1. RESPONSABILITATILE TITULARILOR DE LICENTA si ale PRE-ULUI
Prestatorul are următoarele obligaţii:
(1) să mențină calitatea de PRE pe durata derulării Contractului;
(2) să asigure prestarea serviciilor descrise în Anexa 1
(3) să asigure resursele umane, materiale, echipamentele şi dotarea de comunicaţie și informatică,
necesare pentru derularea activitatii de PRE;
(4) să asigure siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificare
a personalului implicat ;
(5) să transmită facturile emise în baza contractuluiîn cel mult trei zile lucrătoare de la data
emiterii acestora;
(6) să asigure plata facturilor emise în baza Contractului;
(7) să restituie Beneficiarului garanția de plată după achitarea tuturor datoriilor financiare, în cazul
în care
Contractul a încetat;
Prestatorul are următoarele drepturi:
(1) să factureze Beneficiarului contravaloarea serviciilor prestate și a penalităților, emise și să
încaseze contravaloarea acestora;
(2) să solicite Beneficiarului constituirea de garanții sau actualizarea valorii garanțiilor;
(3) să rezilieze Contractul în cazul încălcării nejustificate repetate (de 3 ori în zile consecutive sau
într-o lună) a obligațiilor beneficiarului de la alin (6) lit. a-e:
(4) să execute parțial sau integral instrumentele de garantare puse la dispoziție de Beneficiar, ca
urmare a încălcării prevederilor contractuale
(5) să calculeze Beneficiarului penalități egale cu prejudiciul creat în următoarele situații:
a. în cazul apariției unui prejudiciu ca urmare a transmiterii eronate a unei notificări fizice
privind schimburile bloc, acestea nefiind consistente (egale și de sens opus) cu valorile
transmise de
PRE-ul / Partea cu care a încheiat contracte de Vânzare / Cumpărare;
b. în cazul apariției unui prejudiciu semnificativ pentru ceilalți membri ai PRE, ca urmare a
încălcării prevederilor de la alin (6), punctele a – e;
(6) să corecteze notificările Beneficiarului în situațiile prevazute în Anexa 2;
(7) să nu transmită notificările Beneficiarului către TRANSELECTRICA cu privire la schimburile
externe, în cazul în care Beneficiarul nu face dovada achiziţiei energiei electrice cu cel puțin o
zi înainte de ziua pentru care se face notificarea;
(8) să solicite Beneficiarului o justificare scrisă în cazul nerespectării alin. (6) lit. c);
(9) să iniţieze și să solicite Beneficiarului completarea prezentului Contract şi a anexelor acestuia,
atunci când apar elemente noi, când apare o modificare de circumstanță sau când consideră
necesară detalierea ori completarea unor clauze contractuale;
Beneficiarul are următoarele obligaţii:
(1) să pună la dispoziţie Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a solicitat în
condițiile prevăzute în Anexa 2 şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea
Contractului, cât și orice alte informații a căror necesitate va apărea pe parcursul derulării
Contractului;
(2) să respecte termenele limită de furnizare a datelor și corectitudinea acestora, conform
prevederilor Anexei 2, care condiţionează realizarea și modul de realizare a serviciilor; în caz
contrar Prestatorul este absolvit de orice răspundere pentru oricare dintre eventualele
prejudicii determinate ca urmare a nerespectării termenelor limită;
(3) să transmită Prestatorului facturile emise în baza Contractului în cel mult trei zile lucrătoare de
la data emiterii acestora;
(4) să asigure plata facturilor emise în baza Contractului;
(5) să constituie garanții în favoarea Prestatorului sau să actualizeze valoarea acestora
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(6) Beneficiarul are obligația:
a. să respecte dispozițiile legale ce reglementează Pieța de Echilibrare, precum și
prevederile Codului Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică, ale Codului Tehnic al
Reţelei Electrice de
Transport si ale Codului de masurare a energiei electrice, cu modificările si completările
ulterioare;
b. să respecte procedura de desfășurare a Contractului, detaliată în Anexa 2;
c. să transmită notificări zilnice în echilibru, care să respecte regula: suma intrărilor
(notificare producție, schimburi bloc cumpărare, energie electrică achiziționata de pe
PZU sau PI) = suma ieșirilor (consum și vânzări);
d. să se asigure că necesarul/surplusul provenit din consumul portofoliului/producție va fi
acoperit prin achiziții/vânzări din/în PZU/ID astfel încât expunerea la dezechilibru să fie
minimă.
e. să ia toate măsurile în vederea limitării unor erori de tranzacționare, ca urmare a
ofertării de către producători a unor cantități mai mari decât puterea instalată, în cazul
în care aceștia nu au asigurate surse suplimentare în vederea îndeplinirii obligațiilor
contractuale;
(7) să transmită Prestatorului o justificare scrisă în cazul nerespectării alin. (6) lit. c);
2. TRANSMITEREA NOTIFICARILOR
Datele se completeaza de catre Titularul de Licenta intr-o macheta electronica pusa la dispozitie de
PRE.
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3. TERMENELE LIMITĂ DE TRANSMITERE A NOTIFICĂRILOR – CONFORM ANEXEI 2
4. FATURARE – EMITERE SI TERMEN SCADENT
1. Facturile pentru componenta fixă lunară la Contract se vor emite de către Prestator până la data de
5 a lunii de prestare a serviciului. Beneficiarul poate opta pentru plata anticipată a acestei valori
pentru o perioadă de până la
12 luni consecutive.
2. Facturile pentru componenta variabilă la Contract se vor emite de către Prestator în intervalul 5-10
a celei de-a doua luni următoare lunii de prestare a serviciului.
3. Facturile de dezechilibre lunare și/sau de redistribuire se vor emite de către Prestator sau
Beneficiar, după caz, după cum urmează:



