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Nr. înreg. 10 / 10.01.2018 

În atenția: D-nei / D-lui Administrator / Director General 

Subiect: 
Comunicare modificare tarife distribuție energie electrică și preț energie reactivă, 
contribuție pentru cogenerare de înaltă eficiență, tarif pentru serviciul de sistem, costul 
unitar cu certificatele verzi – începând cu 01.01.2018 

Stimate Client, 

În temeiul ordinelor emise de A.N.R.E.: 

 111 – 118 / 12.12.2017 – Ordine privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a 
prețului pentru energia electrică reactivă. 

 123 / 20.12.2017 – Ordin de aprobare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul 
de facturare a acesteia 

 110 / 12.12.2017 – Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2018 

 122 / 19.12.2017 - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei nr. 48/2017 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 şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Naţională de Transport al 
Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. 

Începând cu data de 01.01.2018, tarifele de distribuție din componenta prețului de contract pentru furnizarea 
energiei electrice și prețurile pentru energia electrică reactivă se modifică, devenind cele de mai jos: 

Tarife 
specifice 

distribuție 
Lei/MWh 

Transilvania 
Sud 

Banat Dobrogea 
Muntenia 

Sud 
Moldova Oltenia 

Muntenia 
Nord 

Transilvania 
Nord 

Înaltă 
tensiune 

20,29 16,22 18,74 9,38 17,80 21,54 14,79 18,73 

Medie 
tensiune 

40,09 34,41 36,55 28,46 39,37 41,27 31,54 41,38 

Joasă 
tensiune 

100,42 102,69 120,91 104,84 119,55 106,87 109,38 97,24 

 

Preț 
energie 
reactivă 

Transilvania 
Sud 

Banat Dobrogea 
Muntenia 

Sud 
Moldova Oltenia 

Muntenia 
Nord 

Transilvania 
Nord 

Lei/kWh 0,0648 0,0649 0,0642 0,0646 0,0630 0,0639 0,0651 0,0654 

 

 contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență: 11,94 lei/MWh 

 costul unitar cu certificatele verzi: 46,47 lei/MWh, corespunzător cotei obligatorii estimate de 0,346 
CV/MWh 

 tariful pentru serviciul de sistem: 13,17 lei/MWh 
 

Va mulțumim pentru colaborare. 

S.C. TRANSFORMER ENERGY SUPPLY S.R.L. 
Director Comercial, 
Ovidiu Cloțea 
 


