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Prin prezentul raport curent CN TRANSELECTRICA SA informeaza publicul investitor interesat ca 
Presedintele ANRE a emis Ordinul nr. 63/24.06.2006, publicat in Monitorul Oficial nr. 497/27.06.2008, 
pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 64/2007 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de 
transport a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul de 
piete centralizate participantilor la pietele administrate de acesta si a tarifelor zonale aferente 
serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice. 

Potrivit Ordinului nr. 64/2007 au fost stabilite urmatoarele tarife pentru serviciile de transport, de 
sistem si decontare pe piata angro de energie electrica: 

Agentul economic Tarif (lei/MWh) – fara TVA Iulie 
2008 

Ianuarie 
2008 

CN de Transport al 
Enegiei Electrice 
“Transelectrica” SA 

Tarif mediu pentru serviciul de transport al energiei 
electrice 

15,33 15,33 

Tariful pentru serviciul de sistem, din care: 18,62 17.66 
pentru servicii de sistem functionale 0,82 0,82 

SC Operatorul Pietei 
de Energie Electrica 
“OPCOM” SA 

Tariful pentru serviciile prestate de operatorul 
comercial participantilor la piata angro de energie 
electrica 

0,30 0,30* 

* Tariful, intrat in vigoare incepand cu data de 05.03.2008, a fost modificat prin Ordinul ANRE nr.35/14.02.2008. 
 

Tarifele vor fi valabile incepand cu data de 1 iulie 2008 si asigura Companiei resursele necesare 
pentru reabilitarea, in continuare, a retelei de transport si pentru imbunatatirea capacitatii de 
interconexiune cu tarile vecine. 

Cresterea tarifului pentru serviciile tehnologice de sistem a fost datorata modificarii urmatoarelor 
elemente intrate in calculul acestui tarif: 

• Valoarea rezervei de putere asigurata de capacitatile eficiente de producere ale 
grupurilor dispecerizabile  in cogenerare pusa la dispozitia Operatorului de Transport si 
Sistem (CNTEE Transelectrica SA) creste cu 0,083%. Acesta majorare se datoreaza 
cresterii preturilor de productie ale grupurilor in cogenerare care asigura serviciul de 
sistem de tip rezerva tertiara lenta, justificata de cresterea costurilor la combustibili, 
finantarea investitiilor necesare pentru conformarea cu standardul de mediu si 
cheltuielile suplimentare induse de emisiile poluante cu efect de sera ce nu se 
incadreaza in limitele aprobate de Comunitatea Europeana 

• Cresterea valorii achizitiei rezervei de reglaj tertiar rapid si a rezervei de reglaj 
secundar. 



Aceste modificari duc la cresterea tarifului pentru serviciul tehnologic de sistem de la de la 16,84 
Lei/MWh la 17,80 Lei/MWh şi implicit a tarifului pentru serviciul de sistem de la 17,66 Lei/MWh la 
18,62 Lei/MWh 

Cresterea tarifului pentru serviciile tehnologice de sistem nu influenteaza nivelul profitului CN 
Transelectrica deoarece veniturile obtinute prin aplicarea acestui tarif sunt egale cu costurile de 
achizitie a acestor servicii. 

Valorile tarifului mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice, ale tarifului pentru servicii 
functionale de sistem si pentru serviciile prestate de operatorul de piete centralizate participantilor la 
aceste piete raman neschimbate. 

De asemenea, prin Decizia nr. 1268/24.06.2008, pretul reglementat pentru acoperirea consumului 
propriu tehnologic (CPT) in reteaua electrica de transport a fost fixat la 201,62 lei/MWh (fara TVA), 
prin achizitionare de la Electrocentrale Deva. 
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