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Procedura privind derularea activităților în calitate de PRE care își asuma responsabilitatea 

echilibrării pentru alți participanți la piață 

 

 

1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE 

1.1. Procedura are ca scop prezentarea modului de derulare a activității Societății Electrica Furnizare în calitate 

de PRE, respectiv stabilirea modului de transferare a responsabilității echilibrării de către un participant la 

piață, a modului de alocare între membrii PRE a costurilor/veniturilor generate de dezechilibrele nete ale 

PRE, a modului de redistribuire costuri/venituri suplimentare și a modului de facturare în PRE Electrica 

Furnizare. 

1.2. Procedura se aplică în relația dintre Societatea Electrica Furnizare SA și participanții la piață  care și-au 

transferat responsabilitatea echilibrării către PRE Electrica Furnizare. Aceasta s-a întocmit în conformitate 

cu prevederile Ordinului ANRE nr. 65/31.03.2020 privind modificarea și completarea unor ordine ale 

președintelui ANRE, art. IV privind modificarea unor articole din Ordinul ANRE nr. 76/2017 pentru 

aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părților responsabile cu echilibrarea și 

modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităților de producție și a consumatorilor 

dispecerizabili, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2013,cu respectarea prevederilor Codului 

Comercial al Pieței Angro și a legislației primare și secundare în domeniu. 

 

2. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 
  

2.1. Definiții: 

Termenii utilizați în prezentul document au semnificația definită în:  

o  Legea nr.123/16.07.2012  (Legea energiei electrice și a gazelor naturale).  

o Ordinul ANRE nr. 65/31.03.2020 (modificarea Ordinului nr.76/2017) 

o Codul Comercial al Pieței Angro de Energie Electrica cu modificările și completările ulterioare 
 

2.2.  Prescurtări: 

ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei 

ID – Interval de decontare 

OTS – Operatorul de Transport si Sistem 

PRE – Parte Responsabilă cu Echilibrarea 

PE – Piața de Echilibrare 

PZU-Piața pentru Ziua Următoare 

PI – Piața Intrazilnică 

OPE – Operatorul Pieței de Echilibrare 

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

PRE Electrica Furnizare– Parte Responsabila cu Echilibrarea constituita la Societatea Electrica Furnizare SA 
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3.  DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

3.1. De proveniență externă 

SR EN ISO 9001:2015 - “Sisteme de management al calității. Cerințe”; 

SR EN ISO 14001:2015 - “Sisteme de management de mediu. Cerințe cu  ghid de utilizare”; 

SR ISO 45001:2018 - “Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru 

utilizare.”; 

Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123/2012; 

Codul Comercial al Pieței Angro de Energie Electrica, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinului ANRE nr. 76/2017 pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părților 

responsabile cu echilibrarea și modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităților de producție 

și a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2013 cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ordinul ANRE nr. 51/2016 – Ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANRE cu 

modificările și completările ulterioare; 

PO Transelectrica Înregistrarea, revocarea, retragerea unei PRE; 

PO Transelectrica Constituirea, actualizarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru părțile responsabile cu 

echilibrarea; 

PO Transelectrica Înregistrarea în sistemul pieței de echilibrare a tranzacțiilor; 

PO Transelectrica Conținutul și formatul cadru al declarației de disponibilitate;  

PO Transelectrica Verificarea și modificarea declarației de disponibilitate; 

PO Transelectrica Conținutul și formatul cadru al notificărilor; 

PO Transelectrica Modificări declarații de disponibilitate; 

PO Transelectrica Modificări notificări fizice după închiderea porților de acceptare; 

PO Transelectrica Verificarea formei și conținutului NF; 

PO Transelectrica Procedura de urgență pentru transmiterea NF și a ofertelor; 

PO Transelectrica Conținutul și formatul cadru a confirmărilor de tranzacții încheiate pe Piața de Echilibrare 

Ordinul nr. 61/31.03.2020 aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, 

a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare 

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

responsabile cu echilibrarea 

Ordinul nr. 65/2020 privind modificarea si completarea unor ordine ale președintelui ANRE. 
 

