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Eveniment important de raportat: Noi reglementări ANRE în domeniul tarifelor zonale de transport
Transelectrica informează publicul investitor asupra publicării următoarelor acte normative cu impact asupra modalității de
colectare a veniturilor din transportul energiei electrice:
·

·

Ordinul ANRE nr. 87/10.06.2015 privind modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 53/19.07.2013 pentru
aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice. Ordinul a fost publicat
în Monitorul Oficial nr. 417/2015;
Ordinul ANRE nr. 89/15.06.2015 privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru
introducerea de energie electrică în reţea (TG) și a tarifului mediu de introducere a energiei electrice în rețea, practicate
de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 434/2015.

Noile tarife zonale de injecție stabilite de ANRE prin Ordinul nr. 89/2015 au avut la baza următoarele principii de calcul enunțate
în cadrul Ordinului nr. 87/2015:
-

Tariful de transport TG (componenta tarifară de introducere a energiei electrice în rețele):
·
va acoperi doar costul marginal pe termen scurt, și anume suma dintre costul marginal datorat consumului
propriu tehnologic CMCPT din reţeaua electrică de transport şi costul marginal datorat congestiilor din reţeaua
electrică de transport CMCON.
·
va fi diferențiat pe zone tarifare, în funcţie de impactul pe care îl are introducerea energiei electrice în nodurile
reţelei electrice asupra consumului propriu tehnologic și congestiilor .

-

Costul mediu al transportului, determinat ca diferență între venitul reglementat și costul marginal total al transportului,
se va recupera integral prin tariful de transport TL (componenta tarifară de extragere a energiei electrice din rețele).

Ordinul ANRE nr. 87/2015 a adus modificările necesare la nivelul modalității de calcul al tarifelor zonale din cadrul metodologiei
de stabilire a tarifelor de transport, asigurând suportul metodologic pentru implementarea noilor tarife zonale aprobate prin
Ordinul ANRE nr. 89/2015.
Noile tarife zonale pentru introducerea energiei electrice în reţea (TG), aplicabile începând cu 1 iulie 2015, sunt prezentate în
tabelul de mai jos și nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Indicativul zonei de
introducere în rețea

Zonă de introducere în
rețea

Tarif TG
[lei/MWh]

1G

Muntenia

0,25

2G

Transilvania Nord

0,00

3G

Transilvania Centrală

0,00

4G

Oltenia

3,48

5G

Moldova

0,00

6G

Dobrogea

4,04

7G

Dobrogea regenerabile

4,57

Tarif mediu de introducere

2,57

Precizări importante
Ordinul ANRE nr. 89/2015 stabilește tarifele zonale și tariful mediu pentru introducerea energiei electrice în rețea (TG) și nu
stabilește tariful mediu sau tarifele zonale pentru extragerea energiei electrice din rețea (TL), aferente activității de transport al
energiei electrice, aplicabile de la 1 iulie 2015, acestea urmând a fi aprobate de ANRE și comunicate publicului investitor
ulterior.
Modificările aduse nu afectează capacitatea Transelectrica de realizare a venitului reglementat aprobat de ANRE conform
metodologiei, respectiv nu afectează capacitatea companiei de recuperare a costurilor reglementate aferente activității de
transport al energiei electrice. Conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 87/10.06.2015, reducerea tarifelor TG va fi compensată
prin ajustarea (creșterea) corespunzătoare a tarifelor TL, astfel încât să fie asigurate premizele colectării integrale a venitului
reglementat de către Transelectrica.
Modificarea adusă de Ordinul nr. 87/2015, respectiv limitarea tarifelor de injecție TG la nivelul costurilor marginale determinate
de consumul propriu tehnologic și congestiile în rețeaua electrică de transport, prefigurează consumul intern de energie
electrică ca sursă principală de colectare a veniturilor aferente transportului energiei electrice. Producția internă de energie
electrică (și implicit partea excedentară în raport cu consumul intern, respectiv exportul de energie electrică) va deveni sursa
secundară de colectare a venitului aferent activității de transport al energiei electrice. Se asigură astfel premizele unui nivel
crescut de stabilitate a profilului multianual al veniturilor realizate de Transelectrica.
Conform comunicatului de presă emis de ANRE, modificarea adusă cadrului de tarifare aplicabil transportului energiei electrice
a avut în vedere recomandările Agenției Europene pentru Cooperarea Reglementatorilor din domeniul Energiei (ACER) privind
orientările-cadru referitoare la tarifele de transport plătite de producătorii de energie electrică. ANRE apreciază că pe termen
scurt această măsură va avea un efect nesemnificativ asupra prețurilor la consumatorii finali, întrucât tarifele de extracție din
rețea vor fi ajustate în așa fel încât să poată fi asigurată acoperirea costurilor justificate ale Transelectrica. În acest sens, pentru
reflectarea corectă a reducerii tarifelor de injecție TG în prețul energiei, în cadrul Ordinului ANRE nr. 89/2015 au fost incluse
prevederi exprese privind obligația de actualizare a prețurilor ferme precizate în contractele de vânzare/cumparare a energiei
electrice încheiate pe piața centralizată.
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