Nr. de Înregistrare Beneficiar

Nr. de Înregistrare Prestator

Contract de Prestare Servicii
Nr. ... din data .........

1. PĂRŢI CONTRACTANTE
Între
Subsemnatul, ……………………… – Administrator al ……………… , producător de energie
electrică din surse regenerabile de energie, cu sediul în ……………, Str. ……………, Nr. ………..,
Sector/Judet …………, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. ……………. având codul
unic de înregistrare RO…………., cont bancar IBAN: ………………. deschis la Banca
…………….. , titular al licenței de producție de energie electrică nr. ……….. din …………., emisă
de ANRE, Telefon ……….., Fax ………., E-mail: …………………, denumită în prezentul contract
„Beneficiarul”,
și
S.C. CREST ENERGY S.R.L., înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. J40/21703/1994, având
Codul Unic de Înregistrare RO 6506474, cu sediul social în București, Calea Floreasca, Nr. 91-111,
Sector 1, Etaj 3, Birou 1, Telefon 021-796.00.21, Fax 021-313.20.40, având cont bancar Nr. RO73
BTRL RONC RT03 7663 1301, deschis la Banca Transilvania, sucursala Victoria, înregistrată ca
Parte Responsabilă cu Echilibrarea conform Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică,
cod identificare 30XROCREST-----P, reprezentată legal prin Tiberiu BARBU – Director General, în
calitate de Prestator, denumita în prezentul contract “Prestatorul” sau “PRE CREST ENERGY”.
Beneficiarul şi Prestatorul vor fi denumite în prezentul contract, în mod individual „Partea” şi în
mod colectiv „Părţile”.
Părţile au convenit, de comun acord, încheierea prezentului contract în următoarele condiţii.
2. OBIECTUL ŞI TARIFUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul PRE CREST ENERGY se obligă să presteze serviciul de reprezentare ca Parte
Responsabilă cu Echilibrarea către participantul la Piaţa de Echilibrare [PE] titular de licenţă
- denumit Beneficiar, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin
prezentul contract.
2.2. Natura si volumul serviciillor sunt în conformitate cu prevederile Codului Comercial al
Pieţei Angro de Energie Electrică referitoare la funcţionarea pieţelor centralizate, respectiv
Piaţa de Echilibrare [PE] şi cu activităţile prevăzute în Anexa 1-Lista serviciilor.
2.3. Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului de servicii de reprezentare ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea. Tariful
este alcătuit dintr-un Tarif lunar fix convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil
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prestatorului de către Beneficiar şi stabilit conform metodologiei de calcul a tarifului
lunar (Anexa 2), la care se adaugă Tariful lunar variabil ce reprezintă o cotă procentuală
de …… % din diferenţa în valoare absolută între rezultatele financiare generate de
Dezechilibrul net în cazul participării individuale ca PRE şi rezultatele financiare aferente
participării în cadrul PRE CREST ENERGY. Tariful este revizuibil în condiţiile
prevederilor de la clauza 14.
3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prestatorul PRE CREST ENERGY se obligă să presteze serviciul de reprezentare ca Parte
Responsabilă cu Echilibrarea, pe o perioada de 24 luni, cu începere de la data intrării în
vigoare a prezentului contract.
3.2. Dupa expirarea perioadei prevazute la Art. 3.1 prezentul contract se prelungeste automat,
fara semnarea altui document, pentru o perioada de timp egala cu cea initiala, in conditiile
in care nici una dintre parti nu il denunta, in scris, cu 30 de zile lucratoare inainte de expirare.
3. DEFINIŢII
4.1. Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în Anexa 1- Lista serviciilor.
5. APLICABILITATE
5.1. Intrarea în vigoare a contractului este condiţionată de semnarea actului de acceptare a
delegării responsabilităţii echilibrării pentru Beneficiarul titular de licenţă şi de încheierea
actelor necesare la OMEPA şi la OPE.
5.2. Contractul de prestări servicii intră în vigoare la data de ……………. .
6. DOCUMENTELE CONTRACTUALE
6.1. Documentele prezentului contract sunt:
Contractul de prestare de servicii;
Anexa 1 - Lista serviciilor ;
Anexa 2 - Obligaţii financiare ;
Delegarea Responsabilităţii Echilibrării titularului de licenţă către PRE CREST
ENERGY;
Acte adiţionale, daca exista;
7. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE
7.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara
acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de
derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale
7.2. Dezvăluirea oricărei informaţii catre persoanele implicate în îndeplinirea prezentului
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contract se va face in mod confidenţial şi se va limita numai la acele informaţii care sunt
strict necesare în vederea îndeplinirii contractului.
7.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii
