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     ANRE 

 

AUTORITATEA  NAŢIONALĂ  DE  REGLEMENTARE 

ÎN  DOMENIUL  ENERGIEI 

 
   

AVIZ nr. 37/22.12.2015 

Având în vedere: 

- dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. (d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind 

organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012; 

- dispozițiile art. 22 alin. (2) lit. (f) și ale art. 56 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor 

naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță 

clienților finali aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei nr. 92/2015, 

și luând în considerare: 

- solicitarea S.C. Electrica Furnizare S.A., de avizare a tarifului Componenta de piață 

concurențială (CPC) pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016, conform documentației 

transmisă prin adresa nr. 6738/27.11.2015, înregistrată la ANRE cu nr. 86077/02.12.2015 și a 

modificărilor și completărilor transmise ulterior; 

- referatul privind propunerea de avizare cu modificări întocmit de Direcția Generală Piață de 

Energie electrică, 

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul 

AVIZ 

Art.1. - (1) Se avizează tariful Componenta de piață concurențială (tarif CPC), pentru S.C. Electrica 

Furnizare S.A., la înaltă tensiune (tensiune mai mare sau egală cu 110 kV): 

a) pentru SFEE Muntenia Nord, în valoare de 0,2906 lei/kWh, exclusiv TVA; 

b) pentru SFEE Transilvania Nord, în valoare de 0,2859 lei/kWh, exclusiv TVA; 

c) pentru SFEE Transilvania Sud, în valoare de 0,3079 lei/kWh, exclusiv TVA. 

(2) Se avizează tariful Componenta de piață concurențială diferențiat (tarif CPC diferențiat), pentru 

S.C. Electrica Furnizare S.A., la înaltă tensiune (tensiune mai mare sau egală cu 110 kV) : 

a) pentru energia electrică furnizată în orele de zi: 

i. pentru SFEE Muntenia Nord, în valoare de 0,3640 lei/kWh, exclusiv TVA; 

ii. pentru SFEE Transilvania Nord, în valoare de 0,3581 lei/kWh, exclusiv TVA; 

iii. pentru SFEE Transilvania Sud, în valoare de 0,3856 lei/kWh, exclusiv TVA. 
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b) pentru energia electrică furnizată în orele de noapte: 

i. pentru SFEE Muntenia Nord, în valoare de 0,2493 lei/kWh, exclusiv TVA; 

ii. pentru SFEE Transilvania Nord, în valoare de 0,2453 lei/kWh, exclusiv TVA; 

iii. pentru SFEE Transilvania Sud, în valoare de 0,2641 lei/kWh, exclusiv TVA. 

Art.2. – (1) Se avizează tariful Componenta de piață concurențială (tarif CPC),  pentru S.C. Electrica 

Furnizare S.A., la medie tensiune (tensiune cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv): 

a) pentru SFEE Muntenia Nord, în valoare de 0,3273 lei/kWh, exclusiv TVA; 

b) pentru SFEE Transilvania Nord, în valoare de 0,3301 lei/kWh, exclusiv TVA; 

c) pentru SFEE Transilvania Sud, în valoare de 0,3502 lei/kWh, exclusiv TVA. 

(2) Se avizează tariful Componenta de piață concurențială diferențiat (tarif CPC diferențiat), pentru 

S.C. Electrica Furnizare S.A., la medie tensiune (tensiune cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv): 

a) pentru energia electrică furnizată în orele de zi: 

i. pentru SFEE Muntenia Nord, în valoare de 0,4100 lei/kWh, exclusiv TVA; 

ii. pentru SFEE Transilvania Nord, în valoare de 0,4135 lei/kWh, exclusiv TVA; 

iii. pentru SFEE Transilvania Sud, în valoare de 0,4387 lei/kWh, exclusiv TVA. 

b) pentru energia electrică furnizată în orele de noapte: 

i. pentru SFEE Muntenia Nord, în valoare de 0,2808 lei/kWh, exclusiv TVA; 

ii. pentru SFEE Transilvania Nord, în valoare de 0,2832 lei/kWh, exclusiv TVA; 

iii. pentru SFEE Transilvania Sud, în valoare de 0,3005 lei/kWh, exclusiv TVA. 

Art.3. Se avizează tariful Componenta de piață concurențială (tarif CPC), pentru S.C. Electrica 

Furnizare S.A., la joasă tensiune (tensiune mai mică sau egală cu  1 kV): 

a) pentru SFEE Muntenia Nord, în valoare de 0,4461 lei/kWh, exclusiv TVA; 

b) pentru SFEE Transilvania Nord, în valoare de 0,4337 lei/kWh, exclusiv TVA; 

c) pentru SFEE Transilvania Sud, în valoare de 0,4587 lei/kWh, exclusiv TVA. 

 (2) Se avizează tariful Componenta de piață concurențială diferențiat (tarif CPC diferențiat), pentru 

S.C. Electrica Furnizare S.A., la joasă tensiune (tensiune mai mică sau egală cu 1 kV): 

a) pentru energia electrică furnizată în orele de zi: 

i. pentru SFEE Muntenia Nord, în valoare de 0,5588 lei/kWh, exclusiv TVA; 

ii. pentru SFEE Transilvania Nord, în valoare de 0,5432 lei/kWh, exclusiv TVA; 

iii. pentru SFEE Transilvania Sud, în valoare de 0,5745 lei/kWh, exclusiv TVA. 

b) pentru energia electrică furnizată în orele de noapte: 

i. pentru SFEE Muntenia Nord, în valoare de 0,3827 lei/kWh, exclusiv TVA; 

ii. pentru SFEE Transilvania Nord, în valoare de 0,3721 lei/kWh, exclusiv TVA; 
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iii. pentru SFEE Transilvania Sud, în valoare de 0,3935 lei/kWh, exclusiv TVA. 

Art.4.  Prezentul aviz este valabil pentru perioada 01.01.2016-30.06.2016. 

Art.5.  Prezentul aviz se comunică solicitantului și se publică pe website-ul ANRE.         

                       

 

 

Președinte, 

Niculae HAVRILEŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


