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Eveniment important de raportat: tarife reglementate aplicabile de la 16 ianuarie 2020
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informează publicul investitor
asupra publicării în Monitorul Oficial nr. 28/16.01.2020 a Ordinului ANRE nr.10/2020 pentru modificarea
Ordinului ANRE nr. 218/2019 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor
tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (T G) și de extragere a energiei electrice din
rețea (TL), a tarifelor pentru serviciul de sistem și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă,
practicate de Companie. Prin urmare, tarifele reglementate aferente serviciului de transport al energiei
electrice și a serviciilor de sistem, aplicabile începând cu 16 ianuarie 2020 sunt:
Tarif
Tarif
aplicabil de la
aplicabil de la
Diferență
Serviciu
1 ianuarie 2020
16 ianuarie 2020
lei/MWh
lei/MWh
%
I. Transportul energiei electrice (tarif mediu)
18,33
17,97
▼1,96
Tarif transport – componenta de introducere a
1,30
1,30
energiei electrice în rețea (TG)
Tarif transport – componenta de extragere a
17,03
16,67
▼2,11
energiei electrice în rețea (TL)
II. Servicii de sistem funcționale
1,84
1,84
III. Servicii de sistem tehnologice
13,05
13,05
Facem mențiunea că modificarea valorii tarifului mediu pentru transportul energiei electrice a fost determinată
de reducerea nivelului contribuției bănești datorată de CNTEE ‘‘Transelectrica‘‘ SA la bugetul ANRE pentru
anul 2020, de la 2,0% la 0,2% din cifra de afaceri a Companiei.
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