3.2. De proveniență internă 

Actul Constitutiv al Societății, în vigoare;  

Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Societății, în vigoare;  

Codul de etică și conduită profesională al Societății, în vigoare;  

Procedura operationala a PRE EFSA. 

 

4.  RESPONSABILITĂȚI 

4.1.  PRE Societatea Electrica Furnizare SA 

Desfășoară activitatea de reprezentare ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea pentru participanții la piață 

(producători, furnizori, distribuitori), care și-au transferat responsabilitatea echilibrării către PRE Electrica 

Furnizare SA și asigură derularea relației cu alte entități (Operatorul Pieței de Echilibrare, Operatorul de 
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Măsurare, Operatorul de Decontare, Operatorul Pieței de energie electrică, Operatorul de Rețea, alte PRE – 

uri.), având următoarele responsabilități: 

o Realizează operațiunile ce decurg din calitatea de Parte Responsabilă cu Echilibrarea în conformitate 

cu prevederile Convenției de Asumare a Responsabilității Echilibrării încheiată cu CNTEE 

Transelectrica SA și cu obligațiile pentru PRE din Codul Comercial al pieței angro și din legislația 

primară și secundară în 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 și exportul de energie electrică raportate la conturul PRE Electrica Furnizare. 

o Ofertează, negociază, încheie și gestionează contractele PRE cu participanții la piață; 

o Realizează decontarea în cadrul PRE pentru membrii PRE, în corelare cu nota OPCOM și generează 

documentele necesare pentru facturare; 

o Redistribuie lunar membrilor PRE, venitul suplimentar, respectiv costul suplimentar provenit din echilibrarea 

sistemului, pe baza aportului fiecărui membru PRE și al PRE Electrica Furnizare în fiecare ID, la reducerea 

dezechilibrului sistemului energetic national, respectiv la amplificarea dezechilibrului sistemului energetic 

national, în conformitate cu reglementările legale în vigoare (art. 5 punctul 6 din Anexa Ordinului 65/2020); 

o Emite și transmite/primește facturile privind dezechilibrele în PE către/de la CNTEE Transelectrica 

SA; 

o Emite și postează pe pagina WebPRE facturile privind dezechilibrele în PE către membrii PRE (facturi 

rezultate din alocarea dezechilibrelor negative generate de membru PRE, redistribuirea costurilor 

suplimentare provenite din echilibrarea sistemului și tarifele aferente contractului); 

o Descarcă de pe WebPRE și achită facturile membrilor PRE (facturi rezultate din alocarea 

dezechilibrelor pozitive generate de membru PRE și redistribuirea veniturilor suplimentare provenite 

din echilibrarea sistemului); 

o Realizează și transmite rapoarte de monitorizare către ANRE și către alte entități abilitate; 

o Actualizează și gestionează anexele cu formulele de calcul ale membrilor PRE și realizează 

documentele solicitate de OMEPA și OPE pentru membrii PRE; 

o Analizează, verifică și completează machetele personalizate cu contracte achiziție/vânzare și prognoze 

producție/consum ale clienților PRE și actualizează baza de date pentru membrii PRE; 

o Prelucrează datele orare din contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice și transmite 

Notificările fizice pentru titularii de licență aparținând PRE Electrica Furnizare, utilizând Sistemul 

Pieței de Echilibrare. PRE Electrica Furnizare verifică dacă notificările transmise de participanții la 

piață - membrii ai PRE Electrica Furnizare sunt în echilibru și în situația în care se constată existența 

notificării în dezechilibru a unui participant la piață, atenționează participantul respectiv prin email în 

vederea corectării situației prin modificarea producției și/sau contractarea energiei electrice pe piața 

de energie. 

o Transmite Notificările fizice pentru Ziua de Livrare, pentru verificare și aprobare la OPE, înainte de 

Ora de Închidere a PE (max. ora 16.30) a zilei de Tranzacționare care precedă Ziua de Livrare, 

utilizând platforma informatică dedicată (inclusiv transmiterea eventualelor modificări ale 

Notificărilor fizice).  

