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Procedura privind derularea activitatilor in calitate de PRE care 

isi asuma responsabilitatea echilibrarii pentru alti titulari de 

licenta  

 

 

 

1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE 

 

1.1. Procedura are ca scop prezentarea modului de derulare a activitatii Societatii 

Electrica Furnizare in calitate de PRE, respectiv stabilirea modului de delegare a 

responsabilitatii echilibrarii de catre un titular de licenta, a modului de alocare intre 

membrii PRE a costurilor/veniturilor generate de dezechilibrele nete ale PRE, a 

modului de redistribuire costuri/venituri suplimentare si a modului de facturare in 

PRE Electrica Furnizare. 

1.2. Procedura se aplica in relatia dintre Societatea Electrica Furnizare SA si 

titularii de licenta/autorizatie (producatori, furnizori, distribuitori) care si-au 

delegat responsabilitatea echilibrarii catre PRE Electrica Furnizare. Aceasta s-a 

intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 76/2017 pentru 

aprobarea Regulilor de transparentizare a decontarii in cadrul partilor 

responsabile cu echilibrarea si modificarea art. 32 din Regulamentul de 

programare a unitatilor de productie si a consumatorilor dispecerizabili, aprobat 

prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 32/2013, cu respectarea prevederilor Codului 

Comercial al Pietei Angro si a legislatiei primare si secundare in domeniu. 

 

2. DEFINITII SI ABREVIERI 
  

2.1. Definiţii: 

    Termenii utilizaţi în prezentul document au semnificaţia definită în:  

o  Legea nr.123/16.07.2012  (Legea energiei electrice şi a gazelor naturale).  
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o Ordinul ANRE nr. 76/2017 

o Codul Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica cu modificarile si 

completarile ulterioare 
 

2.2. Prescurtari: 

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei 

ID – Interval de Dispecerizare 

OTS – Operatorul de Transport si Sistem 

PRE – Parte Responsabilă cu Echilibrarea 

PE – Piata de Echilibrare 

PZU-Piata pentru Ziua Urmatoare 

PI – Piata Intrazilnica 

OPE – Operatorul Pietei de Echilibrare 

OPCOM- Operatorul pietei de energie electrica si de gaze naturale din Romania 

PRE Electrica Furnizare– Parte Responsabila cu Echilibrarea constituita la Societatea 

Electrica Furnizare SA 
 

3. DOCUMENTE DE REFERINTA 

3.1. De provenienta externa 

3.1.1  SR EN ISO 9000:2015 - “Sisteme de management al calităţii. Principii 

fundamentale şi vocabular”. 

3.1.2  SR EN ISO 9001:2015 - “Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”; 

3.1.3  SR EN ISO 14001:2015 - “Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu  ghid 

de utilizare”; 

3.1.4 SR OHSAS 18001:2008 - “Sisteme de management al sănătății şi securității 

ocupaţionale. Cerințe.”; 

3.1.5.  Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123/2012 

3.1.6.  Codul Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

3.1.7. Ordinului ANRE nr. 76/2017 pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a 

decontarii in cadrul partilor responsabile cu echilibrarea si modificarea art. 32 din 
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Regulamentul de programare a unitatilor de productie si a consumatorilor dispecerizabili, 

aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 32/2013  

3.1.8. Ordinul ANRE nr. 32/22.05.2013 – Ordin privind aprobarea Regulamentului de 

programare a unitatilor de productie si a consumatorilor dispecerizabili 

3.1.9. Ordinul Presedintelui ANRE nr. 115/06.11.2014 pentru aprobarea Regulilor 

privind decontarea lunara a obligatiilor de plata in piata de echilibrare si a dezechilibrelor 