referitoare la contract dacă:
informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la
cealaltă parte contractantă; sau
informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi
contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
partea contractantă a fost obligată în mod legal sa dezvăluie informaţia.
7.4. Prestatorul este obligat să asigure confidenţialitatea datelor transmise de către Beneficiar,
inclusiv a acelor date pentru care acesta a transmis Prestatorului acordul în vederea accesului
şi prelucrării şi va trata informaţiile comunicate de Beneficiar ca fiind confidenţiale.
8. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI
8.1. Prestatorul are obligaţia de a efectua serviciile prevăzute în prezentul contract, în
conformitate cu Anexa 1- Lista serviciilor, cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat, conform reglementărilor aplicabile serviciilor prestate.
8.2. Prestatorul are obligaţia de a asigura resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele
şi dotarea de comunicaţie şi informatică, fie de natură provizorie, fie definitive necesare
pentru derularea contractului, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută
în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
8.3. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor si de siguranţa tuturor
operaţiunilor efectuate.
8.4. Prestatorul are obligaţia să transmită Beneficiarului Note de Informare privind calculul
dezechilibrelor Beneficiarului in maxim 5 zile de la primirea Notelor de Decontare emise
de către OPCOM S.A.
8.5. In termenul prevăzut de reglementarile în vigoare, pe baza Notelor de Decontare emise de
către OPCOM SA şi decontării efectuate la nivelul PRE, Prestatorul va emite facturi către
Benefciar pentru valoarea dezechilibrului negativ calculat la preţul de deficit in bazare
regulilor interne de decontare existente în cadrul PRE CREST ENERGY, in maxim 5 zile
de la primirea Notelor de Decontare.
8.6. Facturile de regularizare se vor emite de către Prestator conform prevederilor actuale ale
Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică şi regulilor interne de decontare
existente în cadrul PRE CREST ENERGY, in cazul in care OPCOM va reface decontarile
conform prevederilor Ordinul nr. 115/2014 pentru aprobarea Regulilor privind decontarea
lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile
cu echilibrarea.
8.7. Emiterea facturilor de către Prestator se va face în ultima zi a lunii în care a fost prestat
serviciul pentru tariful fix şi cel mai târziu în ultima zi a lunii în care se stabilesc rezultatele
finale în ceea ce priveşte alocarea dezechilibrelor, pentru tariful variabil.
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8.8. Prestatorul are obligaţia să transmită Beneficiarului facturile (corespunzătoare contractului
de prestări servicii respectiv cele de tarif fix/variabil, cele rezultate din alocarea
dezechilibrelor şi din redistribuirea costurilor /veniturilor) în cel mult trei zile lucrătoare de
la data emiterii acestora.
8.9. Prestatatorul are obligaţia de a asigura plata facturilor rezultate din alocarea dezechilibrelor
şi din redistribuirea costurilor/veniturilor) în cel mult 6 zile lucrătoare de la data primirii lor
prin fax, e-mail sau posta.
8.10. Redistribuirea costurilor sau a veniturilor reziduale provenite din echilibrarea sistemului se
va calcula in functie de dezechilibrele fiecarui membru din cadrul PRE CREST ENERGY,
conform Ord. ANRE 51/2016.
9. RESPONSABILITĂŢILE BENEFICIARULUI
9.1. Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţie Prestatorului orice informaţii pe care acesta
le-a solicitat în vederea prestarilor serviciilor din Anexa 1- Lista serviciilor prestate şi pe
care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.
9.2. Beneficiarul are obligaţia de a respecta termenele limita de furnizare a datelor care
condiţionează realizarea / termenul de realizare a serviciilor stipulate stipulate in Anexa 1Lista serviciilor. Astfel, acesta trebuie sa transmita toate Notificarile Fizice pentru Ziua de
Livrare cel tarziu la ora 14:30 a Zilei de Tranzactionare.
9.3. Beneficiarul are obligaţia de a asigura plata facturilor aferente (corespunzătoare contractului
de prestări servicii respectiv cele de tarif fix/variabil, cele rezultate din alocarea
dezechilibrelor si din redistribuirea costurilor /veniturilor) în cel mult 4 zile lucrătoare de la
data primirii lor prin fax, e-mail sau poştă/curier.
9.4. Pe baza Notelor de Informare emise de către PRE CREST ENERGY şi decontării efectuate
la nivelul PRE, Beneficiarul va emite facturi către Prestator pentru valoarea dezechilibrului
pozitiv calculat la preţul de excedent in bazare regulilor interne de decontare existente în
cadrul PRE CREST ENERGY.