preliminare - în intervalul 25-30 a lunii următoare lunii de prestare a serviciului.
finale - în intervalul 5-10 a celei de-a doua luni următoare lunii de prestare a serviciului.

4. Facturile emise la punctele 1 și 3 vor avea termen de plată 10 zile calendaristice de la data emiterii
de către
Prestator/Beneficiar.
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Anexa 1

LISTA SERVICIILOR PRESTATE
1. Serviciul de reprezentare ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea
1.1. Serviciile zilnice:
 Verificarea cantităţilor tranzacţionate pe pieţele administrate de OPCOM, în vederea raportării
lor corecte către OTS și ANRE;
 Comunicarea cu Beneficiarul în vederea modificării datelor în cazul tranzacţionării parţiale a
cantităţilor ofertate iniţial pe platformele adminstrare de OPCOM ;
 Raportarea zilnică a datelor de prognoză/consum în platforma DAMAS în vederea închiderii
conturului
PRE în concordanţă cu datele transmise către PRE, respectiv tranzacţionate pe pietele
administrate de OPCOM. Modificările rezultate din tranzacţiile încheiate de membrii PRE pe
pietele spot vor fi operate de PRE Engie de luni pâna vineri, numai în zilele lucrătoare, în timpul
programului de lucru 09:00- 17:00. Orice altă schimbare a acestui program va fi agreată de
Părţi.
1.2. Serviciile lunare - accesul la datele raportate de fiecare distribuţie în platforma OMEPA, calculul şi
emiterea facturilor:
 schimbul de date al PRE ENGIE Romania cu:
- Operatorul de Măsurare.
- Operatorii de Reţea:
Obs.: în funcţie de caz se pot sau nu contesta, datele transmise de Operatorul de Reţea;
 primirea, verificarea şi validarea facturilor aferente dezechilibrelor negative și costurilor din
redistribuire transmise de către OTS și respectiv emiterea facturilor pentru dezechilibre
pozitive și veniturilor din redistribuire conform Notei de Decontare;
 calculul prețului pentru prestarea serviciului de reprezentare ca Parte Responsabilă cu
Echilibrarea;
 emiterea facturilor de plată a dezechilibrelor de către PRE ENGIE, respectiv emiterea Notelor de
Informare privind sumele care urmează a fi încasate;
 raportarea către ANRE a dezechibrelor cantitative și a costurilor/veniturilor asociate acestora.
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Anexa 2

PROCEDURĂ DE DERULARE A CONTRACTULUI
I.
Serviciul de Reprezentare ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea
Art. 1. (1). În vederea prestării serviciului Beneficiarul va transmite notificările în formatul specificat
de PRE, aferente unei luni, săptămâni, zile sau unor intervale orare astfel:
a) Pentru schimburi interne:
i. Notificări orare de consum sau producție și/sau disponibilitate și schimburi bloc,
respectiv cantități de tranzacționat pe PZU pentru luna sau săptămâna următoare
(atunci când apar modificări la nivelul schimburilor bloc);
ii. In cazul în care există modificări față de datele transmise la punctul i., notificări
orare de consum sau producție și/sau disponibilitate și schimburi bloc, respectiv
cantități de tranzacționat pe PZU actualizate pentru ziua D+1;
iii. In cazul în care există modificări față de datele transmise la punctul ii., notificări
orare de consum sau producție și/sau disponibilitate și schimburi bloc, respectiv
cantități de tranzacționat pe PZU actualizate pentru intervalele orare pentru care au
fost încheiate tranzacții pe Piața Intra-zilnică.
b) Pentru schimburi externe:
i. Notificări orare pentru luna sau săptămâna următoare (atunci când apar modificări față
de datele transmise la nivel lunar);
ii. Notificări orare pentru D+1, ca urmare a utilizării capacității de interconexiune
obținută în licitațiile anuale sau lunare, în cazul în care există modificări față de datele
transmise la punctul i., sau ca urmare a utilizării capacității de interconexiune obținută
în licitațiile zilnice;
iii. Notificări orare aferente celor 6 sesiuni de notificare, ca urmare a utilizării
capacității de
interconexiune obținută în licitațiile intra-zilnice;
(2) Termenele limită de transmitere a notificărilor sunt:
a)

b)

