Notă de fundamentare
a proiectului de ordin 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.,
pentru anul 2022
1. Cadrul de reglementare în baza căruia se emite ordinul de aprobare a tarifelor pentru serviciul
de transport al energiei electrice pentru anul 2022
Se propune emiterea ordinului de aprobare a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice
pentru anul 2022 pentru Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., 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 (Lege);

-

art. 5 alin. (1) lit. b), alin. (5) şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) 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, cu modificările și completările
ulterioare;

-

Metodologia de stabilire a tarifelor pentru transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu
modificările şi completările ulterioare (Metodologie I);

-

Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobate prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2017, cu modificările ulterioare
(Metodologie II);

-

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

-

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
1

perioadei a patra de reglementare şi de modificare a unor acte normative emise de Autoritatea Naţională
de Reglementare în Domeniul Energiei.
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 I și II, tarifele aferente serviciului de transport al energiei electrice
sunt aprobate de autoritatea competentă pentru fiecare an al perioadei de reglementare.
3. Analiza efectuată
Urmare a analizei datelor transmise de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
“Transelectrica” - S.A., ANRE a efectuat, conform prevederilor Metodologiilor I și II, calculele prin care
s-au stabilit tarifele de transport al energiei electrice pentru anul 2022, corecțiile aferente anului 2020, cu
luarea în considerare a veniturilor ţintă iniţiale (calculate pe baza costurilor prognozate reglementate ale
serviciului de transport al energiei electrice) şi a corecţiilor anuale aferente anului 2020, precum şi a
ajustărilor venitului reglementat aferent anului 2022 corespunzătoare costurilor suplimentare estimate pe
care operatorul de transort și sistem le vor înregistra în anul 2022. O contribuţie importantă în venitul
reglementat aferent anului 2022 o reprezintă costul cu achiziţia energiei electrice pentru acoperirea
consumului propriu tehnologic (CPT), care a înregistrat începând cu luna iulie 2021 o creştere
semnificativă cauzată de creşterile abrupte de preţ din piaţa de energie electrică.

4. Tarife propuse spre aprobare
Tarifele aferente serviciului de transport al energiei electrice propuse pentru anul 2022 sunt prevăzute în
proiectul de Ordin pentru 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.
care se publică spre informare pe site-ul ANRE.
Precizăm că datele avute în vedere la stabilirea tarifelor pentru anul 2022 mai pot suferi modificări ca
urmare a verificărilor și analizelor consolidate ce urmează a fi efectuate până la aprobarea tarifelor de
transport al energiei electrice și a tarifelor aferente serviciului de sistem.

2