 

4.2. Participanții la piață care și-au delegat responsabilitatea echilibrării către PRE Electrica Furnizare 

o Semnează contractele de prestari servicii și toate documentele aferente (transferul responsabilității 

echilibrării, formule de calcul, etc) și respectă toate prevederile contractuale; 
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o Transmit, în format electronic, la sfârșitul fiecărei luni pentru luna următoare, către PRE Electrica 

Furnizare, cantitățile orare de energie electrică contractate prin contracte de achiziție/vânzare și le 

actualizează zilnic cu tranzacțiile de vânzare/cumpărare și cu prognozele de producție/consum, în 

conformitate cu obligațiile prevăzute în reglementări; 

o Verifică datele operaționale transmise spre analiză de către PRE Electrica Furnizare, respectând 

termenele limită comunicate de aceasta; 

o Achită 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 și facturi de penalități pentru întârziere la plată). 

o Emit și postează pe WebPRE 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 obligă să deţină și să menţină în vigoare Licenţa de Producere/Furnizare/Distributie/Autorizatie de 

producere şi să respecte prevederile acesteia. 

o Se obligă să respecte prevederile codului de etică și conduită profesională al PRE Electrica Furnizare 

care îi sunt incidente. 

o Transmit către OTS, înainte de ora 16:30 a zilei anterioare zilei de livrare, valorile 

producției/consumului, vânzărilor, cumpărărilor, importurilor și exporturilor, în conformitate cu 

macheta publicată de OTS și cu prevederile Ordinului ANRE nr. 65/2020. 

 

5. DESCRIEREA PROCESULUI 

5.1. Modul de transferare a responsabilității echilibrării de către un participant la piață către PRE 

Electrica Furnizare și derularea operațiunilor în calitate de Parte Responsabilă cu Echilibrarea 

PRE Electrica Furnizare identifică în piața prestărilor de servicii posibilii clienți și nevoile acestora, 

primește și gestionează cererile de intrare în PRE ale participanților la piață.  

Pentru a solicita intrarea în PRE Electrica Furnizare, un client trebuie să facă dovada deținerii unei licențe 

valabile și să transmită următoarele documente: 

o Cerere înscriere în PRE Electrica Furnizare SA;  

o Copie Licență (inclisiv condițiile asociate), anexa B  

o Certificatul în scopuri de TVA; 

o Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerțului; 

o Actul constitutiv sau statutul; 

o Certificat constatator de la Registrul Comerțului; 

o Un număr de cont pentru plata obligațiilor financiare; 

o Listă persoane de contact pentru notificări, decontare, parte financiară, etc  

PRE Electrica Furnizare negociază cu clientul clauzele contractului de prestare de serviciu în calitate de 

PRE în vederea obținerii de avantaje comerciale pentru ambele părți. 

Clienții se pot clasifica după: 

o tipul de licență: producător, furnizor, distribuitor;  

o puterea instalată;  

Dacă procesul de negociere s-a încheiat cu succes, PRE Electrica Furnizare întocmește documentele 

necesare înscrierii în PRE a unui participant la piață, acestea fiind:  

o contract de prestări de servicii,  

o transfer de responsabilitate,  
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o anexele cu formulele de calcul etc.  

Contractele de prestări servicii vor fi aprobate și semnate de ambele parti.  

Urmare modificărilor din legislația primară și secundară și a reglementărilor în domeniu, PRE Electrica 

Furnizare oferă consultanță și suport clienților și transpune în documentele aferente contractelor de prestări 

servicii noile modificări.  
 

Având la bază contractele de prestări servicii în calitate de Parte Responsabilă cu Echilibrarea și procedurile 

CNTEE Tranelectrica SA, PRE Electrica Furnizare depune la OPE transferurile de responsabilitate în vederea 

înregistrării în Registru PRE și depune la OMEPA anexele în vederea agregării datelor măsurate pe conturul 

PRE Electrica Furnizare.  
 

