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Eveniment important de raportat: Aprobarea tarifelor pentru anul 2013
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” SA informează acţionarii şi
investitorii că a fost emis Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 52/19.12.2012, publicat în Monitorul Oficial nr.
889/27.12.2012, privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de
sistem, a tarifului practicat de operatorul pieţei de energie electrică şi a tarifelor zonale aferente serviciului
de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, care va intra în
vigoare în data de 01 ianuarie 2013 si care înlocuieşte Ordinul ANRE nr. 45/2010.
ANRE a stabilit următoarele tarife:
Agentul economic
CNTEE
“Transelectrica” SA

Tarif (lei/MWh) – fără TVA
Tarif mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice
Tariful pentru serviciul de sistem, din care:
- pentru servicii de sistem funcţionale

SC Operatorul Pieţei Tariful pentru serviciile prestate de operatorul comercial
de Energie Electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică
“OPCOM” SA

2013 2012
Δ%
21,16 18,77 ▲12,73
10,91 10,21 ▲6,86
1,14
1,07 ▲6,54

0,37

0,30 ▲23,33

Anul 2013 reprezintă an de trecere de la perioada a doua de reglementare la perioada a treia de
reglementare, al cărei început va fi decalat cu un an. Perioada a treia de reglementare va fi cuprinsă între
anii 2014-2018.
Date luate în considerare la stabilirea tarifului pentru serviciul de transport aferent anului 2013:
prin excepţie de la prevederile art. 28 din Metodologie, venitul-ţintă pentru anul 2013 se determină
ca sumă dintre costurile de achiziţie a energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic (CPT),
costurile de operare şi mentenanţă, controlabile şi necontrolabile, ale reţelei electrice de transport (RET),
costurile necesare eliminării congestiilor, costurile datorate transportului de energie electrică între OTS-uri,
amortizarea reglementată şi rentabilitatea bazei reglementate a activelor, din care se scad veniturile
obţinute din alte activităţi ce utilizează resursele recunoscute pentru desfăşurarea activităţii de transport
prognozate pentru anul 2013;
energia transportată s-a prognozat considerând o creştere de 1,5% în anul 2013 faţă de cantităţile
estimate a fi realizate în anul 2012;
cantitatea de energie electrică recunoscută de ANRE pentru CPT reglementat reprezintă 2% din
energia intrată în conturul RET;
costurile de operare şi mentenanţă controlabile pentru anul 2013 se determină prin diminuarea cu
factorul de eficienţă 1,5% a costurilor controlabile aprobate pentru anul 2012, în termeni reali ai anului 2012;
-

rata reglementată a rentabilităţii în anul 2013 este de 8,52%.
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