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Eveniment important de raportat: tarife reglementate aplicabile de la 1 iulie 2018
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informează publicul investitor asupra
publicării în Monitorul Oficial nr. 519/25.06.2018 a Ordinului ANRE nr. 108/20.06.2018 privind aprobarea tarifului mediu
pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de
extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului 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 1 iulie 2018 sunt:
Tarif aplicat pana la
30 iunie 2018

Tarif aplicabil de la
1 iulie 2018

Diferență

lei/MWh

lei/MWh

%

I. Transportul energiei electrice

16,86

18,13

+7,5%

II. Servicii de sistem funcționale

1,11

1,11

-

III. Servicii de sistem tehnologice

12,06

10,44

-13,4%

Serviciu

Noile tarife aprobate au fost calculate în conformitate cu metodologiile aplicabile.
I.

Tariful de transport al energiei electrice

Creșterea tarifului (+7,5%) este explicată, în principal, de doi factori:
1.

Corecțiile ex-post - corecțiile aplicate pentru compensarea diferențelor între valorile prognozate utilizate în
calculul tarifului în anii tarifari precedenți și valorile efective înregistrate (corecții finale pentru anul 1 iulie 2016 30 iunie 2017, corecții preliminare pentru anul 1 iulie 2017 - 30 iunie 2018) au fost negative insa mai mici in
valoare absoluta față de cele aplicate în tariful în vigoare. Contribuția corecțiilor ex-post la creșterea tarifului nou
aprobat față de tariful aflat în vigoare este de +6,5%;
Dintre elementele de calcul care au făcut obiectul corecțiilor ex-post aplicate în calculul noului tarif aprobat, cele
mai importante sunt: (i) prețul achiziționării energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic,
(ii) indicele inflației, (iii) utilizarea unei părți din veniturile obținute din alocarea capacității de interconexiune ca
sursă complementară tarifului reglementat în scopul acoperirii costurilor reglementate, (iv) creșterea consumului
de energie electrică peste nivelul prognozat de ANRE la proiectarea tarifului, (v) corecția parțială de investiții;

2.

Inflația prognozată utilizată în calculul noului tarif aprobat a fost mai mare decat inflația prognozată utilizată în
calculul tarifului aprobat pentru anul în curs (indicele inflației utilizat la calcularea noului tarif este superior
indicelui inflației utilizat în calculul tarifului pentru anul tarifar în curs). Contribuția diferenței indicelui de inflație la
modificarea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este de +4,6%.

Pe lângă corecțiile pozitive au existat alți factori care au contribuit la stabilirea valorii tarifului aprobat cu intrare în vigoare
la 01.07.2018 față de valoarea tarifului în vigoare până la 30.06.2018:

II.



Cantitatea de energie electrică tarifabilă la extracția din rețele, a fost majorată de la 54,0 TWh la 55,4 TWh.
Contribuția modificării cantității tarifabile la scăderea tarifului nou aprobat față de tariful în vigoare este ȋn
procent de -2,5%.



Venitul anual de bază calculat ca sumă a costurilor reglementate anuale stabilite pe baza prognozei de costuri
pe 5 ani aprobată de ANRE pentru perioada de reglementare 01.07.2014-30.06.2019, este ușor mai mare decât
venitul anual de bază corespunzător anului tarifar în curs. Liniarizarea seriei de venituri anuale în cadrul
perioadei de reglementare a condus la o redistribuire a veniturilor anuale în cadrul perioadei în condițiile
menținerii valorii totale a venitului cumulat pe 5 ani, evoluția veniturilor de la un an la următorul aflându-se sub
incidența unei pante negative de descreștere. Contribuția cumulată a celor două elemente prezentate în cadrul
prezentului paragraf la modificarea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este de -1,0%.

Tariful de servicii de sistem funcționale

Mentinerea tarifului a fost determinată de urmatoarele elemente de calcul individuale al carora efect net cumulat a fost
zero:


Corecția ex-post negativă inclusă în noul tarif a fost mai mica in marime absoluta față de corecția negativă
aplicată în tariful anului precedent. Contribuția corecției ex-post la modificarea tarifului nou aprobat față de
tariful aflat în vigoare este de +6,0%;



Prognoza anuală de costuri recunoscute în noul tarif aprobat este mai mică decât prognoza anuală de costuri
inclusă în tariful anului în curs. Contribuția reducerii prognozei anuale de costuri la modificarea tarifului nou
aprobat față de tariful aflat în vigoare este de -3,4%;



Cantitatea de energie electrică tarifabilă la extracția din rețele, a fost majorată de la 54,0 TWh la 55,4 TWh.
Contribuția modificării cantității tarifabile la modificarea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este
de -2,5%.

III. Tariful de servicii de sistem tehnologice
Scăderea tarifului (-13,4%) a fost determinată de:


Corecția ex-post negativă inclusă în noul tarif aprobat, stabilită conform metodologiei aplicabile pentru
compensarea parțială (în proporție de 80%) a profitului acumulat până la 30.06.2017. Profitul obținut în
perioada mentionata a fost realizat in principal pe fondul reducerii semnificative a prețurilor unitare de achiziție
prin licitație a serviciilor tehnologice de sistem față de prețurile unitare prognozate de ANRE si incluse
anticipativ in calculul tarifelor aprobate. În scopul atenuării impactului asupra tarifului reglementat, la solicitarea
Transelectrica, ANRE a stabilit un program de eșalonare a aplicării corecției pe doi ani tarifari, in 1 iulie 2017 –
30 iunie 2018 si 1 iulie 2018 – 30 iunie 2019, pe baza căruia în tariful nou aprobat a fost aplicată a doua tranșă
a corecției aferente anului tarifar 1 iulie 2016 – 30 iunie 2017 și partea rămasă nerealizată din prima tranșă.
Contribuția corecției ex-post la scăderea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este de -18,0%;



Prognoza anuală de costuri recunoscute în noul tarif pentru achiziționarea serviciilor tehnologice de sistem în
anul tarifar 1 iulie 2018 - 30 iunie 2019 este mai mare decât prognoza de costuri recunoscută în semestrul I
2018 (semestrul II al anului tarifar 1 iulie 2017 – 30 iunie 2018). Creșterea prognozei de costuri a fost
determinată de creșterea prețurilor de achiziție prin licitație a serviciilor tehnologice de sistem în perioada
tarifară în curs față de prețurile prognozate de ANRE. Contribuția creșterii prognozei anuale de costuri la
creșterea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este de +5,4%;



Cantitatea de energie electrică tarifabilă la extracția din rețele, a fost majorată de la 55,0 TWh la 55,4 TWh.
Contribuția modificării cantității tarifabile la scăderea tarifului nou aprobat față de tariful aflat în vigoare este ȋn
procent de -0,7%.

În conformitate cu documentul publicat de ANRE (nota de prezentare a propunerii de emitere a Ordinului ANRE nr.
108/20.06.2018) tarifele aplicabile incepand cu 1 iulie 2018 nu vor avea impact asupra asupra prețurilor energiei electrice
la clienții finali.
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