PRE Electrica Furnizare introducere în programul informatic datele despre membrii noi, actualizează baza de 

date și verifică și completează machetele personalizate pentru membrii PRE. 
 

Membrii PRE Electrica Furnizare completează și transmit machetele personalizate cu 

contractele/consumurile/prognozele aferente activității în piața angro de energie electrică. Aceste machete se 

actualizează lunar/zilnic/orar (dacă este cazul). 
 

PRE Electrica Furnizare procesează zilnic (orar dacă este cazul) datele membrilor PRE privind producția, 

consumul, achiziția și vânzarea în piața de energie electrică, precum și datele privind tranzacțiile realizate de 

membrii PRE în PZU și PI și transmite Notificările fizice utilizând Sistemul Pieței de Echilibrare către OPE. 

PRE Electrica Furnizare verifică dacă notificările transmise de participanții la piață -membri ai PRE Electrica 

Furnizare sunt în echilibru și în situația în care se constată existența notificării în dezechilibru a unui membru 

PRE, atentionează membru PRE respectiv prin email în vederea corectării situației prin modificarea producției 

și/sau contractarea energiei electrice pe piața 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 desemnează o persoană de contact care să acționeze în numele PRE Electrica 

Furnizare și care să țină legatura cu CNTEE Transelectrica SA (OPE) pe parcursul fiecărei Zile de 

Tranzacționare. 
 

PRE Electrica Furnizare SA descarcă valorile măsurate și transmite membrilor PRE Electrica Furnizare spre 

verificare. Dacă datele transmise de OR sunt incorecte, membrii PRE și PRE Electrica Furnizare le pot contesta 

conform reglementărilor în vigoare. OR va face corecțiile și va retransmtie datele către OMEPA. 

OMEPA transmite valorile măsurate agregate ODPE. În fiecare lună calendaristică ODPE determină 

dimensiunea PRE Electrica Furnizare și întocmește o Notă de Informare pentru Decontare cuprizând toate 

sumele de plătit sau de primit de PRE Electrica Furnizare pentru dezechilibre în PE. 
 

Procesul de preluare a datelor măsurate se desfășoară lunar (o dată pe lună dacă valorile măsurate sunt identice 

cu valorile măsurate aprobate, bilunar dacă valorile măsurate diferă de valorile măsurate aprobate, de mai 

multe ori dacă sunt necesare refaceri conform reglementărilor în vigoare) și constă în: 

o Creare și întreținere rapoarte în platforma www 100; 

o Verificarea și descărcarea corectă la termenele stabilite a valorilor măsurate și a valorilor măsurate 

aprobate; 
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o Transmiterea către membri și confirmarea de către aceștia a valorilor măsurate și a valorilor 

măsurate aprobate; 

În baza datelor măsurate descărcate de pe platforma OMEPA, a notificărilor membrilor PRE, a NI primite de 

la ODPE și a datelor contractuale privind tarifele, PRE Electrica Furnizare realizează decontarea în piața de 

echilibrare (conform Ordinului 65/2020) și emite rapoarte către membrii PRE sau alte entități. 

 

5.2. Modul de alocare către membrii PRE a costurilor sau beneficiilor generate de dezechilibrele nete 

ale PRE Electrica Furnizare 

 Modul de calcul între membrii unei PRE a costurilor/veniturilor generate de dezechilibrele nete ale PRE se 

realizează pentru fiecare interval orar, în conformitate cu următorul algoritm: 
 

5.2.1. Calculul valorii dezechilibrului pentru fiecare membru al PRE se determina considerând 

înregistrarea ca PRE individuală, virtuală: 

a) poziția neta contractuală, PNCi  a PREi, se calculează astfel: 