partilor responsabile cu echilibrarea  

3.1.10 – Ordinul ANRE nr. 51/2016 – Ordin pentru modificarea si completarea unor 

ordine ale presedintelui ANRE 

3.1.11. PO Transelectrica Inregistrarea, revocarea, retragerea unei PRE 

3.1.12. PO Transelectrica Constituirea, actualizarea si utilizarea garantiilor financiare 

pentru partile responsabile cu echilibrarea  

3.1.13. PO Transelectrica Inregistrarea in sistemul pietei de echilibrare a tranzactiilor  

3.1.14. PO Transelectrica Continutul si formatul cadru al declaratiei de disponibilitate  

3.1.15. PO Transelectrica Verificarea si modificarea declaratiei de disponibilitate 

3.1.16. PO Transelectrica Continutul si formatul cadru al notificarilor 

3.1.17. PO Transelectrica Modificari declaratii de disponibilitate 

3.1.18. PO Transelectrica Modificari notificari fizice dupa inchiderea portilor de 

acceptare 

3.1.19. PO Transelectrica Verificarea formei si continutului NF, modificare  

3.1.20. PO Transelectrica Procedura de urgenta pentru transmiterea NF si a ofertelor 

3.1.21. PO Transelectrica Continutul si formatul cadru a confirmarilor de tranzactii 

incheiate pe Piata de Echilibrare 

3.1.22 Ordinul nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de 

decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a 

dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, precum și pentru modificarea, 

completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice 
 

3.2. De provenienta interna 

3.2.1   Organigrama  EFSA, in vigoare; 

3.2.2   ROF al EFSA, fise de post si decizii in vigoare; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3.2.3   Codul de Etica si Conduita Profesionala la nivel EFSA 

3.2.4.  Fisa de proces Managementul relatiei cu clientii, cod: FP-PRE-1 

     3.2.5   Procedura operationala a EFSA 

 

4. RESPONSABILITATI 

4.1. PRE Societatea Electrica Furnizare SA 

Desfasoara activitatea de reprezentare ca Parte Responsabila cu Echilibrarea pentru  

titularii de licenta/autorizatie de productie/furnizare/distributie, care si-au delegat 

responsabilitatea echilibrarii catre PRE Electrica Furnizare SA si asigura derularea 

relatiei cu alte entitati (Operatorul Pieţei de Echilibrare, Operatorul de Măsurare, 

Operatorul de Decontare, Operatorul Pietei de energie electrica, Operatorul de Retea, alte 

PRE – uri.), avand urmatoarele responsabilitati: 

o Realizeaza operatiunile ce decurg din calitatea de Parte Responsabila cu 

Echilibrarea in conformitate cu prevederile Conventiei de Asumare a 

Responsabilitatii Echilibrarii incheiata cu CNTEE Transelectrica SA si cu 

obligatiile pentru PRE din Codul Comercial al pietei angro si din legislatia primara 

si secundara in domeniu;  

o Este responsabilǎ financiar faţă de CNTEE Transelectrica pentru toate 

dezechilibrele care apar datorită diferenţelor dintre volumul realizat şi cel 

planificat pentru producţia, achiziţia, importul, consumul, vânzarea şi exportul de 

energie electrică raportate la conturul PRE Electrica Furnizare. 

o Oferteaza, negociaza, incheie si gestioneaza contractele PRE cu titularii de 

licenta/autorizatii; 

o Realizeaza decontarea in cadrul PRE pentru membrii PRE, in corelare cu nota 

OPCOM si genereaza documentele necesare pentru facturare; 

o Redistribuie lunar membrilor PRE, venitul suplimentar, respectiv costul suplimentar 

provenit din echilibrarea sistemului, pe baza aportului fiecarui titular de licenta si al PRE 

Electrica Furnizare in fiecare ID, la reducerea dezechilibrului sistemului energetic 

national, respectiv la amplificarea dezechilibrului sistemului energetic national, in 

conformitate cu reglementarile legale in vigoare (art. 5 punctul 6 din Anexa Ordinului 

76/2017); 
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o Emite si transmite/primeste facturile privind dezechilibrele in PE catre/de la 

CNTEE Transelectrica SA; 

o Emite si transmite facturile privind dezechilibrele in PE catre clientii PRE (facturi 

rezultate din alocarea dezechilibrelor negative generate de membru PRE, 

redistribuirea costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului si 

tarifele aferente contractului); 

o Primeste si achita facturile transmise de clientii PRE (facturi rezultate din alocarea 

dezechilibrelor pozitive generate de membru PRE si redistribuirea veniturilor 

suplimentare provenite din echilibrarea sistemului); 

o Realizeaza si transmite rapoarte de monitorizare catre ANRE si catre alte entitati 

abilitate; 

o Actualizeaza si gestioneaza anexele cu formulele de agregare ale membrilor PRE 

si realizeaza documentele solicitate de OMEPA si OPE pentru membrii PRE; 

o Analizeaza, verifica si completeaza machetele personalizate cu contracte 

achizitie/vanzare si prognoze productie/consum ale clientilor PRE si actualizeaza 

baza de date pentru membrii PRE; 

o Asigura activitatea de administrare a programului informatic de gestionare a PRE 

