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ANRE: Tarifele de distributie a energiei electrice aprobate pentru 2018, în scadere,
în medie, cu 1,08%
Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE a
aprobat în sedinta de marti tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si pretul
pentru energia electrica reactiva la operatorii de distributie concesionari pentru anul 2018, acestea fiind, în
medie, mai mici cu 1,08% fata de 2017.
"Operatorii de distributie concesionari au solicitat pentru anul 2018 cresterea medie a tarifelor de distributie cu
9,78%, comparativ cu tarifele aprobate pentru anul 2017. Ca urmare a analizei efectuate de catre ANRE pe datele
transmise de operatorii de distributie concesionari si a calculelor veniturilor reglementate, cu luarea în considerare
a corectiilor anuale efectuate conform cadrului de reglementare în vigoare, tarifele aprobate pentru anul 2018
înregistreaza, fata de anul 2017, o scadere medie de 1,08% la nivelul întregii tari, pentru cei opt operatori de
distributie concesionari", se mentioneaza într-un comunicat al ANRE.
Pe de alta parte, licitatiile pentru trimestrul I din anul 2018 de pe Piata Centralizata pentru Serviciul Universal
(PCSU) s-au finalizat marti, iar OPCOM a publicat preturile de închidere.
Astfel, pentru energia livrata în banda, între orele 1:00 - 24:00, pretul va fi de 245 de lei pe MWh, cu 6,5% mai
mare decât în trimestrul patru din acest an.
Pretul pentru intervalul orar 8:00 - 24:00 va fi de 272 lei pe MWh, cu 7% mai mare, iar pentru vârf de consum,
adica între orele 18:00 si 22:00, pretul va fi de 302 lei pe MWh, în crestere cu 13%.
De la 1 ianuarie, piata de energie va fi complet liberalizata, iar populatia care pâna acum era în regim reglementat
va primi energie la preturile la care se închid licitatiile pe PCSU.

page 1 / 1

