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Eveniment important de raportat: tarife reglementate aplicabile de la 1 iulie 2016
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informează publicul investitor asupra publicării în
Monitorul Oficial 477/27.06.2016 a Ordinului ANRE nr. 27/2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a
tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a prețului reglementat pentru energia
electrică reactivă, practicate de Companie. Prin urmare, tarifele reglementate aferente serviciului de transport al energiei
electrice și a serviciilor de sistem, aplicabile începând cu 1 iulie 2016 sunt:
Tarif
aplicabil în intervalul
1 iulie 2015 - 30 iunie 2016

Tarif
aplicabil în intervalul
1 iulie 2016 - 30 iunie 2017

Diferență

lei/MWh

lei/MWh

%

Transportul energiei electrice

20,97

18,70

-10,8%

Servicii de sistem funcționale

1,17

1,30

+11,1%

Servicii de sistem tehnologice

12,58

11,58

-7,9%

Serviciu

Noile tarife aprobate au fost calculate în conformitate cu metodologiile aplicabile.
Tariful de transport
Scăderea tarifului cu 10,8% reflectă, în principal, corecțiile negative aplicate pentru compensarea diferențelor între valorile
prognozate utilizate în calculul tarifului în anii precedenti și valorile efective înregistrate (corecții finale pentru anul 1 iulie 2014 30 iunie 2015, corecții preliminare pentru anul 1 iulie 2015 - 30 iunie 2016).
Corecțiile ex-post au contribuit la scăderea tarifului cu 7,2%. Dintre elementele de calcul care au făcut obiectul corecțiilor expost aplicate în calculul noului tarif aprobat, cele mai importante sunt: (i) prețul achiziționării energiei electrice pentru acoperirea
consumulului propriu tehnologic; (ii) indicele inflației; (iii) utilizarea unei părți din veniturile obținute din alocarea capacității de
interconexiune ca sursă complementară tarifului reglementat în scopul acoperirii costurilor reglementate; (iv) creșterea
consumului și a exportului de energie electrică peste nivelul prognozat inițial de ANRE la proiectarea tarifului.
De asemenea, pe lângă corecțiile negative au existat și alți factori care au contribuit la scăderea tarifului, cum ar fi:

indicele inflației indexate în calculul noului tarif aprobat (inferior indicelui inflației utilizat în calculul tarifului pentru anul
precedent) a contribuit cu -2,8% la scăderea tarifului;

venitul de bază calculat ca sumă a costurilor reglementate (inferior celui calculat pentru anul precedent, date fiind
cerințele de eficiență impuse la nivelul costurilor operaționale recunoscute) și liniarizarea veniturilor în cadrul perioadei
de reglementare, aceste două elemente având o contribuție cumulată de -0,8% la scăderea tarifului.
Tariful de servicii de sistem functionale
Creșterea tarifului cu 11,1% a fost determinată în principal de nivelul mai mare a corecției negative aplicate în tariful anului
precedent față de corecția negativă minoră aplicată în tariful nou aprobat, corecțiile având o contribuție de +16,2% la creșterea
tarifului. Baza de costuri recunoscute în tariful nou aprobat este ușor inferioară bazei de costuri recunoscute în tariful anului
precedent, costurile recunoscute având o contribuție de -5,1% în evoluția tarifului.
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Tariful de servicii de sistem tehnologice
Scăderea tarifului cu 7,9% a fost determinată de:


corecția negativă aplicată în noul tarif aprobat pentru compensarea profitului estimat a fi înregistrat în anul tarifar 1 iulie
2015 - 30 iunie 2016 determinat de reducerea semnificativă a prețurilor de achiziție a rezervelor de putere prin licitație,
în comparție cu corecția pozitivă inclusă în tariful anului corespunzător perioadei 1 iulie 2015 - 30 iunie 2016, necesară
pentru recuperarea unei pierderi istorice. Contribuția corecțiilor la scăderea tarifului este de -4,8%;



baza de costuri recunoscute în noul tarif aprobat pentru achiziționarea rezervelor de putere în anul tarifar 1 iulie 2016 30 iunie 2017 este mai mică decât baza de costuri recunoscută în anul tarifar precedent 1 iulie 2015 - 30 iunie 2016,
diminuare produsă pe fondul reducerii prețurilor de achiziție a rezervelor de putere la licitații în ultimul an. Contribuția
reducerii costurilor recunoscute la scăderea tarifului este de -3,2%.

Detalii suplimentare cu privire la factorii care au condus la modificarea tarifelor reglementate la valorile aprobate de ANRE cu
aplicabilitate începând cu 01 iulie 2016, sunt disponibile pe pagina de internet a Companiei, www.transelectrica.ro, secțiunea
Transparență/Tarife.
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