
 

 

 

 

 

 

 

Către:  Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate 

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere – Direcţia Emitenţi 

 

Data raportului curent: 07 decembrie 2021 

Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, societate administrată în Sistem Dualist 

Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 

Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 

Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 

Codul unic de înregistrare: 13328043 

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 

Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti 

 

Eveniment important de raportat: Tarife reglementate aplicabile de la 01 ianuarie 2022 
 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informează publicul investitor 

asupra publicării în Monitorul Oficial nr. 1154/06.12.2021 a Ordinului ANRE nr. 124/25.11.2021 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 ianuarie 2022 sunt: 

Serviciu 

Tarif 

aplicabil de la 

01 ianuarie/         

01 martie 2021 

Tarif* 

aplicabil de la 

01 ianuarie 2022 

lei/MWh lei/MWh 

I. Tariful mediu pentru serviciul de transport, din care 20,55 23,96 

- Tariful de transport – componenta de introducere 

a energiei electrice în rețea – (TG) 
1,30 1,49 

- Tariful de transport – componenta de extragere a 

energiei electrice din rețea – (TL) 
19,22 22,47 

II. Tarife pentru serviciul de sistem: 10,82 9,32 

(*Tarifele nu includ TVA) 

Prețul reglementat pentru energia electrică reactivă, practicat de Compania Naţională de Transport al 

Energiei Electrice “Transelectrica” S.A.cu respectarea prevederilor din reglementările specifice, aprobat de 

ANRE, este 0,0907 lei/kVArh (nu include acciza și TVA). Prețul are la bază prețul mediu estimat al energiei 

electrice active pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în rețeaua de transport, de 302,33 

lei/MWh, aprobat de ANRE pentru anul 2021, exprimat în termenii anului 2022. 

 

Bogdan TONCESCU 

Director General Executiv 

Preşedinte Directorat 
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Membru Directorat 

 


