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Ordinele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/25.11.2021,
119/25.11.2021, 120/25.11.2021, 121/25.11.2021, 122/25.11.2021, 123/25.11.2021, 124/25.11.2021 şi
131/15.12.2021
Notificare privind modificarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi
a preţului pentru energia electrică reactivă, tarifului de transport - introducerea energiei electrice în
rețea (TG) și extragerea energiei electrice din rețea (T L), tarifului pentru serviciul de sistem (SS), cotei
obligatorii de achiziţie de certificate verzi, preţului mediu ponderat al certificatelor verzi şi nivelului
accizei începând cu data de 01.01.2022

Stimate Partener,
Având în vedere prevederile Art. 19 alin. (2) din Ordinul ANRE 235/2019 privind regulamentul de furnizare a
energiei electrice la clienții finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 7 ianuarie 2020, vă
notificăm prin prezenta privind modificarea de drept a prevederilor contractuale întemeiate pe dispoziții ale actelor
normative începând cu data de 01.01.2022, astfel:
1. Prin Ordinele ANRE nr. 118/25.11.2021, 119/25.11.2021, 120/25.11.2021, 121/25.11.2021, 122/25.11.2021 şi
123/25.11.2021 de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului
pentru energia electrică reactivă, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1148/02.12.2021, s-au modificat
tarifele specificate mai sus, pentru fiecare operator de distribuţie concesionar.
2. Prin Ordinul ANRE nr. 124/25.11.2021 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport al
energiei electrice, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (T G) și de
extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem (SS) și a prețului reglementat
pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
„Transelectrica“ - S.A., publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1152/06.12.202, s-au modificat tarifele
reglementate:
a. tariful de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) la valoarea de 1,49 lei/MWh (de la
valoarea de 1,18 lei/MWh anterior);
b. tariful de transport de extragere a energiei electrice din rețea (TL) la valoarea de 22,47 lei/MWh (de la
valoarea de 17,03 lei/MWh anterior);
c. tariful pentru serviciul de sistem (SS) la valoarea de 9,32 lei/MWh (de la valoarea de 10,82 lei/MWh
anterior).
3. Prin Ordinul ANRE nr. 238/16.12.2019 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate
verzi aferentă anului 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1034/23.12.2019 s-a modificat cota
obligatorie estimată de achiziție de certificate verzi (CV) la valoarea de 0,5014313 CV/MWh (de la valoarea
de 0,45050 lei/MWh anterior), coroborat cu prevederile art. 11 din Legea nr. 220/2008 cu modificările și
completările ulterioare (OUG nr. 24 din 30 martie 2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru
modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 224 din 31 martie 2017) care stabilesc
prețul mediu ponderat al CV din luna anterioară lunii în care se emite factura, calculat de OPCOM (Operatorul

pieţei de energie electrică şi de gaze naturale din România) ca valoare medie ponderată a prețurilor de
închidere din sesiunile de tranzacționare din piața centralizată anonimă spot, ceea ce înseamnă un impact
estimat în factura dvs. de 72,5369516 lei/MWh (de la valoare de 64,0659204 lei/MWh anterior);
4. În conformitate cu prevederile art. 342 alin. (1) și (2) și ale art. 442 alin.(1) și (2) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, s-a modificat nivelul accizelor pentru anul
2022, astfel:
a. Acciza comercială (electricitate utilizată în scop comercial) la valoarea de 2,71 lei/MWh (de la
valoarea de 2,61 lei/MWh anterior);
b. Acciza comercială (electricitate utilizată în scop necomercial) la valoarea de 5,42 lei/MWh (de la
valoarea de 5,23 lei/MWh anterior).
Ataşăm prezentei tabelul cu tarifele şi taxele reglementate valabile de la 01.01.2022.
În concluzie, cantitățile de energie electrică furnizate începând cu data de 01.01.2022 vor fi facturate la
valoarea noilor tarife și contribuții reglementate și impuse de ANRE furnizorilor de energie electrică.