9.5. Facturile de regularizare se vor emite de către Beneficiar conform prevederilor actuale ale
Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică şi regulilor interne de decontare
existente în cadrul PRE CREST ENERGY, in cazul in care OPCOM va reface decontarile
conform prevederilor Ordinul nr. 115/2014 pentru aprobarea Regulilor privind decontarea
lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile
cu echilibrarea.
9.6. Beneficiarul are obligaţia de a constitui în favoarea Prestatorului garantii financiare conform
solicitării Prestatorului, formulate în conformitate cu reglementările şi cerinţele
Operatorului de Decontare în condiţile în care Prestatorul face dovada unei asemnea
solicitări făcute din partea Operatorului de Decontare.
9.7. In cazul in care Beneficiarul este Unitate Dispecerizabila (UD), aceasta are obligativitatea
verificării notificărilor UD şi contestării acestora în termenele din procedurile C.N.
Transelectrica S.A.. Prestatorul nu poate fi tras la raspundere de eventualele pierderi
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financiare ale Beneficiarului legate de notificarile UD.
9.8. Beneficiarul are obligaţia de a constitui în favoarea Prestatorului garanții financiare în
valoare de …………….. RON conform solicitării Prestatorului, cel târziu până în data de
................... Aceasta trebuie să fie valabilă cel puțin 3 luni de la încetarea prezentului
contract. Neconstituirea garanțiilor solicitate de către Prestator este motiv de reziliere a
contractului în conformitate cu clauza 16 si de retragere de către Prestator a Delegării
Responsabilităţii Beneficiarului de la C.N. Transelectrica S.A.
Garanția financiară se va restitui Beneficiarului la încetarea, din orice motiv (cu excepția
neîndeplinirii de către Beneficiar a obligațiilor de plată), a contractului de prestare de
servicii, în termen de maxim 30 de zile de la data încetării respective. În caz de neplată,
garanția se va restitui diminuată cu valoarea obligației de plată.
10. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI
10.1. Prestarea serviciilor de către PRE CREST ENERGY se consideră conformă şi implica plata
tarifului corespunzator prestărilor de servicii, atât timp cât Costul generat de Dezechilibrul
net în cazul participării la Piaţa de Echilibrare ca PRE de sine stătător este mai mare decât
Costul generat de Dezechilibru în cazul participării la Piaţa de Echilibrare în cadrul PRE
CREST ENERGY. Cel 2 costuri sunt evidenţiate în Notele de Informare emise de PRE
CREST ENERGY la decontarea finală.
11. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE
11.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la data intrării în vigoare a
contractului, respectiv …………… şi în conformitate cu prevederile de la Art. 5.
11.2. Serviciile prestate în baza contractului se consideră terminate numai la încheierea financiară
a tuturor decontărilor şi obligaţiilor de plată legate de ultima lună de contract, având în
vedere particularităţile Pieţei de Echilibrare.
12. MODALITĂŢI DE PLATĂ
12.1. Nota de Decontare emisă de OPCOM cuprinzând toate sumele de plătit sau de primit de
PRE CREST ENERGY pentru dezechilibre constituie documentul pe baza căruia
Prestatorul emite Note de Informare ce sunt transmise Beneficiarului. In baza acestora se
vor factura dezechilibrele pozitive/negative, după caz.
12.2. Pentru plata facturilor, beneficiarii pot alege orice modalitate legală de plată. Dacă ziua
limita de plată nu este o zi financiara, atunci limita de plată se consideră următoarea zi
financiară. Plata facturii se efectueaza în lei, conform legislaţiei, în contul bancar convenit
de către părţi.
13. PREŢULUI CONTRACTULUI
13.1. Pentru serviciile prestate părtile convin că plăţile datorate de Beneficiar Prestatorului sunt
cele prevazute în Anexa 2 - Obligaţii financiare la prezentul contract.
13.2. Modificarea tarifului (fix sau variabil) se face prin act adiţional semnat de ambele părti.
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14. AMENDAMENTE
14.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului prin act adiţional, în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut
fi prevăzute la data încheierii contractului.
15. PENALITĂŢI, DAUNE - INTERESE
15.1. În cazul în care părţile nu onorează facturile până la expirarea perioadei prevăzute la clauza
9.3 si 8.9., părţile au obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală din plata neefectuată. Cota procentuală pentru fiecare zi întârziere, până la
îndeplinirea efectivă a obligaţiilor de plata este cea a dobanzii datorate pentru neplata la
termen a obligatiilor pentru bugetul de stat, aplicată începând cu prima zi ulterioară
termenelor prevăzute la paragrafele 9.3 si 8.9, până în ziua plăţii (exclusiv).
15.2. În cazul în care Beneficiarul este rău platnic, adică depăşeşte cu mai mult de 5 zile
