NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru
serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic
Proiectul Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile
auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic a fost elaborat în
conformitate cu Legea cu privire la energia electrică nr.107 din 27 mai 2017.
În prezent, tarifele la serviciile auxiliare sunt determinate în baza Metodologiei de determinare,
aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a energiei
electrice, aprobate prin Hotărârea ANRE nr.245 din 02.05.2007.
Proiectul Metodologiei a fost structurat reieșind din cerințele Legii cu privire la energia electrică,
conţinând norme cu privire la:
1) serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operator pentru care tarifele sunt
reglementate;
2) componenţa şi modul de determinare a cheltuielilor incluse în calculul tarifelor pentru serviciile
auxiliare;
3) principiile, modul de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile auxiliare.
Proiectul Metodologiei se bazează pe următoarele principii de reglementare:
1) suportarea de către consumatori doar a cheltuielilor necesare şi justificate pentru prestarea de către
operator a serviciilor auxiliare, solicitate de către consumatori;
2) acoperirea cheltuielilor operatorilor necesare şi justificate pentru prestarea serviciilor auxiliare;
3) desfăşurarea de către operator a unei activităţi eficiente, care va permite prestarea consumatorilor a
serviciilor auxiliare de calitate;
4) asigurarea transparenţei în procesul de reglementare a tarifelor pentru serviciile auxiliare.
Metodologia în cauză va reflecta următoarele servicii auxiliare prestate consumatorilor de către
operatorii rețelelor electrice:
1) racordarea instalației de utilizare a consumatorului final sau centralei electrice la reţeaua
electrică;
2) reconectarea la reţeaua electrică a instalației de utilizare sau a centralei electrice, care a fost
deconectată anterior pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la energia electrică;
3) deconectarea de la rețeaua electrică a centralei electrice sau a instalației de utilizare la solicitarea
producătorului sau a consumatorului final, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a
energiei electrice;
4) reconectarea la rețeaua electrică a centralei electrice sau a instalației de utilizare, care anterior a
fost deconectată la solicitarea producătorului, consumatorului final;
5) reamplasarea echipamentului de măsurare la solicitarea producătorului, consumatorului final,în
cazul refuzului repetat al consumatorului final de a permite accesul personalului operatorului de sistem
pentru citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare,controlului echipamentului de măsurare şi altor
instalaţii ce aparţin operatorului de sistem;
6) punerea sub tensiune a instalației de utilizare sau a centralei electrice în cazul când executarea
instalației de racordare este asigurată de către solicitant;
7) desigilarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea
producătorului, consumatorului final;
8) sigilarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea producătorului,
consumatorului final;
9) demontarea şi remontarea echipamentului de măsurare, la solicitarea producătorului,
consumatorului final, pentru verificarea metrologică de expertiză prin care nu se stabilesc abateri de la
norme.
La determinarea tarifelor pentru serviciile auxiliare urmează să fie luate în considerație cheltuielile
justificate, necesare operatorilor pentru prestarea serviciilor auxiliare.
În acest context, la determinarea tarifelor pentru serviciile auxiliare urmează a fi incluse următoarele
categorii de cheltuieli:
1) cheltuielile pentru materialele necesare la prestarea serviciului auxiliar;
2) cheltuielile cu personalul necesare la prestarea serviciului auxiliar;
3) cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor și mecanismelor necesare la
prestarea serviciului auxiliar;
4) cheltuielile de distribuire şi administrative necesare la prestarea serviciului auxiliar;

5) rentabilitatea la prestarea serviciului auxiliar.
Astfel se propune ca pentru fiecare categorie de servicii auxiliare să fie descrise materialele ce vor fi
incluse la determinarea tarifelor pentru serviciul auxiliar respectiv. La fel, urmează a fi stabilit cum se
determină cheltuielile cu personalul pentru prestarea fiecărui serviciu auxiliar şi excluderea achitării de
către solicitanţi prin tarifele respective a cheltuielilor evitate de către operatorul de sistem în cazul, în care
în aceiaşi zi sunt prestate mai multe servicii auxiliare pentru aceştia.
De asemenea, se propune ca pentru toţi operatorii de sistem, care prestează servicii auxiliare să se
stabilească o rentabilitate unică, care va fi determinată luând în consideraţie cheltuielile suportate de către
operator.
În contextul celor expuse, pe pagina WEB a Agenţiei au fost plasate AIR şi textul proiectului
Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate
de operatorii de sistem, astfel, încât orice persoană să poată prezenta propuneri şi obiecţii pe marginea lor
la adresa electronica indicată pe site.
Toate obiecţiile şi propunerile au fost examinate de către Agenţie şi au fost luate în consideraţie la
îmbunătățirea proiectului metodologiei.
În rezultatul examinării propunerilor și obiecțiilor prezentate de părțile interesate, a fost întocmită
Sinteza recomandărilor și versiunea finală a proiectului metodologiei.
Proiectul Metodologiei privind calcularea, aprobarea şi aplicare a tarifelor reglementate pentru
serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic a fost avizat pozitiv
de Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător, precum și supus expertizelor
anticorupție și juridică.
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