Electrica Furnizare; 

o Prelucreaza datele orare din contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice 

şi transmite Notificările fizice pentru titularii de licenţă aparţinând PRE Electrica 

Furnizare, utilizând Sistemul Pieţei de Echilibrare. PRE Electrica Furnizare 

verifica daca notificarile transmise de titularii de licenta membrii ai PRE Electrica 

Furnizare sunt in echilibru si in situatia in care constata existenta notificarii in 

dezechilibru a unui titular de licenta, atentioneaza titularul respectiv prin email in 

vederea corectarii situatiei prin modificarea productiei si/sau contractarea energiei 

electrice pe piata de energie. 

o Transmite Notificările fizice pentru Ziua de Livrare, pentru verificare şi aprobare 

la OPE, înainte de Ora de Închidere a PE (max. ora 16.30) a zilei de Tranzacţionare 

care precede Ziua de Livrare, utilizând platforma informatica dedicata (inclusiv 

transmiterea eventualelor modificări ale Notificărilor fizice).  
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4.2. Titularii de Licenta/Autorizatie care si-au delegat responsabilitatea 

echilibrarii catre PRE Electrica Furnizare 

o Semneaza contractele de prestari servicii si toate documentele aferente (delegarea 

responsabilitatii echilibrarii, formule de agregare, etc) si respecta toate prevederile 

contractuale; 

o Transmit, in format electronic, la sfarsitul fiecarei luni pentru luna urmatoare, catre 

PRE Electrica Furnizare, cantitatile orare de energie electrica contractate prin 

contracte de achizitie/vanzare, si le actualizeaza zilnic cu tranzactiile de 

vanzare/cumparare si cu prognozele de productie/consum, in conformitate cu 

obligatiile prevazute in reglementari; 

o Verifica datele operationale transmise spre analiza de catre PRE Electrica Furnizare, 

respectand termenele limită comunicate de aceasta; 

o Achita facturile corespunzătoare contractului de prestări servicii (facturi rezultate din 

alocarea dezechilibrelor negative generate de membru PRE, redistribuirea costurilor 

suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, tarifele aferente contractului si 

facturi de penalitati pentru intarziere la plata). 

o Transmit facturile corespunzătoare contractului de prestări servicii (facturi rezultate 

din alocarea dezechilibrelor pozitive generate de membru PRE si redistribuirea 

veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului). 

o Se obliga să deţină şi să menţină în vigoare Licenţa de 

Producere/Furnizare/Distributie/Autorizatie de producere şi să respecte prevederile 

acesteia. 

o Se obliga sa respecte prevederile codului de etica si conduita profesionala al PRE 

Electrica Furnizare care ii sunt incidente.  

o Transmit catre OTS, inainte de ora 16:30 a zilei anterioare zilei de livrare, valorile 

productiei/consumului, vanzarilor, cumpararilor, importurilor si exporturilor, in 

conformitate cu macheta  publicata de OTS si cu prevederile Ordinului ANRE nr. 

76/2017. 
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5. DESCRIEREA PROCESULUI 

5.1. Modul de delegare a responsabilitatii echilibrarii de catre un titular de licenta 

catre PRE Electrica Furnizare si derularea operatiunilor in calitate de Parte 

Responsabila cu Echilibrarea 

PRE Electrica Furnizare identifica in piata prestarilor de servicii posibilii clienti si 

nevoile acestora, primeste si gestioneaza cererile de intrare in PRE ale titularilor de 

licenta/autorizatii.  

Pentru a solicita intrarea in PRE Electrica Furnizare, un client trebuie sa faca dovada 

detinerii unei licente/autorizatii valabile si sa transmita: 

o Cerere inscriere in PRE Electrica Furnizare SA;  

o Copie Licenta/Autorizatie (inclisiv conditiile asociate), anexa B  

o Certificatul in scopuri de TVA; 

o Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului; 

o Un numar de cont pentru plata obligatiilor financiare; 

o Lista persoane de contact pentru notificari, decontare, parte financiara, etc  

PRE Electrica Furnizare negociaza cu clientul clauzele contractului de prestare de 

serviciu in calitate de PRE in vederea obtinerii de avantaje comerciale pentru ambele 

parti. 

