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METODOLOGIA DE CALCUL NECESAR STABILIRII PRE URILOR I
TARIFELOR REGLEMENTATE

Metodologia stabile te principiile:
de determinare a co ului de achizi ie al furnizorilor pentru energia electric destinat
consumatorilor captivi;
de determinare a grilelor tarifare reglementate la consumatorii captivi;
de determinare a pre ului mediu de vânzare a energiei electrice la consumatorii captivi.
Toate costurile furnizorului pentru achizi ia energiei electrice aferent vânz rii la
consumatorii captivi, pentru serviciile de transport, de sistem, de decontare pia i de distribu ie
aferente acestui consum, inclusiv taxele la energie stabilite conform legisla iei în vigoare, sunt
integral transferate, f r nici o restric ie, în tarifele la consumatorii captivi.
Costurile justificate de furnizare pentru vânzarea la consumatorii captivi sunt, de
asemenea, integral transferate în tarifele aplicate acestora.
Costul serviciului de furnizare cuprinde în principal costurile pentru încheierea i
derularea de contracte, facturarea consumului de energie electric , încasarea contravalorii
energiei electrice furnizate, costuri pentru asigurarea bazei de date privind gestiunea clien ilor,
costuri pentru asigurarea schimbului de informa ii cu ace tia i cu institu ii abilitate, costuri cu
infrastructura informatic i de telecomunica ii.
Profitul reglementat este de 2,5% din costurile de achizi ie a energiei electrice destinate
consumatorilor captivi. În cazul oric rei varia ii a taxelor (inclusiv a accizelor, a TVA etc) i a
impozitelor la energie, se va face imediat o ajustare a tarifelor reglementate la consumatorii
captivi. Ajustarea tarifelor reglementate la consumatorii captivi se va face la fiecare 6 luni.
Energii vândute consumatorilor captivi
Energia furnizat consumatorilor captivi ECC are urm toarea componen :
E CC = E CC,IT + E CC,MT + E CC,JT [MWh ]
ECC,IT – energia furnizat consumatorilor captivi racorda i la re elele de înalt
tensiune,(MWh);
ECC,MT - energia furnizata consumatorilor captivi racorda i la re elele de medie tensiune
(MWh);
ECC,JT - energia furnizat consumatorilor captivi racorda i la re elele de joas tensiune,
inclusiv celor casnici (MWh).
Energia achizi ionat de furnizor pentru activitatea de furnizare la consumatorii captivi
EA se calculeaz cu formula:
EA =
E i, j + E PZU, j + E dez, j
i, j

j

j

Ei,j - energia (MWh) achizi ionat pentru activitatea de furnizare la consumatorii captivi
de la sursa i pe intervalul de timp j;
EPZU,j - energia tranzac ional pe pia a pentru ziua urm toare pe intervalul de timp j;
Edez,j - energia pl tit ca dezechilibru pe pia a de echilibrare înregistrat de respectivul
furnizor în intervalul de timp j;
Energia achizi ionat de furnizor EA este asigurat prin contracte reglementate
dimensionate pe baza prognozei de consum a furnizorilor consumatorilor captivi, prin tranzac ii
pe pia a pentru ziua urm toare i prin plata dezechilibrelor ( i nu include energia electric
destinat pierderilor tehnice de energie în re elele de distribu ie), astfel încât s acopere energia
furnizat acestora:
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EA=ECC [MWh]

Costul energiei livrate consumatorilor captivi
Din punctul de vedere al furnizorului costul CCC al energiei electrice livrate
consumatorilor captivi se compune din costurile de achizi ie (de cump rare a energiei electrice
de pe pia a tranzac iilor bilaterale, de pe pie ele centralizate), costurile pentru transport, servicii
de sistem, decontare pia i costurile pentru serviciile de distribu ie i de furnizare.
Costul energiei electrice livrate consumatorilor captivi este:
C CC = C A + C C + C T + C SS + C DP + C D + C F [lei]
CA - este costul de achizi ie a energiei electrice pentru consumatorii captivi:
C A = (p i , j ⋅ E i, j )
i, j

timp j;

pi,j - pre ul de achizi ie al furnizorului pentru energia Ei,j (lei/MWh);
Ei,j - energia (MWh) achizi ionat prin contract bilateral de la sursa i pe intervalul de

CC - este costul suplimentar datorat tranzac iilor pe pia a pentru ziua urm toare i pentru
energia asigurat de Compania Na ional de Transport a Energiei Electrice „Transelectrica" - SA
ca urmare a dezechilibrelor înregistrate de furnizorii consumatorilor captivi;
CT - este costul serviciului de transport aferent energiei destinate consumatorilor captivi;
CSS - este costul serviciilor de sistem aferente energiei destinate consumatorilor captivi;
CDP - este costul serviciului de decontare pia aferent energiei destinate consumatorilor
captivi;
CD - este costul serviciului de distribu ie aferent energiei destinate consumatorilor captivi;
CF - sunt costurile de furnizare aferente vânz rii energiei electrice la consumatorii
captivi;
Pre ul mediu de achizi ie a energiei electrice este:
C
p A = A [lei / MWh ]
E CC

Veniturile realizate de furnizor
Venitul realizat de furnizor VCC poate fi scris ca sum a veniturilor realizate pe fiecare
nivel de tensiune:
VCC = VCC,IT + VCC, MT + VCC,JT
Venitul realizat de furnizor este egal cu suma dintre costul energiei livrate consumatorilor
captivi, diferen a care trebuie recuperat sau sc zut fa de perioada anterioar ∆B i profitul
reglementat PF:
VCC = C CC + ∆B + PF
În cazul diminu rii cantit ii totale de energie electric contractat , furnizorul va solicita
produc torilor reducerea cantit ilor contractate, în ordinea descresc toare a pre urilor
reglementate de contract, în cazul cre terii cantit ii totale de energie electric contractat ,
furnizorul va solicita produc torilor majorarea cantit ilor contractate, în ordinea cresc toare a
pre urilor reglementate de contract.
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