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Prin prezentul raport curent CN TRANSELECTRICA SA informează publicul investitor interesat că a 
fost emis Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 132/22.12.2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 
889/29.12.2008, privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem, a tarifului 
pentru serviciile prestate de operatorul comercial participanţilor la piaţa angro de energie electrică, a 
tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul 
sectorului energiei electrice, care a intrat în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2009 şi care 
înlocuieşte Ordinele nr. 64/2007 şi nr. 63/2008. 

Potrivit acestuia, au fost stabilite următoarele tarife: 

Agentul economic Tarif (lei/MWh) – fără TVA 2009 2008 % 
CN de Transport al 
Enegiei Electrice 
“Transelectrica” SA 

Tarif mediu pentru serviciul de transport al energiei 
electrice 

16,13 15,33 5,22 

Tariful pentru serviciul de sistem, din care: 
pentru servicii de sistem funcţionale 

20,08 
1,00 

17,66 
0,82 

13,70 
21,95 

SC Operatorul Pieţei 
de Energie Electrica 
“OPCOM” SA 

Tariful pentru serviciile prestate de operatorul 
comercial participanţilor la piaţa angro de energie 
electrică 

0,30 0,23 30,43 

Noile tarife aprobate, cu excepţia tarifului de transport, corespund cifrelor luate în calcul de Companie 
la elaborarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2009, aşa cum a fost avizat de Adunarea 
Generală a Acţionarilor. 

Noua valoare stabilită de ANRE pentru tariful de transport va determina modificarea bugetului, alături 
de celelalte măsuri avute deja în vedere pentru reducerea costurilor. 

De asemenea, Compania işi propune să nu modifice planul de invesiţii iniţial aprobat. 
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