Clientii se pot clasifica dupa: 

o tipul de licenta/autorizatie: producator, furnizor, distribuitor;  

o puterea instalata;  

Daca procesul de negociere s-a incheiat cu succes, PRE Electrica Furnizare intocmeste 

documentele necesare inscrierii in PRE a unui titular de licenta, acestea fiind:  

o contract de prestari de servicii ,  

o delegare de responsabilitate,  

o anexele cu formulele de agregare etc.  

Contractele de prestari servicii vor fi aprobate si semnate de ambele parti.  

Urmare modificarilor din legislatia primara si secundara si a reglementarilor in 

domeniu, PRE Electrica Furnizare ofera consultanta si suport clientilor si transpune in 

documentele aferente contractelor de prestari servicii noile modificari.  
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 Avand la baza contractele de prestari servicii in calitate de Parte Responsabila cu 

Echilibrarea si procedurile CNTEE Tranelectrica SA, PRE Electrica Furnizare depune la 

OPE delegarile de responsabilitate in vederea inregistrarii in Registru PRE si depune la 

OMEPA formulele de agregare in vederea agregarii datelor masurate pe conturul PRE 

Electrica Furnizare.  
 

PRE Electrica Furnizare introducere in programul informatic datele despre membrii noi, 

actualizeaza baza de date si verifica si completeaza machetele personalizate pentru 

membrii PRE. 
 

Membrii PRE Electrica Furnizare completeaza si transmit machetele personalizate cu 

contractele/consumurile/prognozele aferente activitatii  in piata angro de energie 

electrica. Aceste machete se actualizeaza lunar/zilnic/orar (daca este cazul). 
 

PRE Electrica Furnizare proceseaza zilnic (orar daca este cazul) datele membrilor PRE 

privind productia, consumul, achizitia si vanzarea in piata de energie electrica, precum si 

datele privind tranzactiile realizate de membrii PRE in PZU si PI si transmite Notificarile 

fizice utilizand Sistemul Pietei de Echilibrare catre OPE. PRE Electrica Furnizare verifica 

daca notificarile transmise de titularii de licenta membrii ai PRE Electrica Furnizare sunt 

in echilibru si in situatia in care constata existenta notificarii in dezechilibru a unui titular 

de licenta, atentioneaza titularul respectiv prin email in vederea corectarii situatiei prin 

modificarea productiei si/sau contractarea energiei electrice pe piata de energie. 

Transmite Notificările fizice pentru Ziua de Livrare, pentru verificare şi aprobare la OPE, 

înainte de Ora de Închidere a PE (max. ora 16.30) a zilei de Tranzacţionare care precede 

Ziua de Livrare, utilizând platforma informatica dedicata (inclusiv transmiterea 

eventualelor modificări ale Notificărilor fizice).  
 

PRE Electrica Furnizare desemneaza o persoana de contact care sa actioneze in numele 

PRE Electrica Furnizare si care sa tina legatura cu CNTEE Transelectrica SA (OPE) pe 

parcursul fiecarei Zile de Tranzactionare. 
 

PRE Electrica Furnizare SA descarca valorile masurate si transmite membrilor PRE 

Electrica Furnizare spre verificare. Daca datele transmise de OR sunt incorecte, membrii 
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PRE si PRE Electrica Furnizare le pot contesta conform reglementarilor in vigoare. OR 

va face corectiile si va retransmtie datele catre OMEPA. 

OMEPA transmite valorile masurate agregate ODPE. In fiecare luna calendaristica 

ODPE determina dimensiunea PRE Electrica Furnizare si intocmeste o Nota de Informare 

pentru Decontare cuprizand toate sumele de platit sau de primit de PRE Electrica 

Furnizare pentru dezechilibre in PE. 
 

Procesul de preluare a datelor masurate se desfasoara lunar (o data pe luna daca valorile 

masurate sunt identice cu valorile masurate aprobate, bilunar daca valorile masurate 

difera de valorile masurate aprobate, de mai multe ori daca sunt necesare refaceri conform 

reglementarilor in vigoare) si consta in: 

o Creare si intretinere rapoarte in platforma www 100; 

o Verificarea si descarcarea corecta la termenele stabilite a valorilor masurate si 

a valorilor masurate aprobate; 

o Transmiterea catre membri si confirmarea de catre acestia a valorilor masurate 

si a valorilor masurate aprobate; 

In baza datelor masurate descarcate de pe platforma OMEPA, a notificarilor membrilor 

PRE, a NI primite de la ODPE si a datelor contractuale privind tarifele, PRE Electrica 

Furnizare realizeaza decontarea in piata de echilibrare (conform Ordinului 76/2017) si  

emite rapoarte catre membrii PRE sau alte entitati. 
 