𝑃𝑁𝐶𝑖 = ∑ 𝑆𝐵𝑣𝑖𝑗 − ∑ 𝑆𝐵𝑐𝑖𝑘       [𝑀𝑊ℎ]

𝑞

𝑘=1

𝑝

𝑗=1

 

unde: 

𝑃𝑅𝐸𝑖 reprezintă partea responsabilă cu echilibrarea individuală, virtuală; 

𝑆𝐵𝑣𝑖𝑗 reprezintă schimbul bloc de vânzare a PREi virtuală către o altă PRE, determinat pe baza notificării 

transmise conform art. 4 alin. (1); 

𝑆𝐵𝑐𝑖𝑘 reprezinta schimbul bloc de cumpărare a PREi virtuală de la o altă PRE determinat pe baza notificării 

transmise conform art.4 alin.(1); 

p, respectiv q reprezintă numărul schimburilor bloc de vânzare, respectiv de cumpărare ale PREi. 

 

b) poziția netă măsurată a PREi se calculează astfel: 

𝑃𝑁𝑀𝑖 = 𝑃𝑚𝑖 − 𝐶𝑚𝑖  [𝑀𝑊ℎ] 

unde: 

𝑃𝑁𝑀𝑖  reprezinta pozitia neta masurata a PREi 

𝑃𝑚𝑖    reprezintă cantitatea de energie electrică totală livrată în rețea de către PREi 

𝐶𝑚𝑖    reprezintă cantitatea de energie electrică totală consumată de PREi 

 

c) dezechilibrul PREi se determină: 

𝐷𝐸𝑍𝑖 = 𝑃𝑁𝑀𝑖 − 𝑃𝑁𝐶𝑖          [𝑀𝑊ℎ] 

 

d) valoarea dezechilibrului PREi se determină: 
 

𝑉𝐷𝐸𝑍(𝑖) = 𝐷𝐸𝑍 (𝑖) ∗ 𝑃𝑑𝑒𝑓          𝑑𝑎𝑐𝑎 𝐷𝐸𝑍(𝑖) < 0       [𝑙𝑒𝑖] 

𝑉𝐷𝐸𝑍(𝑖) = 𝐷𝐸𝑍(𝑖) ∗ 𝑃𝑒𝑥            𝑑𝑎𝑐𝑎 𝐷𝐸𝑍 (𝑖) > 0       [𝑙𝑒𝑖] 

 

unde: 

𝐷𝐸𝑍 (𝑖) reprezintă dezechilibrul PREi 

𝑃𝑑𝑒𝑓, 𝑃𝑒𝑥 reprezintă prețul de deficit, respectiv prețul de excedent corespunzător  ID de livrare, determinat 

de către Societatea Operatorului Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM-SA 

𝑃𝑁𝐶𝑖  reprezintă poziția netă contractuala a PREi 

𝑉𝐷𝐸𝑍 (𝑖) reprezintă valoarea dezechilibrului PREi 
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5.2.2. Suma algebrică a valorii dezechilibrelor tuturor PRE (i) se determină astfel: 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ∑ 𝑉𝐷𝐸𝑍(𝑖)          [𝑙𝑒𝑖]

𝑛

𝑖=1

 

 

unde n este numărul membrilor PRE 

a) în cazul în care Vtotal*VDEZ ≤ 0, câștigul total se determină astfel: 

𝐶𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  |𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙| + |𝑉𝐷𝐸𝑍| 

b) în cazul în care Vtotal*VDEZ>0, câștigul total se determină astfel: 

𝐶𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  ||𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙| − |𝑉𝐷𝐸𝑍|| 

c) Câștigul unitar C se calculează 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 calculează 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 prețul de deficit revizuit, respectiv prețul de excedent revizuit. 

