fi necesară o solicitare din partea clienților;
-

95% din valorile efective ale tensiunii de alimentare la joasă tensiune, mediate pe o durată de 10
minute, care, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, nu trebuie să aibă o abatere mai
mare de +7% / - 10 % din tensiunea nominală;

-

valoarea maximă a compensațiilor acordate lunar de OD unui utilizator racordat la joasă tensiune,
pentru nerespectarea indicatorilor de performanță privind continuitatea serviciului de distribuție a
energiei electrice, stabilită la 50 lei;

-

menținerea răspunderii contravenționale a OD pentru încălcarea prevederilor Standardului,
inclusiv a valorilor maxime ale indicatorilor de performanță, chiar dacă operatorii au plătit
compensații utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin Standard;

-

calendarul de dezvoltare de către OD concesionari a activității de monitorizare în stațiile electrice
a mărimilor prevăzute de Standard;

-

obligația OD de a monta analizoare de calitate și monitoriza pe o perioadă de minimum 7 zile
calendaristice continuitatea în alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum și/sau de
producere dintr-o zonă de rețea, afectate de întreruperi scurte neplanificate și tranzitorii, la
depășirea numărului cumulat stabilit prin Standard sau la sesizări ale utilizatorilor referitoare la
numărul de întreruperi tranzitorii și neplanificate scurte în punctul de delimitare de medie sau joasă
tensiune al instalațiilor de utilizare. În cazul în care rezultatele monitorizării evidențiază depășirea
numărului cumulat de întreruperi tranzitorii și neplanificate scurte stabilit prin Standard, OD au
obligația de a plăti compensații utilizatorilor afectați;

-

obligația OD concesionari de a elabora și utiliza o procedură comună, avizată de ANRE, pentru
urmărirea indicatorilor de performanță prevăzuți în Standard și pentru gestionarea unei baze de
date centralizatoare a acestora

Invităm părțile interesate să transmită în scris observațiile/propunerile/sugestiile referitoare la
proiectul de ordin supus consultării publice, prin fax la numărul 021.312.4365 (ANRE), precum și în
format electronic editabil la adresa de e-mail srpee@anre.ro.