termenul de plată al oricărei obligaţii scadente, Prestatorul are dreptul să acționeze
garanția constituită de Beneficiar in conformitate cu Art. 9.8. Beneficiarul este obligat să
reconstituite garanția in termen de 5 zile financiare. In caz contrar, se vor incepe
demersurile pentru rezilierea contractului în conformitate cu clauza 16 si pentru
retragerea Delegării Responsabilităţii Beneficiarului de la C.N. Transelectrica S.A.
16. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
16.1. Prezentul contract incetează de drept, fără vreo notificare prealabilă şi fără intervenţia
vreunei instanţe de judecată la expirarea perioadei de timp menţionată în Contract, ţinanduse cont de prevederile Art. 3.2.
16.2. În situaţia neîndeplinirii de către Beneficiar a obligaţiilor de plată descrise anterior,
Prestatorul poate rezilia contractul de prestare de servicii conform clauzelor Art. 15.2. si/sau
Art. 9.8.
16.3. Partile isi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, in cel mult 10 de zile
de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului
sau în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către cealaltă parte, obligaţii stipulate
în responsabilităţile părţilor.
16.4. În cazul prevăzut la clauza 16.3 părţile au dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului,
ţinând cont de prevederile articolului 11.2.
16.5. Părtile pot conveni de comun acord rezilierea contractului la o anumită dată, rezilere ce va
consemnată printr-un act adiţional semnat de ambele părţi.
16.6. Prestatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in termen de 5 zile, cu o Notificare
prealabila de 2 zile lucratoare, in cazul in care Beneficiarul ramane cu dezechilibre datorita
faptului ca nu a tranzactionat cantitatile necesare pe celellalte piete de energie electrica.
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17. CESIUNEA
17.1. Prestatorul nu are dreptul de a transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin
prezentul contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al Beneficiarului.
17.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte
obligaţii asumate prin contract.
18. FORŢA MAJORĂ
18.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
18.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi,
imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la
dispoziţie în vederea limitării consecinţelor, precum si de a dovedi interventia, cauzele si
data incetarii acesteia prin intermediul unui certificat eliberat de catre o autoritate
competenta.
18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 60 de
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a
prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
19.1. În cazul în care o sumă facturată de una din părţi este contestată integral sau parţial de
cealaltă parte, Partea debitoare va efectua plata integral şi va înainta, în termen de 5 zile
financiare de la primirea facturii, o notă explicativă Părţii creditoare cuprinzând obiecţiile
sale. Partea creditoare analizează contestaţia primită şi, în termen de 5 zile financiare de la
primirea acesteia, transmite Părţii debitoare punctul său de vedere privind contestaţia.
Eventualele corecţii sau regularizări rezultate prin rezolvarea contestaţiei, pe cale amiabilă
sau prin hotarâre judecatorească definitivă, vor fi efectuate la următoarea facturare.
19.2. Beneficiarul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în
legătură cu îndeplinirea contractului.
19.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale Beneficiarul şi Prestatorul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa
să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la sediul Prestatorului.
20. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL
20.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
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21. COMUNICĂRI
21.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să
fie transmisă în scris.
21.2. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în
momentul primirii.
21.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, curier, fax sau e-mail, cu condiţia
confirmării primirii comunicării.
22. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
22.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
22.2. Părţile se obligă, una faţă de cealaltă, să deţină pe toată durata contractului aprobările
necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor stipulate în acesta Dispoziţiile prezentului contract
se completează cu prevederile Codului Comercial şi ale Codului Civil, precum şi cu celelalte
reglementări legale în vigoare.
Prezentul contract s-a încheiat azi .............. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi intră
în vigoare la data de ……………….