 

5.2.4. Costurile/Veniturile fiecărui participant la piața i, membru al PRE, rezultate în urma 

redistribuirii interne a costurilor/veniturilor aferente dezechilibrelor, se calculează astfel: 

a)  𝑑𝑎𝑐𝑎 𝐷𝐸𝑍𝑖 < 0 𝑎𝑡𝑢𝑛𝑐𝑖 

 𝑉𝐷𝐸𝑍𝑖
𝑖𝑛𝑡 =  𝐷𝐸𝑍𝑖 ∗ 𝑃def 𝑖𝑛𝑡     [𝑙𝑒𝑖] 

b)  𝑑𝑎𝑐𝑎 𝐷𝐸𝑍𝑖 > 0 𝑎𝑡𝑢𝑛𝑐𝑖 

𝑉𝐷𝐸𝑍𝑖
𝑖𝑛𝑡 =  𝐷𝐸𝑍𝑖 ∗ 𝑃ex 𝑖𝑛𝑡      [𝑙𝑒𝑖] 

 

5.3. Modul de redistribuire a costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului 

aferente PRE Electrica Furnizare către membrii PRE 

Redistribuirea costurilor/veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului aferente PRE către 

membrii PRE se determină pe baza aportului fiecărui membru al PRE și al fiecărei PRE, în fiecare ID, la 

reducerea dezechilibrului sistemului, respectiv la creșterea dezechilibrului sistemului. 

Având în vedere prevederile Ordinului ANRE nr. 51/2016: 

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

lunar fiecărei PRE, pe baza aportului acesteia la reducerea dezechilibrului sistemului, respectiv la 

amplificarea dezechilibrului sistemului în fiecare interval de dispecerizare. 
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Valoarea redistribuită fiecărei PRE se determină astfel: 

𝑆𝑖 =  (𝐷𝑡𝑜𝑡,𝑖/ ∑ 𝐷𝑡𝑜𝑡,𝑖

𝑛

𝑖=1

) × 𝐴𝑟𝑒𝑠 

Unde: 

𝑆𝑖- valoarea redistribuita către PREi din venitul/costul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului; 

𝐴𝑟𝑒𝑠 – venitul suplimentar sau costul suplimentar rezultat în luna respectivă din echilibrarea sistemului; 

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

Extrapolarea formulei prevazută în Ordinul ANRE nr. 51/2016 în cadrul PRE Electrica Furnizare se 

realizează prin alocarea costurilor/veniturilor suplimentare către membrii PRE în functie de rezultatele 

comparării în mod direct a sensului SEN cu sensul PRE și cu sensul membrului PRE pentru fiecare ID: 

 

6. MODUL DE FACTURARE ȘI PLATĂ 

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

Decontare (emise conform Ordinului 31/2018 modificat prin Ordinul 61/2020), 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. 

După postarea pe platforma informatica de către OPCOM a Notelor lunare de Informare pentru 

Decontarea obligațiilor de plată pentru participanții la piață în calitate de PRE, PRE Electrica Furnizare va 

emite către membru PRE o factură 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 corespunzătoare lunii în care a fost prestat serviciul. 

Începând cu ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care PRE Electrica Furnizare postează pe 

WebPRE, Nota de Informare și factura aferentă, membrul PRE va emite către PRE Electrica Furnizare 

o factură care va cuprinde valoarea dezechilibrului pozitiv generat de membrul PRE și valoarea  redistribuirii 

venitului suplimentar provenit din echilibrarea sistemului.  

Orice factură aferentă unei obligații de plată a membrului PRE/PRE Electrica Furnizare se emite și se 

postează pe WebPRE, în fișier tip pdf. Adresa de e-mail este cea precizată în cadrul contactului. Data postării 

pe Web PRE este considerată data primirii facturii.  

Plata facturilor va fi efectuată prin orice mijloc legal de plată prevăzut de legislația în vigoare la 

termenele scadente prevăzute în contract.  

