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Eveniment important de raportat: Aprobarea tarifelor aplicabile cu 01 ianuarie 2014 

 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A. informează publicul investitor că a fost emis Ordinul 
Preşedintelui ANRE nr. 96/18.12.2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 824/23.12.2013, privind aprobarea tarifului mediu pentru 
serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport şi a tarifelor pentru 
energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, care va intra în vigoare în data 
de 01 ianuarie 2014 şi care înlocuieşte Ordinul ANRE nr. 52/2012.  
 
Agentul economic Tarif (lei/MWh) – fără TVA ian. 2014 ian. 2013 Δ% 

CNTEE 
“Transelectrica” S.A. 

Tarif mediu pentru serviciul de transport al energiei electrice 22,16 21,16 ▲4,72 
Tariful pentru serviciul de sistem, din care: 

- pentru servicii tehnologice de sistem* 
- pentru servicii funcționale de sistem 

15,02 
12,28 
1,74 

10,91 
9,77 
1,14 

▲37,67 
▲25,69 
▲52,63 

S.C. Operatorul Pieţei de Energie 
Electrică “OPCOM” S.A. 

Tariful pentru serviciile prestate de operatorul comercial 
participanţilor la piaţa angro de energie electrică 

0,37 0,37 - 

*modificat începând cu august 2013 prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 58/02.08.2013 
 
Tariful mediu pentru serviciul de transport, tariful pentru serviciile tehnologice de sistem şi tariful pentru serviciile funcţionale de 
sistem au fost stabilite conform metodologiei aprobate prin Ordinele Preşedintelui ANRE 53/19.07.2013 şi 87/04.12.2013.  
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