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ANEXA nr. 4  
STABILIREA PREȚULUI DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE 
 
1. Prețul de Furnizare se stabilește ca sumă 

între Prețul de Contract și tarifele 
reglementate de transport, sistem și 
distribuție (denumite în continuare „tarife 
reglementate”) în conformitate cu Tabelul 
nr. 1. Tarifele reglementate sunt aprobate 
prin ordine ale președintelui ANRE și 
depind de zona de racordare a locurilor de 
consum ale Cumpărătorului la rețelele de 
distribuție a energiei electrice și de nivelul 
de tensiune în punctul de delimitare.  

2. La data semnării Contractului, Tarifele 
reglementate sunt prezentate în Tabelul 
nr. 2. 

3. Prețul de Furnizare reflectă integral orice 
cost, comision sau cheltuială cu asumarea 
de către Vânzător a responsabilității de 
echilibrare și a riscului de achiziție privind 
energia electrică furnizată, precum și 
prețul de vânzare a cantității de energie 
electrică furnizată. 

4. Contravaloarea energiei electrice reactive 
se stabilește în conformitate cu prevederile 
legale. Depinzând de zona de racordare a 
locurilor de consum ale Cumpărătorului la 
rețelele de distribuție a energiei electrice, 
prețul energiei electrice reactive este 
prezentat în Tabelul nr. 3 pentru fiecare 
zona de distribuție. 

5. Vânzătorul are obligația evidențierii 
separate, pe factură, pe lângă 
contravaloarea energiei electrice active 

furnizate și a costului cu energia reactivă, 
următoarele: 

- Contravaloarea contribuției pentru 
cogenerarea de înaltă eficiență, conform 
reglementărilor aplicabile; 

- Contravaloarea certificatelor verzi, 
determinată ca produs între cantitatea de 
energie electrică furnizată [MWh], cota 
de achiziție a CV stabilită de ANRE 
[CV/MWh] și prețul CV calculat ca preț 
mediu ponderat al tranzacțiilor din piața 
centralizată a CV în luna anterioară lunii 
de facturare [lei/CV]; 

- TVA; 
- Acciză. 

6. Achiziționarea certificatelor verzi pentru 
consumul de energie electrică al 
Cumpărătorului cade în sarcina exclusivă 
a Vânzătorului. 

7. Regularizarea costurilor cu certificatele 
verzi se face în conformitate cu prevederile 
Anexei nr. 3 la Contract. 

8. Modificarea prin ordine emise de 
președintele ANRE, pe parcursul derulării 
Contractului, a tarifelor reglementate 
pentru serviciile de transport, sistem, 
distribuție, a valorii contribuției pentru 
cogenerarea de înaltă eficiență, cotei 
anuale de certificate verzi, prețului 
certificatului verde, respectiv a prețurilor 
pentru energia reactivă nu necesită 
întocmirea unui act adițional, Părțile având 
obligația de a aplica noile tarife de la data 
stabilită în respectivele ordine ale ANRE. 

Tabel nr. 1 – Determinarea Prețului de Contract / Prețului de Furnizare 

Rând Preț/Tarife reglementate [lei/MWh] Valori aplicabile [lei/MWh] 

(1) Preț de Contract - Preț energie activă 
Conform Art. 4 din Contract, Negociat,  
Fix pe întreaga durată a Contractului 

(2) TG Valoare reglementată 

(3) TL  Valoare reglementată 

(4) SS Valoare reglementată 

(5) IT  Valoare reglementată 

(6) MT  Valoare reglementată 

(7) JT  Valoare reglementată 

(8) 
Preț de Furnizare a energiei electrice 
la medie tensiune 

Valoare calculată = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) 

(9) 
Preț de furnizare a energiei electrice 
la joasă tensiune 

Valoare calculată = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) 

 

unde: 

TG tarif aferent serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică din rețea, stabilit 
prin ordin al președintelui ANRE 

TL tarif zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din rețea, 
stabilit prin ordin al președintelui ANRE 

SS tarif aferent serviciului de sistem, stabilit prin ordin al președintelui ANRE  
IT tarif specific înaltă tensiune pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de 

operatorul de distribuție, stabilit prin ordin al președintelui ANRE 
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MT tarif specific medie tensiune pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de 
operatorul de distribuție, stabilit prin ordin al președintelui ANRE 

JT tarif specific joasă tensiune pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de 
operatorul de distribuție, stabilit prin ordin al președintelui ANRE 
 

 

Tabel nr. 2 – Tarife reglementate 

Operator 
de 

distribuție 

Electrica 
Muntenia 

NORD 

Electrica 
Transilvania 

NORD 

SDEE 
Transilvania 

SUD 

Distribuție 
Energie 
Oltenia 

DELGAZ 
GRID 

E-
Distribuție 
Dobrogea 

E-
Distribuție 

Banat 

E-
Distribuție 
Muntenia 

TG 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

TL 16,67  16,67  16,67  16,67  16,67  16,67  16,67  16,67  

SS 14,89  14,89  14,89  14,89  14,89  14,89  14,89  14,89  

IT 16,68  18,77  20,31  24,64  19,29   20,21  15,64  10,00  

MT 36,48  45,54  41,03  47,05  41,59  40,58  35,80  31,95  

JT 123,90  104,60  104,56  120,74  129,89  131,71  107,56  113,67  

 

Tabel nr. 3 – Prețurile energiei electrice reactive pe fiecare zonă de distribuție 

Operator 
de 

distribuție 

Electrica 
Muntenia 

NORD 

Electrica 
Transilvania 

NORD 

SDEE 
Transilvania 

SUD 

Distribuție 
Energie 
Oltenia 
(DEO) 

DELGAZ 
GRID 

E-
Distribuție 
Dobrogea 

E-
Distribuție 

Banat 

E-
Distribuție 
Muntenia 

Preț, 
lei/MVArh  

87,10  87,30  87,30  87,30  87,40  87,30  87,30  87,30  

 

 

 