Facturile, care sunt postate pe WebPRE membrilor PRE Electrica Furnizare, sunt însoțite de: 

o Notele de Informare privind redistribuirea costurilor/veniturilor rezultate din echilibrarea pieței pentru 

luna de decontare; 

- Dezechilibrul care a amplificat/redus dezechilibrul SEN înregistrat de participantul PRE; 

- Procentul corespunzător acestei valori din total dezechilibre; 

- Suma ce va fi facturată de către/către Electrica Furnizare SA; 

- Suma total costuri/venituri PRE; 

- Total dezechilibre membri care au amplificat/redus dezechilibrul SEN; 

o Nota de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrului pentru participantul PRE Electrica 

Furnizare pentru luna de decontare 

- Dezechilibru pozitiv (MWh); 

- Dezechilibru negativ (MWh); 

- Dezechilibru sold (MWh); 

- Valoare dezechilibru pozitiv (lei); 
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- Valoare dezechilibru negativ (lei); 

- Valoare dezechilibru sold (lei); 

o Valorile lunare prezentate mai sus sunt prezentate în Nota de informare detaliată pentru decontarea 

lunara a dezechilibrului participantului PRE Electrica Furnizare: 

- Notificat; 

- Măsura OMEPA; 

- Dezechilibru sold; 

- Dezechilibru pozitiv; 

- Dezechilibru negativ; 

- Preț OPCOM excedent; 

- Preț OPCOM deficit; 

- Preț recalculat excedent; 

- Preț recalculat deficit; 

- Valoare dezechilibru nealocat; 

- Valoare dezechilibru realocat; 

- Dezechilibru PRE; 

- Comparație PRE-membru PRE ; 

- Dezechilibru SEN; 

- Comparație SEN vs PRE-MEMBRU (pentru intervalele în care rezultatul Comparației PRE-

MEMBRU are valoarea "identic"); 

- Dezechilibru membru PRE care a redus dezechilibru SEN/dezechilibru membru PRE care a 

amplificat dezechilibru SEN; 

- Sinteza lunară a sumarelor.  
 

Tarifele PRE Electrica Furnizare (tarif fix si tarif variabil) se bazează pe criterii de  încadrare a clienților și pe 

diversitatea serviciilor prestate. 
 

Criterii pentru stabilirea tarifelor de prestări servicii în cadrul PRE Electrica Furnizare: 

o Tipul de client (producător, furnizor, distribuitor) 

o Condițiile asociate licenței de producere/autorizație – putere instalată (Pi) 

o Condițiile asociate licenței de distribuție (complexitatea instalațiilor utilizate pentru distribuție) 

o Complexitatea/frecvența de utilizare a serviciilor prestate 

o Fidelitatea clientului 

o Rezultatul simulărilor realizate pentru client. 
 

Tariful variabil reprezintă un procent din diferența în valoare absolută între Costul/Beneficiul generat de 

Dezechilibrul net în cazul participării la Piața de Echilibrare ca PRE de sine stătător și Costul/Beneficiul 

generat de Dezechilibrul în cazul participării la Piața de Echilibrare în cadrul PRE Electrica Furnizare. 

 

7. ÎNREGISTRĂRI 

o  Contracte de prestări servicii încheiate cu membrii PRE Electrica Furnizare; 

o  Transferul de responsabilitate a echilibrării; 

o  Documentele pentru modificările conturului PRE Electrica Furnizare pentru CNTEE Transelectrica 

SA, inclusiv OMEPA; 

o Notificări fizice; 
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o Notele de informare pentru decontarea lunara detaliata aferente dezechilibrelor cantitative orare ale 

fiecărui participant la PRE; 

o Facturi emise/facturi primite de  PRE Electrica Furnizare; 

o Raportarea privind Sinteza lunara a calculului de decontare a dezechilibrelor PRE pe fiecare 

participant. 

 

8. ANEXE 

o Transferul responsabilității  echilibrării 

o Nota de Informare privind redistribuirea costurilor/veniturilor rezultate din echilibrarea pieței pentru 

luna de decontare  

o Nota de informare pentru decontarea lunara a dezechilibrului pentru participantul PRE Electrica 

Furnizare pentru luna de decontare 

o Nota de informare detaliata pentru decontarea lunara a dezechilibrului participantului PRE Electrica 

Furnizare 