BENEFICIAR,

PRESTATOR,

…………………….,

Director General,

………………………….

Tiberiu BARBU
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Anexa 1 - Lista serviciilor
A1.1. Documente şi reglementări de referinţă
Cadrul de funcţionare al Pieţei Angro de Energie Electrica – Ordin ANRE nr.
35/25.11.2010;
Codul Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrica – Ordin ANRE nr. 25/22.10.2004;
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale - Legea 123/2012;
Codul de măsurare a energiei electrice – Ordin ANRE nr. 17/2002;
Ordinul nr. 115/2014 pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunară a obligaţiilor
de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea;
Ordinului ANRE nr. 51/21.09.2016 „ORDIN pentru modificarea şi completarea unor ordine
ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

Ale documente în vigoare privind Piaţa de Echilibrare
Prescurtări
PE
Piaţa de Echilibrare
PRE Parte Responsabilă cu Echilibrarea
PZU Piaţa pentru Ziua Următoare
OPE Operatorul Pieţei de Echilibrare
OD Operator de Decontare
OMEPA Operatorul de Măsurare a Energiei Electrice tranzitate pe Piaţa Angro
Definitii:
Autoritate Competentă

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei –
ANRE

Beneficiar şi Prestator

Părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în
prezentul contract

Contract

Actul juridic care reprezintă acordul de voinţă intre 2 parti,
incheiat intre Beneficiar şi Prestator

Dezechilibru negativ

Suma negativă între poziţia netă contractuală şi poziţia netă
măsurată a unei PRE, determinate conform prevederilor
Codului Comercial

Dezechilibru pozitiv

Suma pozitivă între poziţia netă contractuală şi poziţia netă
măsurată a unei PRE, determinate conform prevederilor
Codului Comercial

Forţa majoră

Un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se
datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut
la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă
executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii,
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca

Calea Floreasca 91-111, Bl. F1, Tronson 5,
Et. , Ap. 48, Sector 1, București

Tel :0217 960 021; 0731.020.020
Fax : 0213 132 040

offie@crestenerg.ro
www.crestenergy.ro

urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind
exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi
Furnizor de energie electrică

Persoană juridică, titular al unei licenţe de furnizare, care
asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor
consumatori, pe baza unui contract de furnizare

Lună de contract

O lună calendaristică în cadrul unui an calendaristic

Note de Decontare

Note de Informare pentru Decontarea Dezechilibrelor PRE si
redistribuirea veniturilor/costurilor suplimentare provenite din
echilibrarea sistemului, emise de S.C. OPCOM S.A.

Note de Informare

Note informative pentru Decontarea Dezechilibrelor PRE şi
redistribuirea veniturilor/costurilor suplimentare provenite din
echilibrarea sistemului, emise de S.C. CREST ENERGY
S.A.

