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Prin prezentul raport curent CN TRANSELECTRICA SA informează publicul investitor interesat că a
fost emis Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 79/15.09.2009, publicat în Monitorul Oficial nr.
644/30.09.2009, pentru modificarea Ordinului nr. 132/2008 privind aprobarea tarifului mediu pentru
serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de
operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta şi a tarifelor zonale
aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei
electrice, care produce efecte până la data de 31.12.2009.
Potrivit Ordinului, au fost păstrate neschimbate valorile reglementate pentru tariful mediu pentru
serviciul de transport de 16,13 lei/MWh, pentru tariful pentru serviciul de sistem de 20,08 lei/MWh, din
care 1,00 lei/MWh pentru servicii funcţionale de sistem şi pentru tariful pentru serviciile prestate de
operatorul pieţei centralizate participanţilor la pieţele administrate de acesta de 0,30 lei/MWh.
Elementul de noutate îl reprezintă introducerea a două noi tarife zonale, pentru facilitarea exportului
către Bulgaria şi Ungaria, respectiv al 7-lea tarif zonal pentru introducerea de energie electrică în
reţea pentru nodurile Isaccea, Tânţăreni, Arad şi Nădab (TG = 3,00 lei/MWh) ş i al 9-lea tarif zonal
pentru extragerea de energie electrică din reţea pentru nodurile Isaccea, Tânţăreni, Arad şi Nădab
(TL = 3,00 lei/MWh).
Faţă de tariful mediu pentru serviciul de transport de 16,13 lei/MWh, tariful mediu de introducere este
stabilit la valoarea de 7,60 lei/MWh, iar tariful mediu de extragere la valoarea de 8,53 lei/MWh.
Tarifele nu conţin taxa pe valoare adăugată (TVA).
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