5.2. Modul de alocare catre membrii PRE a costurilor sau beneficiilor generate de 

dezechilibrele nete ale PRE Electrica Furnizare 

 Modul de calcul intre membrii unei PRE a costurilor / veniturilor  generate de 

dezechilibrele nete ale PRE se realizeaza pentru fiecare interval orar, in conformitate cu 

urmatorul algoritm: 
 

5.2.1. Calculul valorii dezechilibrului pentru fiecare titular de licenta si membru al 

PRE se determina considerand inregistrarea ca PRE individuala, virtuala: 

a) pozitia neta contractuala , PNCi a PREi, se calculeaza astfel: 

𝑃𝑁𝐶𝑖 = ∑ 𝑆𝐵𝑣𝑖𝑗 − ∑ 𝑆𝐵𝑐𝑖𝑘      [𝑀𝑊ℎ]

𝑞

𝑘=1

𝑝

𝑗=1
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unde: 

𝑃𝑅𝐸𝑖 reprezinta partea responsabila cu echilibrarea individuala, virtuala; 

𝑆𝐵𝑣𝑖𝑗 reprezinta schimbul bloc de vanzare a PREi virtuala catre o alta PRE, determinat 

pe baza notificarii transmise conform art. 4 alin. (1); 

𝑆𝐵𝑐𝑖𝑘 reprezinta schimbul bloc de cumparare a PREi virtuala de la o alta PRE 

determinat pe baza notificarii transmsie conform art.4 alin.(1); 

p, respectiv q reprezinta numarul schimburilor bloc de vanzare, respectiv de cumparare 

ale PREi. 
 

b) pozitia neta masurata a PREi se calculeaza astfel: 

𝑃𝑁𝑀𝑖 = 𝑃𝑚𝑖 − 𝐶𝑚𝑖   [𝑀𝑊ℎ] 

unde: 

𝑃𝑁𝑀𝑖  reprezinta pozitia neta masurata a PREi 

𝑃𝑚𝑖    reprezinta cantitaea de energie electrica totala livrata in retea de catre PREi 

𝐶𝑚𝑖    reprezinta cantitatea de energie electrica totala consumata de PREi 
 

c) dezechilibrul PREi se determina: 

𝐷𝐸𝑍𝑖 = 𝑃𝑁𝑀𝑖 − 𝑃𝑁𝐶𝑖          [𝑀𝑊ℎ] 
 

d) valoarea dezechilibrului PREi se determina: 
 

𝑉𝐷𝐸𝑍𝑖 = 𝐷𝐸𝑍𝑖 ∗ 𝑃𝑑𝑒𝑓          𝑑𝑎𝑐𝑎 𝐷𝐸𝑍𝑖 < 0       [𝑙𝑒𝑖] 

𝑉𝐷𝐸𝑍𝑖 = 𝐷𝐸𝑍𝑖 ∗ 𝑃𝑒𝑥            𝑑𝑎𝑐𝑎 𝐷𝐸𝑍𝑖 > 0       [𝑙𝑒𝑖] 
 

unde: 

𝐷𝐸𝑍𝑖 reprezinta dezechilibrul PREi 

𝑃𝑑𝑒𝑓, 𝑃𝑒𝑥 reprezinta pretul de deficit, respectiv pretul de excedent corespunzator 

intervalului orar respectiv din luna de livrare, determinat de catre Societatea Operatorului 

Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale OPCOM-SA 

𝑃𝑁𝐶𝑖   reprezinta pozitia neta contractuala a PREi 

𝑉𝐷𝐸𝑍𝑖 reprezinta valoarea dezechilibrului PREi 
 

5.2.2. Suma algebrica a valorii dezechilibrelor tuturor PREi se determina astfel: 
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𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑ 𝑉𝐷𝐸𝑍𝑖          [𝑙𝑒𝑖]

𝑛

𝑖=1

 

 

unde n este numarul titularilor de licenta membrii ai PRE 

a) in cazul in care Vtotal*VDEZ ≤ 0, castigul total se determina astfel: 

𝐶𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  |𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙| + |𝑉𝐷𝐸𝑍| 

b) in cazul in care Vtotal*VDEZ>0, castigul total se determina astfel: 

𝐶𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ||𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙| − |𝑉𝐷𝐸𝑍|| 

c) Castigul unitar C se calculeaza astfel: 