OPE

Operator de piaţă care asigură înregistrarea Participanţilor la
Piaţa de Echilibrare precum şi colectarea şi verificarea formală
a ofertelor pe Piaţa de Echilibrare. Operatorul Pieţei de
Echilibrare este C.N. Transelectrica S.A.

Parte creditoare

Parte contractantă care a emis o factură ce urmează a fi plătită
de către cealaltă parte contractantă

Parte debitoare

Parte contractantă care a primit o factură de la cealaltă parte
contractantă şi urmează să o plătească

PRE

Parte
responsabilă
cu
echilibrarea
–
Producător/Furnizor/Operator de distribuţie/
[OPCOM]/[
Transelectrica]

Preţul contractului

Preţul datorat de Beneficiar Pretatorului, pentru îndeplinirea
integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin
contract in Anexa 1-Lista serviciilor, astfel cum este agreat in
Anexa 2- Obligaţii financiare

Schimb bloc

Schimb de energie electrică între doi titulari de licenta

Servicii

Activităţile prestate de PRE CREST ENERGY astfel cum sunt
ele menţionate în Anexa 1–Lista serviciilor

Sistem electroenergetic naţional –
SEN
Zi

Sistem electroenergetic situat pe teritoriul naţional. SEN
constituie infrastructura de bază utilizată în comun
de
participanţii la piaţa de energie electrică
Z Zi calendaristica, în afara cazului în care se prevede expres
cã sunt zile lucrãtoare. Termenul exprimat în zile începe sã
curgã de la începutul primei ore a primei zile a termenului si se
încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua
în cursul cãreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act
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al autoritãþii contractante nu este luatã în calculul termenului.
Dacã ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o
zi de sãrbãtoare legalã, o duminicã sau o sâmbãtã, termenul se
încheie la expirarea ultimei ore a urmãtoarei zile lucrãtoare.
Zi financiara

Zi in care bancile comerciale sunt deschise pentru operatiuni
financiare.

Luna

Luna calendaristicã

An

365 zile

A1.2. Lista serviciilor prestate
A1.2.1. Serviciile zilnice - schimb de date cu OPE (legătura permanentă), pe parcursul fiecărei Zile
de Tranzacţionare:

Prelucrarea datelor orare din contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice şi
transmiterea Notificărilor fizice pentru titularii de licenţă aparţinând PRE CREST ENERGY,
utilizând
Sistemul Pieţei de Echilibrare.


Stabilirea pe baza datelor preluate din Sistemul de Tranzacţionare si cele transmise de
fiecare membru PRE care a transferat responsabilitatea echilibrării către PRE CREST ENERGY, a
cantităţilor
de energie electrică agregate, care au fost tranzacţionate pe PZU.


Schimbul de date cu alte PRE în vederea realizării unor schimburi bloc / realizarea
schimburilor bloc, pentru corectarea dezechilibrelor între cantităţile contractate şi prognoza de
consum
elaborată de aceştia.


Transmiterea Notificărilor 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 (Notificarile fizice implica schimburile bloc cu
alte PRE-uri, notificarile productiei si disponibilitatii Unitatilor Dispecerizabile, totalul productiei si
consumului
la nivelul PRE).


Verificarea confirmărilor şi aprobărilor date de către OPE.


Transmiterea Notificarilor Fizice pentru tranzactiile intrazilnice, utilizand platforma
informatica dedicata cu cel putin o ora inaintea intervalului de dispecerizare, pentru un schimb bloc
al PRE, in conformitate cu regulile de functionare ale Pietei Intrazilnice, in cazul solicitarii acestui
serviciu suplimentar de catre Beneficiar.
A1.2.2. Serviciile lunare - schimb de date, calculul şi emiterea facturilor:

schimbul de date al PRE CREST ENERGY cu:

