
E-Distributie Muntenia Anexa nr. 1 la Decizie
Macheta pentru publicarea costurilor privind operarea, menţinerea şi dezvoltarea reţelelor
de distribuţie a energiei electrice

[mil. Lei] Anul 2019 Anul 2020
trim. III

Anul 2020
trim. III

Anul 2021
Variaţie

trim III2021 / trim III 2020   (%)
A Costuri aferente CPT din care 284.61                            280.71                      46.99                       59.31                      26%

Costuri aferente CPT inalta tensiune 14.87                              15.56                        3.05                         6.11                        100%
Costuri aferente CPT medie tensiune 72.94                              76.00                        14.22                       20.83                      46%
Costuri aferente CPT joasa tensiune 196.81                            189.15                      29.71                       32.37                      9%

B Costuri de operare şi mentenanţă (B1+B2) 321.16                            288.29                      70.82                       62.35                      -12%
B1 Total costuri de operare şi mentenanţă controlabile 290.82                            273.54                      64.53                       57.93                      -10%
B1.1. Costuri cu materii prime şi materiale consumabile 13.06                              3.02                          0.77                         1.21                        57%
B1.2. Costuri cu apa, energie electrică (regie) şi alte utilităţi 4.41                                3.42                          0.46                         (0.75)                       -264%
B1.3. Alte costuri cu materiale 16.14                              16.36                        11.99                       0.32                        -97%

B1.4.
Costuri cu lucrări de întreţinere şi reparaţii executate de terţi, din 
care: 43.58                              54.71                        5.37                         14.19                      164%

B1.4.1.
Costuri cu lucrări de întreţinere şi reparaţii executate de terţi pentru 
RED 39.90                              49.23                        4.02                         12.70                      216%

B1.4.2. Costuri cu alte lucrări de întreţinere şi reparaţii executate de terţi 3.68                                5.48                          1.36                         1.49                        10%
B1.5. Costuri cu locaţii de gestiune şi chirii 0.33                                4.28                          0.45                         1.47                        224%
B1.6. Costuri cu prime de asigurare 1.33                                0.95                          0.29                         0.32                        10%
B1.7. Costuri cu studii şi cercetări 0.28                                0.11                          0.02                         -                          -100%
B1.8. Costuri cu servicii executate de terţi* 9.59                                8.11                          1.34                         1.28                        -5%
B1.9. Costuri cu alte servicii executate de terţi** 81.57                              75.07                        17.33                       15.28                      -12%

B1.10. Costuri legate de personal (salarii, diurne, prime) 83.63                              90.81                        22.33                       24.05                      8%

B1.11.
Costuri cu despăgubiri plătite de operatorul de distribuţie către terţi, 
pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă, stabilite prin acordul 
părţilor -                                  -                            -                           -                           

B1.12. Alte costuri 35.52                              2.30                          1.08                         0.56                        -49%
B2 Total Costuri de operare şi mentenanţă necontrolabile 30.34                              14.75                        6.29                         4.42                        -30%

B2.1.
Costuri rezultate din plata impozitelor, redevenţelor, taxelor şi 
vărsămintelor asimilate, stabilite conform legislaţiei în vigoare sau de 
către autorităţile locale, din care: 26.31                              10.31                        3.19                         2.22                        -30%

B2.1.1. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice 5.68                                5.43                          1.23                         1.49                        21%
B2.1.2. Impozit pe clădiri speciale -                                  -                            -                           -                           

B2.2. Costuri reglementate privind cheltuieli speciale -                                  -                            -                           -                           

B2.3.
Contribuţii la fondul de sănătate, fonduri speciale, altele de aceeaşi 
natură aferente fondului de salarii, conform obligaţiilor şi în limita 
valorilor/procentelor stabilite prin legislaţia primară în vigoare 2.44                                2.55                          0.64                         0.64                        0%

B2.4.
Costuri de distribuție generate de utilizarea rețelelor de distribuție, 
proprietate a altor operatori economici 0.08                                0.08                          -                           -                           

B2.4.1 Costuri cu serviciul de distribuție prestat de terți -                                  0.08                          -                           -                           

B2.4.2
Costuri generate de folosirea reţelei de distribuţie proprietate a altor 
operatori economici 0.08                                -                            -                           -                           

B2.5. Costuri extraordinare determinate de forţă majoră 1.51                                0.18                          0.02                         0.08                        255%

B2.6.
Costuri generate de imposibilitatea întreruperii alimentării cu energie 
electrică a unor societăţi comerciale, în baza unui act de legislaţie 
primară -                                  -                            -                           -                           

B2.7.
Costuri cu despăgubirile plătite de operatorul de distribuţie către terţi 
pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă, stabilite prin hotărâre 
judecătorească, conform art.12  alin. (10) din Legea nr. 123/2012

-                                  -                            -                           -                           
C Amortizare reglementată 230.84                            246.04                      61.09                       0.65                        -99%
D Total Costuri (A+B+C) 836.61                            815.04                      178.90                     122.32 -32%

E Valoare Mijloace Fixe puse în funcţiune din investiţii din care:
440.56                            440.56                      115.14                     32.68                      -72%

E1
Valoarea Mijloacelor Fixe din investiţii realizate din surse proprii si 
imprumutate, din care 242.10                            242.10                      66.49                       32.68                      -51%

E1.1 Investitii esentiale 60.20                              60.20                        11.86                       6.53                        -45%
E1.2 Investitii necesare 155.52                            155.52                      50.21                       21.79                      -57%
E1.3 Investitii justificabile 26.38                              26.38                        4.43                         4.35                        -2%

Data publicării:
Data actualizare/rectificare:

*

** Costuri cu alte servicii executate de terţi includ alte cheltuieli cu servicii executate de terţi fata de cele specificate la punctul B 1.8
Notă

1
2 Macheta se publică trimestrial, până în ultima zi a lunii următoare incheierii trimestrului.
3 Informaţiile vor fi actualizate / rectificate oricând cu indicarea datei.
4 Macheta cu datele finale aferente lunii decembrie se actualizează la data depunerii situaţiilor financiare anuale.

Costuri privind colaboratori-persoane juridice, comisioane şi onorarii, protocol, reclamă, publicitate, transportul de bunuri şi personal, deplasări, detaşări, transferări, cheltuieli poştale şi taxe de 
telecomunicaţii, servicii bancare şi asimilate acestora

Valorile din machete se corelează cu valorile transmise la ANRE conform Machetei de monitorizare a activităţii operatorilor de distribuţie concesionari aprobate prin 