Daca  𝑝𝑒𝑥 > 𝑝𝑑𝑒𝑓 

𝐶 =  −(𝐶𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑢𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 / ∑ |𝐷𝐸𝑍𝑖|𝑛
𝑖=1 )         [lei/MWh] 

Daca  𝑝𝑒𝑥 < 𝑝𝑑𝑒𝑓 

𝐶 =  +(𝐶𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑢𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 / ∑ |𝐷𝐸𝑍𝑖|𝑛
𝑖=1 )         [lei/MWh] 

 

5.2.3. Se calculeaza preturile de deficit si de excedent revizuite, aplicabile intern la 

nivelul PRE, astfel: 

𝑃def 𝑖𝑛𝑡 = 𝑃𝑑𝑒𝑓 − 𝐶         [𝑙𝑒𝑖/𝑀𝑊ℎ] 

𝑃ex 𝑖𝑛𝑡 = 𝑃𝑒𝑥 + 𝐶         [𝑙𝑒𝑖/𝑀𝑊ℎ] 

 

unde: 

𝑃def 𝑖𝑛𝑡 ,𝑃𝑒𝑥 𝑖𝑛𝑡 reprezinta pretul de deficit revizuit, respectiv pretul de excedent revizuit. 
 

5.2.4. Costurile/Veniturile fiecarui titular de licenta i, membru al PRE, rezultate in 

urma redistribuirii interne a costurilor/veniturilor aferente dezechilibrelor, se 

calculeaza astfel: 

a)  𝑑𝑎𝑐𝑎 𝐷𝐸𝑍𝑖 < 0 𝑎𝑡𝑢𝑛𝑐𝑖 

 𝑉𝐷𝐸𝑍𝑖
𝑖𝑛𝑡 =  𝐷𝐸𝑍𝑖 ∗ 𝑃def 𝑖𝑛𝑡     [𝑙𝑒𝑖] 

b)  𝑑𝑎𝑐𝑎 𝐷𝐸𝑍𝑖 > 0 𝑎𝑡𝑢𝑛𝑐𝑖 

𝑉𝐷𝐸𝑍𝑖
𝑖𝑛𝑡 =  𝐷𝐸𝑍𝑖 ∗ 𝑃ex 𝑖𝑛𝑡     [𝑙𝑒𝑖] 
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5.3. Modul de redistribuire a costurilor/veniturilor suplimentare provenite din 

echilibrarea sistemului aferente PRE Electrica Furnizare catre membrii PRE 

Redistribuirea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea 

sistemului aferente PRE catre membrii PRE se determina pe baza aportului fiecarui titular 

de licenta si al fiecarei PRE, in fiecare ID, la reducerea dezechilibrului sistemului, 

respectiv la cresterea dezechilibrului sistemului. 

Avand in vedere prevederile Ordinului ANRE nr. 51/2016: 

(1) Venitul suplimentar, respectiv costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului 

este redistribuit lunar fiecarei PRE, pe baza aportului acesteia la reducerea 

dezechilibrului sistemului, respectiv la amplificarea dezechilibrului sistemului in fiecare 

interval de dispecerizare. 

Valoarea redistribuita fiecarei PRE se determina astfel: 

𝑆𝑖 =  (𝐷𝑡𝑜𝑡,𝑖/ ∑ 𝐷𝑡𝑜𝑡,𝑖

𝑛

𝑖=1

) × 𝐴𝑟𝑒𝑠 

Unde: 

𝑆𝑖- valoarea redistribuita catre PREi din venitul/costul suplimentar provenit din 

echilibrarea sistemului; 

𝐴𝑟𝑒𝑠 – venitul suplimentar sau costul suplimentar rezultat in luna respectiva din 

echilibrarea sistemului; 

 𝐷𝑡𝑜𝑡,𝑖– dezechilibrul total al PREi din luna de livrare 

Extrapolarea formulei prevazuta in Ordinul ANRE nr. 51/2016 in cadrul PRE 

Electrica Furnizare se realizeaza prin alocarea costurilor/veniturilor suplimentare catre 

titularii de licenta in functie de rezultatele compararii in mod direct a sensului SEN cu 

sensul PRE si cu sensul titularului de licenta pentru fiecare ID: 
 

Comparare sens SEN – PRE – MEMBRU 
 

a) Comparare sens SEN – PRE - MEMBRU PRE Electrica Furnizare pentru 

redistribuire costuri suplimentare 

In cazul in care PRE a realizat costuri se iau in calcul doar cantitatile orare pentru care 

sensul SEN, sensul PRE si sensul membrilor PRE este acelasi. 
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Exemplu-repartizarea unor costuri de 1000000 RON. 

