
INFORMAȚII CU PRIVIRE LA MODUL DE FORMARE A TARIFELOR REGLEMENTATE 

PENTRU SERVICIILE AUXILIARE. 

Tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de către Î.C.S. PREMIER ENERGY DISTRIBUTION S.A. sunt 

calculate în conformitate cu ”Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate 

pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul electroenergetic nr.269/2018 

din 28.09.2018” aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. 

Lista serviciilor auxiliare prestate în baza contractelor de prestare a serviciilor de distribuție, sau separat, 

la cerere, se prezintă în continuare: 

▪ racordarea instalației de utilizare a consumatorului final sau a centralei electrice la rețeaua 

electrică; 

▪ punerea sub tensiune a instalației de utilizare sau a centralei electrice în cazul când executarea 

instalației de racordare este asigurată de către electricianul autorizat; 

▪ reconectarea la rețeaua electrică a instalației de utilizare sau a centralei electrice, care a fost 

deconectată anterior pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la energia electrică; 

▪ 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; 

▪ reconectarea la rețeaua electrică a centralei electrice sau a instalației de utilizare, care anterior a 

fost deconectată la solicitarea producătorului, consumatorului final; 

▪ demontarea și remontarea echipamentului de măsurare, la solicitarea producătorului, 

consumatorului final, pentru efectuarea expertizei metrologice prin care nu se stabilesc abateri 

de la norme; 

▪ sigilarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea producătorului, 

consumatorului final; 

▪ desigilarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea 

producătorului, consumatorului final; 

▪ reamplasarea echipamentului de măsurare la solicitarea producătorului, consumatorului final, 

sau în cazul refuzului repetat al consumatorului final de a permite accesul personalului 

operatorului de sistem pentru citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, controlului 

echipamentului de măsurare și altor instalații ce aparțin operatorului de sistem. 

La baza calculării tarifelor se află următoarele componente-cheie: 

1. Cheltuielile materiale; 

2. Cheltuielile privind utilizarea mijloacelor de transport, mașinilor și mecanismelor necesare; 

3. Cheltuielile cu personalul; 

4. Indicele cheltuielilor de distribuire și administrative în mărime de 14,5 % din cheltuielile suportate 

la prestarea serviciului auxiliar respectiv; 

5. Rentabilitatea în mărime de 5% din cheltuielile suportate la prestarea serviciului auxiliar respectiv. 

Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare ce urmează a fi prestate în perioada 2021 au fost aprobate 

de Consiliu de administrare al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică prin hot. nr.361/2021 

din 25.08.2021 privind tarifele pentru serviciile auxiliare prestate de Î.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A. 


