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Eveniment important de raport: creşterea tarifului pentru serviciile tehnologice de sistem
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează publicul investitor asupra publicării
în Monitorul Oficial nr. 1011/2017 a Ordinului ANRE nr. 122/2017 (privind modificarea Ordinului ANRE nr. 48/2017 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), prin care a fost aprobată creşterea tarifului pentru serviciile tehnologice de
sistem.
Prin noul ordin, ANRE a aprobat următoarele tarife:
Tarif conform Ordinului
Serviciul
ANRE nr. 48/2017
lei/MWh
Serviciul de transport al energiei electrice
16,86
Serviciile funcţionale de sistem
1,11
Serviciile tehnologice de sistem
9,39

Tarif conform Ordinului
ANRE nr. 122/2017
lei/MWh
16,86
1,11
12,06

Diferenţa
lei/MWh
+2.67

%
+28%

Modificarea grilei tarifare Transelectrica a avut loc la nivelul tarifului pentru Serviciile tehnologice de sistem. Factorul
principal care a stat la baza creșterii tarifului a fost reprezentat de reconsiderarea ipotezelor de preț aferente achiziționării
de către Transelectrica a rezervelor de sistem de pe piața concurențială, pentru funcționarea sigură a Sistemului
Electroenergetic Național (SEN). Ipotezele de preț aferente pieței concurențiale reprezintă o componentă importantă în
economia tarifului reglementat, având în vedere că achizițiile de pe piața concurențială asigură cea mai mare parte din
necesarul de servicii de sistem achiziționat de Transelectrica în exercitarea rolului de operator de sistem al SEN. Pe lângă
reconsiderarea ipotezelor de preț aferente achiziției serviciilor de sistem pe piața concurențială, noua valoare a tarifului
reflectă și suplimentarea cantităților de rezerve de sistem pe combustibil alternativ stabilite conform HG 760/2017 privind
aprobarea programului de iarnă în domeniul energetic, ce urmează a fi achiziționate de Transelectrica în regim
reglementat pe parcursul sezonului de iarnă începând cu luna ianuarie 2018.
În conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a însoțit propunerea de emitere a Ordinului ANRE nr. 122/2017,
majorarea tarifului reglementat pentru servicii de sistem conduce la o creștere de cca. 0,6% în prețul final al energiei
electrice livrate consumatorului casnic.
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