ENERGY DISTRIBUTION SERVICES S.R.L.
Administrator,
Sorina MIREA

Tarife reglementate energie electrica valabile de la 01.01.20202
(lei/MWh, exclusiv TVA)
PERIOADA

Ordin ANRE / act normativ

Tarif de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG)
Tarif de extragere a energiei electrice din rețea (TL)
Tariful pentru serviciul de sistem (SS)
Tarif specific pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice IT
Tarif specific pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice MT
Tarif specific pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice JT

Ordin ANRE 124/25.11.2021
Ordin ANRE 124/25.11.2021
Ordin ANRE 124/25.11.2021
Ordin ANRE 121/25.11.2021 ( (BN);
Ordin ANRE 122/25.11.2021 (DG);
Ordin ANRE 123/25.11.2021 (MS);
Ordin ANRE 118/25.11.2021 ( (MD);
Ordin ANRE 120/25.11.2021 ( DEO)
Ordin ANRE 119/25.11.2021 (MN);
Ordin ANRE 119/25.11.2021 (TN);
Ordin ANRE 119/25.11.2021 (TS)

Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă
Acciza (consum non-casnic)
Acciza (consum casnic)
Cota obligatorie estimata de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2022
(CV/MWh)
Preț mediu ponderat al certificatelor verzi (lei/buc. CV) =
29,4 euro x cursul mediu de schimb stabilit de Banca Naţională a României
pentru anul precedent (in 2020 = 4,8371 lei)
Preț certificate verzi (lei/MWh) = cota x pret CV
Pret energie reactiva (lei/MVArh)

Operator de distibutie
E-Distributie BANAT (BN)
E-Distributie Dobrogea(DG)
E-Distributie Muntenia(MS
Delgaz Grid S.A.(MD)
Distributie Energie Oltenia(DEO)
DISTRIBUTIE ENERGIE ROMANIA - SUCURSALA MUNTENIA NORD (MN)
DISTRIBUTIE ENERGIE ROMANIA - SUCURSALA TRANSILVANIA NORD (TN)
DISTRIBUTIE ENERGIE ROMANIA - SUCURSALA TRANSILVANIA SUD (TS)

Judete deservite
Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș
Călărași, Constanța, Ialomița și Tulcea
București, Giurgiu și Ilfov
Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț, Bacău
Dolj, Arges, Olt, Gorj, Valcea, Mehedinti si Teleorman
Prahova, Buzău, Galați, Brăila, Dâmbovița, Vrancea
Cluj, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Sălaj
Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu

E-Distributie BANAT
(BN)

E-Distributie Dobrogea
(DG)

E-Distributie Muntenia
(MS

Delgaz Grid S.A.
(MD)

Distributie Energie Oltenia
(DEO)

DISTRIBUTIE ENERGIE ROMANIA SUCURSALA MUNTENIA NORD
(MN)

DISTRIBUTIE ENERGIE ROMANIA SUCURSALA TRANSILVANIA NORD
(TN)

DISTRIBUTIE ENERGIE ROMANIA SUCURSALA TRANSILVANIA SUD
(TS)

1.49
22.47
9.32
15.98
43.05
117.71

1.49
22.47
9.32
21.00
48.01
141.99

1.49
22.47
9.32
11.37
39.43
119.07

1.49
22.47
9.32
22.39
47.42
143.63

1.49
22.47
9.32
30.73
57.88
142.40

1.49
22.47
9.32
21.02
43.54
140.68

1.49
22.47
9.32
21.79
48.13
122.78

1.49
22.47
9.32
22.34
45.49

Ordin ANRE 111/27.10.2021
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice (MFP), pentru detalii consultati
pagina https://mfinante.gov.ro/domenii/fiscalitate/impozite-si-taxe/regimOrdin ANRE 131/15.12.2021

25.54
2.71
5.42
0.5014313

25.54
2.71
5.42
0.5014313

25.54
2.71
5.42
0.5014313

25.54
2.71
5.42
0.5014313

25.54
2.71
5.42
0.5014313

25.54
2.71
5.42
0.5014313

25.54
2.71
5.42
0.5014313

127.04
25.54
2.71
5.42
0.5014313

OUG nr. 24 din 30.03.2017 (prețul mediu ponderat al CV din luna anterioară
lunii în care se emite factura, calculat de OPCOM - Operatorul pieţei de
energie electrică şi de gaze naturale din România) ca valoare medie
ponderată a prețurilor de închidere din sesiunile de tranzacționare din piața
Ordin ANRE 121/25.11.2021 ( (BN);
Ordin ANRE 122/25.11.2021 (DG);
Ordin ANRE 123/25.11.2021 (MS);
Ordin ANRE 118/25.11.2021 ( (MD);
Ordin ANRE 120/25.11.2021 ( DEO)
Ordin ANRE 119/25.11.2021 (MN);
Ordin ANRE 119/25.11.2021 (TN);
Ordin ANRE 119/25.11.2021 (TS)

144.6598

144.6598

144.6598

144.6598

144.6598

144.6598

144.6598

144.6598

72.5369516
92.40

72.5369516
92.40

72.5369516
92.40

72.5369516
92.40

72.5369516
92.40

72.5369516
92.20

72.5369516
92.30

72.5369516
92.40

