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Denumirea entității emitente: Societatea de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - “ELECTRICA” S.A. 
Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucureşti, România 
Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 
Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 
Capital social subscris și vărsat: 3.459.399.290 RON  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) şi Bursa de Valori Londra (LSE)  
 
Evenimente importante de raportat:  
Publicarea ordinelor privind tarifele specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice si a tarifelor reglementate 
de energie electrică aplicate de furnizorii de ultima instanță clienților casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate 
aplicabile in 2015 pentru filialele de distribuție si filiala de furnizare din Grupul Electrica  
 
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 922/18.12.2014 a fost publicat Ordinul ANRE nr. 154/15.12.2014 privind aprobarea 
tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea 
Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” - S.A. aplicabile în anul 2015: 
 

Operator de distribuție concesionar Nivel de tensiune Tarif specific (lei/Mwh) 

Societatea Comerciala „Filiala de Distribuție a Energiei 
Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A 

IT 18,47 
MT 42,84 
JT 138,61 

 
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 933/21.12.2014 a fost publicat Ordinul ANRE nr. 155/15.12.2014 privind aprobarea 
tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea 
Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A. aplicabile în anul 2015: 
 

Operator de distribuție concesionar Nivel de tensiune Tarif specific (lei/Mwh) 

Societatea Comerciala „Filiala de Distribuție a Energiei 
Electrice Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A 

IT 21,10 
MT 47,34 
JT 112,15 

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 933/21.12.2014 a fost publicat Ordinul ANRE nr. 156/15.12.2014 privind aprobarea 
tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea 
Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A., aplicabile în anul 2015: 
 

Operator de distribuție concesionar Nivel de tensiune Tarif specific (lei/Mwh) 

Societatea Comerciala „Filiala de Distribuție a Energiei 
Electrice Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A 

IT 23,41 
MT 46,85 
JT 122,39 

Tariful de distribuție a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de 
distribuție a energiei electrice in funcție de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalațiilor electrice aparținând operatorului 
de distribuție concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuție a energiei electrice. 
Rata reglementata a rentabilității (RRR), exprimată în termeni reali, înainte de impozitare, aplicata la stabilirea tarifelor pentru 
serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari este de 7,7%, începând cu data de  
1 ianuarie 2015, după cum este aprobată prin Ordinul ANRE nr. 146/10.12.2014 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii 
aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari 
începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi abrogarea art. 122 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a 
energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903/12.12.2014. 
Tarifele de distribuție a energie electrice vor sta la baza veniturilor din activitatea de distribuție a energiei electrice realizate de 
operatorii de distribuție din cadrul Grupului Electrica in cursul anului 2015. 
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 927/19.12.2014 a fost publicat Ordinul ANRE nr. 157/15.12.2014 privind aprobarea 
tarifelor reglementate de energie electrică aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici care nu şi-au exercitat dreptul de 
eligibilitate, aplicabile în anul 2015: 
 



1. Tarife pentru contoare cu plata postconsum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tarife CI – de tip monom cu consum inclus 
Nivel de tensiune Abonament (lei/zi) Preţ energie (lei/kWh) 

1 2 3 
Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0,5133 0,3716 
Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 0,4390 0,2889 

 
3. Tarif CTP – de tip monom 

Nivel de tensiune Tranşa de putere maximă contractată (kW) Preţ rezervare (lei/zi) Preţ energie (lei/kWh) 
1 2 3 4 

Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 
până la 3 kW inclusiv 0,1787 0,3028 

3-6 kW 0,3854 0,3028 
peste 6 kW²) 0,5781 0,3028 

 
4. Tarife pentru contoare cu preplată 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director General, 
Ioan Roşca 

 
 

Tarif CD 
de tip 

Transa I 
(lei/kWh si 

abonat)

Transa a II-a 
(lei/kWh si 

abonat)

Transa a III-a 
(lei/kWh si 

abonat)

Preţ  
energie 

(lei/kWh)

Preţ  
rezervare 

(lei/zi)

Preţ  
energie 

(lei/kWh)

Preţ  
rezervare 

(lei/zi)

Preţ  
energie in 
zona de zi 
(lei/kWh)

Preţ  
energie in 
zona de 
noapte¹) 
(lei/kWh)

Preţ  
rezervare 

(lei/zi)

Preţ  
energie in 
zona de 

varf 
(lei/kWh)

Preţ  
energie in 

zona 
normala 

(lei/kWh)

Preţ 
energie in 

zona de gol 
(lei/kWh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Joasa 
tensiune (0 -
1 kV 
inclusiv)

0,2065 0,4956 0,9770 0,4956 0,1787 0,3716 0,1787 0,5920 0,1925 0,1787 0,8396 0,4679 0,2201

Medie 
tensiune (1-
110 kV 
exclusiv)

0,3854 0,1787 0,2889 0,1787 0,4679 0,1514 0,1787 0,6607 0,3716 0,1651

Tarif CR - de tip 
monom cu rezervare

Tarif CR2 - de tip monom cu 
rezervare, diferenţiat pe două zone 

Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, 
diferenţiat pe trei zone orare

Nivel de 
tensiune

  -

Tarif CS - de tip social

Preţ  rezervare 
(lei/zi)

Preţ  energie 
(lei/kWh)

Preţ  rezervare 
(lei/zi)

Preţ  
energie in 
zona de zi 
(lei/kWh)

Preţ  
energie in 
zona de 
noapte 

(lei/kWh)¹)

Preţ  
rezervare 

(lei/zi)

Preţ  
energie in 
zona de 

varf 
(lei/kWh)

Preţ  
energie in 

zona 
normala 

(lei/kWh)

Preţ  
energie in 

zona de gol 
(lei/kWh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Joasă tensiune (0 - 
1 kV inclusiv)

0,1700 0,3529 0,1700 0,5622 0,1832 0,1700 0,7977 0,4447 0,2092

Medie tensiune (1-
110 kV exclusiv)

0,1700 0,2745 0,1700 0,4447 0,1438 0,1700 0,6275 0,3529 0,1569

Tarif CP3 - de tip monom diferenţiat pe trei 
zone orare

Tarif CP - de tip monom

Nivel de tensiune

Tarif CP2 - de tip monom  diferenţiat pe 
doua zone orare