•Operatorul de Măsurare OMEPA pentru vizualizarea valorilor masurate ale

Producţiei agregate, a fiecărui Producător şi Consumului agregat, al fiecărui Furnizor si
Operator de Retea pentru care PRE CREST ENERGY şi-a asumat Responsabilitatea
Echilibrării;
Producţiei si Consumului agregat aferent PRE CREST ENERGY;
si pentru actualizarea formulelor de agregare ale membrilor PRE
•
Operatorii de Reţea pentru zona de Licenţă Licenţa Proprie, pentru primirea valorilor
masurate reprezentând:
valoarea agregata a capacitaţilor înregistrate pentru Unităţile de Producţie şi respectiv valoarea
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agregata a capacitaţilor de consum înregistrate in Punctele de Conexiune pentru care PRE CREST
ENERGY şi-a asumat Responsabilitatea Echilibrării;
valoarea agregata a producţiei anuale estimate pentru Unităţile de Producţie şi respectiv
valoarea agregata a consumului anual estimat pentru Consumatorii de energie electrică pentru care
PRE CREST ENERGY şi-a asumat Responsabilitatea Echilibrării.

Transmiterea catre membrii PRE a valorilor notificate orar pe platforma OPE si a celor
masurate descarcate de pe platforma OMEPA in vederea verificarii (în funcţie de caz, la sesizarea
membrilor PRE se pot contesta datele masurate transmise de Operatorul de Reţea sau agregate de
OMEPA
, in termenele prevazute in reglementari;)


primirea, verificarea şi validarea facturilor de către PRE CREST ENERGY, conform Notei
de Decontare şi a facturilor aferente de la OD, cuprinzând toate sumele de plătit sau de primit de PRE
CREST
ENERGY pentru Dezechilibre.


calculul tarifului de prestare a serviciului de reprezentare ca Parte Responsabilă cu

[T ]

Echilibrarea către toţi participanţii la Piaţa de Echilibrare
(incluzând calculul costurilor
dezechilibrelor);



emiterea facturilor de plata a dezechilibrelor de către PRE CREST ENERGY, respectiv
emiterea Notelor de Informare privind sumele care urmează a fi încasate, pentru toate partile care au
transferat responsabilitatea către PRE CREST ENERGY
A1.2.3. PRE CREST ENERGY este responsabilă de Constituirea garanţiilor sale financiare, cerute
de către Operatorul de Decontare, membrii PRE –ului contribuind în mod solidar la constituirea
acestora direct proporţional cu valoarea dezechilibrelor individuale, functie de notele de calcul
prezentate de PRE

BENEFICIAR,

PRESTATOR,

……………….,

Director General,

…………………………….

Tiberiu BARBU
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Anexa 2 – Obligaţii financiare

A2.1. Metodologia de calcul a tarifului lunar de prestare a serviciului de reprezentare ca Parte
Responsabilă cu Echilibrarea către toţi participanţii la Piaţa de Echilibrare [T] Tariful lunar
[T], cuprinde un tarif lunar fix [T f ] şi un tarif lunar variabil[Tv ] : T T f Tv
Tariful lunar fix Tf are o valoare de …………………. (fara TVA)
Calculul Tarifului lunar variabil
[Tv ] - procentul de ... % din diferenţa în valoare absolută între Costul /Beneficiul generat
de dezechilibrul net în cazul participării la Piaţa de Echilibrare ca PRE de sine stătător
Cdez _ i _Participan _ unic şi Costul/Beneficiul generat de Dezechilibru în cazul participării
la Piaţa de Echilibrare în cadrul PRE CREST ENERGY Cdez _ i _ Participan _
PRECRESTENERGY.

T

v

.....% C

dez _ i _ Participant _ unic

C

dez _ i _ Participant _ PRECRESTENERGY

Costul/ beneficiul Dezechilibrului în cazul participării la Piaţa de Echilibrare în cadrul PRE
CREST ENERGY este stabilit utilizându-se ca metodă de alocare internă a
costurilor/beneficiilor generate de dezechilibrele nete ale părţii responsabile cu echilibrarea şi
anume: METODA DE REDISTRIBUIRE INTERNĂ A PLĂŢILOR.

BENEFICIAR,

PRESTATOR,

……………….,

Director General,

…………………………

Tiberiu BARBU
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