 

 

 

 

 

 

 

COSTURI     MWh 

 Ora 1 Ora 2 Ora 3 Ora 4 

Participant 1 0   10 

Participant 2 -15   0 

Participant 3 -5   5 

Participant 4 -3   8 

Participant 5 -9   2 

PRE -32   25 

SEN - - + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Comparare sens SEN – PRE - MEMBRU PRE Electrica Furnizare pentru redistribuire 

venituri suplimentare 

     MWh  

  Ora 1 Ora 2 Ora 3 Ora 4  

Participant 1 10 10 10 10  

Participant 2 -15 -15 -15 -15  

Participant 3 -5 5 -5 5  

Participant 4 -3 2 -7 8  

Participant 5 -9 6 -3 2  

PRE - + - +  

SEN - - + +  

Dezechilibru 

membru (MWh) Procent 

Costuri  

Repartizate (lei) 

 

10 17,54% 175.438,60 Participant 1 

15 26,32% 263.157,89 Participant 2 

10 17,54% 175.438,60 Participant 3 

11 19,30% 192.982,46 Participant 4 

11 19,30% 192.982,46 Participant 5 

57   1.000.000,00 PRE 
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In cazul in care PRE a realizat venituri , se compara sensul SEN cu sensul PRE si se iau 

in calcul doar cantitatile orare pentru care cele doua difera si sensul PRE este acelasi cu 

sensul membrului PRE. 

Exemplu-repartizarea unor venituri de 1000000 RON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VENITURI   MWh 

 Ora 1 Ora 2 Ora 3 Ora 4 

Participant 1  10 0  

Participant 2  0 -15  

Participant 3  5 -5  

Participant 4  2 -7  

Participant 5  6 -3  

PRE  23 -30  

SEN  - +  

 

 Dezechilibru membru 

(MWh) Procent 

Venituri  

Repartizate (Lei) 

      

Participant 1 10 18,87% 188679,2 

Participant 2 15 28,30% 283018,9 

Participant 3 10 18,87% 188679,2 

Participant 4 9 16,98% 169811,3 

Participant 5 9 16,98% 169811,3 

PRE 53   1.000.000,00 

 

     MWh  

  Ora 1 Ora 2 Ora 3 Ora 4  

Participant 1 10 10 10 10  

Participant 2 -15 -15 -15 -15  

Participant 3 -5 5 -5 5  

Participant 4 -3 2 -7 8  

Participant 5 -9 6 -3 2  

PRE - + - +  

SEN - - + +  
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Procedura se aplica in mod nediscriminatoriu tuturor titularilor de licenta/autorizatie 

membri ai PRE Electrica Furnizare. 

 

 

6. MODUL DE FACTURARE SI PLATA  

Nota de Decontare şi factura aferentă primite de PRE Electrica Furnizare de la 

Operatorul de Decontare (emise conform Ordinului 115/2014), care cuprind toate sumele 

de plătit sau de primit pentru dezechilibre, constituie documentele pe baza cărora PRE 

Electrica Furnizare realizeaza decontarea si emite documentele de plată catre membrii 

PRE. 

Dupa transmiterea de catre OPCOM a Notelor lunare de Informare pentru 

Decontarea obligatiilor de plată pentru titularii de licenta in calitate de PRE, PRE 

Electrica Furnizare va emite catre membru PRE o factura care va cuprinde valoarea 

dezechilibrului negativ generat de membrul PRE, valoarea redistribuirii costului 

suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, respectiv tarifele aferente contractului 

de prestari servicii corespunzatoare lunii in care a fost prestat serviciul. 

Incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare zilei in care PRE Electrica Furnizare 

transmite prin e-mail, Nota de Informare si factura aferenta, membrul PRE va emite către 

PRE Electrica Furnizare o factura care va cuprinde valoarea dezechilibrului pozitiv 

generat de membrul PRE si valoarea  redistribuirii venitului suplimentar provenit din 

echilibrarea sistemului.  

Orice factura aferenta unei obligatii de plata a membrului PRE/PRE Electrica 

Furnizare se emite si se transmite prin mijloace electronice (e-mail), fisier tip pdf. Adresa 

de e-mail este cea precizata in cadrul contactului. Data e-mailului este considerata data 

primirii facturii.  

