
       

    Tarife de transport, servicii de sistem si pentru distribuția energiei electrice valabile de la 01.01.2021 

 
 

Zona de distributie 
  

Pret [lei/MWh] 

 

 
Muntenia 

Sud 

Tarif mediu pentru introducerea de energie electrica in retea Tg 1,30 

Tarif pentru extragerea de energie electrica din retea Tl 19,22 

Servicii de sistem 11,96 

Tarif distribuție IT 10,41 

Tarif distribuție MT 34,55 

Tarif distribuție JT 112,22 

 
 
 

Banat 

Tarif mediu pentru introducerea de energie electrica in retea Tg 1,30 

Tarif pentru extragerea de energie electrica din retea Tl 19,22 

Servicii de sistem 11,96 

Tarif distribuție IT 15,51 

Tarif distribuție MT 38,27 

Tarif distribuție JT 107,81 

 
 
 

Dobrogea 

Tarif mediu pentru introducerea de energie electrica in retea Tg 1,30 

Tarif pentru extragerea de energie electrica din retea Tl 19,22 

Servicii de sistem 11,96 

Tarif distribuție IT 20,17 

Tarif distribuție MT 42,08 

Tarif distribuție JT 135,17 

 

 
Oltenia 

Tarif mediu pentru introducerea de energie electrica in retea Tg 1,30 

Tarif pentru extragerea de energie electrica din retea Tl 19,22 

Servicii de sistem 11,96 

Tarif distribuție IT 27,27 

Tarif distribuție MT 51,42 

Tarif distribuție JT 127,66 

 
 
 

Moldova 

Tarif mediu pentru introducerea de energie electrica in retea Tg 1,30 

Tarif pentru extragerea de energie electrica din retea Tl 19,22 

Servicii de sistem 11,96 

Tarif distribuție IT 19,90 

Tarif distribuție MT 42,51 

Tarif distribuție JT 129,64 

 
 
 

Muntenia 
Nord 

Tarif mediu pentru introducerea de energie electrica in retea Tg 1,30 

Tarif pentru extragerea de energie electrica din retea Tl 19,22 

Servicii de sistem 11,96 

Tarif distribuție IT 18,72 

Tarif distribuție MT 38,15 

Tarif distribuție JT 127,88 



 
 
 

Transilvania 
Nord 

Tarif mediu pentru introducerea de energie electrica in retea Tg 1,30 

Tarif pentru extragerea de energie electrica din retea Tl 19,22 

Servicii de sistem 11,96 

Tarif distribuție IT 19,23 

Tarif distribuție MT 47,12 

Tarif distribuție JT 107,58 

 
 
 

Transilvania 
Sud 

Tarif mediu pentru introducerea de energie electrica in retea Tg 1,30 

Tarif pentru extragerea de energie electrica din retea Tl 19,22 

Servicii de sistem 11,96 

Tarif distribuție IT 22,23 

Tarif distribuție MT 45,24 

Tarif distribuție JT 111,31 

 

 

LEGISLATIE 

Ordin ANRE nr. 219/09.12.2020 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a 
prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. 

Ordin ANRE nr. 217/09.12.2020 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a 
prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-DISTRIBUŢIE Banat S.A. 

Ordin ANRE nr. 218/09.12.2020 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a 
prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-DISTRIBUŢIE Dobrogea S.A. 

Ordin ANRE nr. 215/09.12.2020 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a 
prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distributie Energie Oltenia S.A. 

Ordin ANRE nr. 216/09.12.2020 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a 
prețului pentru energia electrică reactivă, pentru societatea Delgaz Grid S.A. 

Ordin ANRE nr. 220/09.12.2020 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a 
prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. 

Ordin ANRE nr. 221/09.12.2020 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a 
prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societarea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. 

Ordin ANRE nr. 222/09.12.2020 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice și a 
prețului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. 

Ordin ANRE nr. 214/09.12.2020 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentele 
tarifului de transport de introducere a energiei electrice in retea (𝑇𝐺) și de extragere a energiei elctrice din rețea (𝑇𝐿) a tarifului 
pentru serviciul de sistem și a prețului relementat pentru energia electrică reactivă, practicate de Compania Națională de 
Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” – S.A.  


