
 

 

 

Ordin nr. 214 din 09.12.2020 

          
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                                                                                                                                  
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. 

 
 
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), art. 76 alin. (1) și art. 79 alin. (3) și (4) din Legea 
energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prevederile 
Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin 
Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de 
sistem, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 
nr. 45/2017, cu modificările ulterioare, prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 75/2020, privind stabilirea ratei reglementate a rentabilității 
capitalului investit aplicate la stabilirea tarifelor pentru serviciile de distribuție, de transport și de sistem 
a energiei electrice și gazelor naturale până la sfârșitul perioadei a patra de reglementare și de modificare 
a unor acte normative emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, prevederile 
Procedurii privind fundamentarea și criteriile de aprobare a planurilor de investiții ale operatorului de 
transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinului 
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 204/2019 , cu modificările 
și completările ulterioare și prevederile Metodologiei privind stabilirea obligațiilor de plată a energiei 
electrice reactive și a prețului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ordinul 
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările și 
completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. c) și lit. ab) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu 
modificările și completările ulterioare,  

 

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin 

 

Art. 1. – Se aprobă tariful mediu pentru serviciul de transport și componentele tarifului de transport de 
introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), 
practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., 
prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. (1) Se aprobă prețul reglementat pentru energia electrică reactivă de 0,0826 lei/kVArh, practicat 
de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A.  

  (2) Prețul reglementat pentru energia electrică reactivă se aplică cu respectarea prevederilor din 
reglementările specifice și nu include acciza și taxa pe valoarea adăugată (TVA). 



 

        (3) Prețul reglementat pentru energia electrică reactivă are la bază prețul mediu estimat al energiei 
electrice active pentru acoperirea consumului propriu tehnologic în rețeaua electrică de transport, de 
275,20 lei/MWh, aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru 
anul 2020, exprimat în termenii anului 2021. 

Art. 3. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. și operatorii 
economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar 
entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei 
urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. 

Art. 4 Până la data de 31 ianuarie 2021, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice 
“Transelectrica” - S.A. are obligația de a transmite Autorității Naționale de Reglementare în 
Domeniul Energiei, pentru fiecare an al perioadei a patra de reglementare, defalcarea costurilor de 
operare și mentenanță controlabile supuse eficienței aprobate prin prezentul ordin pe cele două 
categorii: categoria costuri de operare și mentenanță controlabile aferente lucrărilor de mentenanță 
și categoria alte costuri. Pentru anul 2020, costurile de operare și mentenanță controlabile supuse 
eficienței, vor fi defalcate distinct pentru serviciul de transport și pentru serviciul funcțional de 
sistem. 

Art. 5. Tariful pentru serviciul de sistem este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Art. 6. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 218/2019 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 tarifelor pentru serviciul de sistem și a prețului 
reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al 
Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,                          
nr. 999 din 12 decembrie 2019, cu modificările  ulterioare, se abrogă.  

Art. 7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data 1 
ianuarie 2021. 

 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei  

Dumitru CHIRIȚĂ        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         ANEXA nr. 1 

Tariful mediu pentru serviciul de transport și componentele tarifului de transport de introducere 

a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL)  

Operatorul economic Tariful (lei/MWh)  

Compania Națională de 

Transport al Energiei Electrice 

“Transelectrica” – S.A. 

Tariful mediu pentru serviciul de 

transport al energiei electrice 

 
20,55 

Tariful de transport - componenta de 

introducere a energiei electrice în rețea - 

TG (lei/MWh) 

 
1,30 

Tariful de transport - componenta de  

extragere a energiei electrice din rețea - 

TL (lei/MWh) 

 
19,22 

NOTĂ: Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            ANEXA nr. 2 

Tariful pentru serviciul de sistem 

Operatorul economic Tariful (lei/MWh) 

Compania Națională de Transport al Energiei 

Electrice “Transelectrica” – S.A. 

Tariful pentru serviciul 

de sistem  

 

11,96 

NOTĂ: Tarifele nu conțin taxa pe valoarea adăugată (TVA). 
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