Plata facturilor va fi efectuata prin orice mijloc legal de plata prevazut de legislatia 

in vigoare la termenele scadente prevazute in contract.  

Facturile, care sunt trimise la membrii PRE Electrica Furnizare, sunt insotite de: 

o Notele de Informare privind redistribuirea costurilor/veniturilor rezultate din 

echilibrarea pietei pentru luna….. 
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- Dezechilibrul care a amplificat/redus dezechilibrul SEN inregistrat de 

participantul PRE…. 

- Procentul corespunzator acestei valori din total dezechilibre 

- Suma ce va fi facturata de catre/catre Electrica Furnizare SA 

- Suma total costuri/venituri PRE 

- Total dezechilibre membri care au amplificat/redus dezechilibrul SEN 

o Nota de informare pentru decontarea lunara a dezechilibrului pentru participantul 

PRE Electrica Furnizare pentru luna…… 

- Dezechilibru pozitiv (MWh) 

- Dezechilibru negativ (MWh) 

- Dezechilibru sold (MWh) 

- Valoare dezechilibru pozitiv (lei) 

- Valoare dezechilibru negativ (lei) 

- Valoare dezechilibru sold (lei) 

o Valorile lunare prezentate mai sus sunt prezentate in Nota de informare detaliata 

pentru decontarea lunara a dezechilibrului participantului PRE Electrica Furnizare: 

- Notificat 

- Masura OMEPA 

- Dezechilibru sold 

- Dezechilibru pozitiv 

- Dezechilibru negativ 

- Pret OPCOM excedent 

- Pret OPCOM deficit 

- Pret recalculat excedent 

- Pret recalculat deficit 

- Valoare dezechilibru nealocat 

- Valoare dezechilibru realocat 

- Dezechilibru PRE 

- Comparatie PRE-membru PRE  

- Dezechilibru SEN 
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- Comparatie SEN vs PRE-MEMBRU (pentru intervalele in care rezultatul 

Comparatiei PRE-MEMBRU are valoarea "identic") 

- Dezechilibru membru PRE care a redus dezechilibru SEN/ dezechilibru 

membru PRE care a amplificat dezechilibru SEN 

- Sinteza lunara a sumarelor.  

 

Tarifele PRE Electrica Furnizare (tarif fix si tarif variabil) se bazeaza pe criterii de  

incadrare a clientilor si pe diversitatea serviciilor prestate. 
 

 

 

Criterii pentru stabilirea tarifelor de prestari servicii in cadrul PRE Electrica Furnizare: 

o Tipul de client (producator, furnizor, distribuitor) 

o Conditiile asociate licentei de producere/autorizatie – putere instalata (Pi) 

o Conditiile asociate licentei de distributie (complexitatea instalatiilor utilizate 

pentru distributie) 

o Complexitatea/frecventa de utilizare a serviciilor prestate 

o Fidelitatea clientului 

o Rezultatul simularilor realizate pentru client. 
 

Tariful variabil reprezinta un procent din diferenta in valoare absoluta intre 

Costul/Beneficiul generat de Dezechilibrul net in cazul participarii la Piata de Echilibrare 

ca PRE de sine statator si Costul/Beneficiul generat de Dezechilibrul in cazul participarii 

la Piata de Echilibrare in cadrul PRE Electrica Furnizare. 
 

 

 

 

 

7. INREGISTRARI 

o Contracte de prestari servicii incheiate cu membrii PRE Electrica Furnizare 

o Delegarea de responsabilitate a echilibrarii 

o Formulele de agregare pentru modificarile conturului PRE Electrica Furnizare 

o Notificari fizice 

o Notele de informare pentru decontarea lunara detaliata aferente dezechilibrelor 

cantitative orare ale fiecarui participant la PRE 

o Facturi emise/facturi primite de  PRE Electrica Furnizare 
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o Raportarea privind Sinteza lunara a calculului de decontare a dezechilibrelor PRE 

pe fiecare participant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXE 

o Delegarea de responsabilitate a echilibrarii 

o Nota de Informare privind redistribuirea costurilor/veniturilor rezultate din 

echilibrarea pietei pentru luna….. 

o Nota de informare pentru decontarea lunara a dezechilibrului pentru participantul 

PRE Electrica Furnizare pentru luna…… 

o Nota de informare detaliata pentru decontarea lunara a dezechilibrului 

participantului PRE Electrica Furnizare 