Pentru schimburi interne (după ce a intrat în vigoare delegarea de responsabilitate):
i. Cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de începerea lunii/săptămânii, pentru
notificările lunare sau săptămânale (atunci cand sunt încheiate contracte noi față de
cele comunicate înainte de
începutul lunii); acestea pot fi actualizate în fiecare zi pe parcursul perioadei de livrare,
cu respectarea termenelor prevazute la alin. (2) lit. a) punctele ii – iii;
ii. Cel târziu la ora 13:30 în ziua D-1, pentru notificările aferente zilei următoare;
iii. Cel târziu cu 3 ore înainte de începerea livrării, în cazul în care sunt încheiate tranzacții
intra-zilnice;
Pentru schimburi externe (după ce în prealabil au fost comunicate datele necesare
configurării partenerului de către TRANSELECTRICA, în funcție de graniță):
i.
Cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de începerea lunii/săptămânii, pentru
notificările lunare/săptămânale (atunci cand sunt agreate cantități noi față de cele
comunicate înainte de
începutul lunii); acestea pot fi actualizate în fiecare zi pe parcursul perioadei de
livrare, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (2) lit. b) punctele ii – iii;
ii.
Pentru notificările aferente zilei următoare, notificările vor fi trimise;



Cel târziu până la 08:30 în ziua D-1, pentru capacitățile obținute în urma licitațiilor de
alocare capacitate anuale sau lunare;
Cel târziu până la 13:30 în ziua D-1 pentru capacitatea obținută în urma licitațiilor de
alocare capacitate zilnice.
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iii.
Cel târziu cu 2 ore înainte de începerea livrării aferente unei sesiuni.
(3) În cazul în care sunt sesizate erori sau există diferențe între notificările transmise de
Beneficiar și datele notificate de partenerii contractuali, respectiv OPCOM, Prestatorul va
solicita prin e-mail și/sau telefonic remedierea erorilor și transmiterea datelor. În această
situație, termenele limită de transmitere a notificărilor corectate sunt:
a) Pentru schimburi interne:
i.
Cu cel puțin 1 zi calendaristică înainte de începerea lunii/săptămânii, pentru notificările
lunare sau săptămânale (dacă este cazul);
ii.
Cel târziu la ora 15:30 în ziua D-1, pentru notificările aferente zilei următoare;
iii.
Cel târziu cu 2 ore și 30 de minute înainte de începerea livrării, în cazul în care sunt
încheiate tranzacții intra-zilnice;
b) Pentru schimburi externe:
i.
Cu cel puțin 4 zile calendaristice înainte de începerea lunii/săptămânii, pentru
notificările lunare/săptămânale;
ii.
Pentru notificările aferente zilei următoare, notificările vor fi trimise;




Cel târziu până la 09:00 în ziua D-1, pentru capacitățile obținute în urma licitațiilor de alocare
capacitate anuale sau lunare;
Cel târziu până la 15:00 în ziua D-1 pentru capacitatea obținută în urma licitațiilor de alocare
capacitate zilnice;

iii.
Cel târziu cu 2 ore înainte de începerea livrării aferente unei sesiuni;
Art. 2 (1) Notificările definite la art.1 vor fi comunicate de Beneficiar în formatul solicitat de Prestator.
(2) Suplimentar notificărilor aferente schimburilor bloc, Beneficiarul va pune la dispoziția Prestatorului
și numele contraparții, numele PRE-ului și codul EIC din care aceasta face parte, persoanele și datele de
contact cât și alte informații relevante pentru configurarea partenerului, în cazul schimburilor externe.
Art. 3 (1) În situația în care, la solicitarea expresă (telefonică și/sau prin e-mail), Beneficiarul nu
comunică notificările conform prevederilor de la art.1 pentru a diminua dezechilibrele sale, respectiv
ale PRE –ului, Prestatorul, în măsura în care este posibil, va încărca pe platformă o notificare în numele
acestuia. Pentru determinarea valorilor care vor fi notificate se vor lua în calcul: ultima versiune a
notificărilor la nivel lunar / săptămânal, prognozele din zilele anterioare și datele din notificările PRE
OPCOM.
(2) Dacă Prestatorul constată că valorile notificate nu sunt corelate/echivalente cu datele notificate de
PRE OPCOM (ca urmare a tranzacțiilor încheiate pe PZU sau PI) sau că există alte erori la nivelul
acestora, iar la solicitarea expresă (telefonică și/sau pe e-mail) a acestuia Beneficiarul nu a transmis
corecțiile acestora în termenele prevăzute la art. 1, în măsura în care este posibil, Prestatorul va
corecta notificarea Beneficiarului în concordanță cu datele notificate de PRE OPCOM, respectiv va
ajusta datele aferente tranzacțiilor pe PZU sau PI și datele de consum / producție sau schimburile bloc.
Art. 4 În vederea determinării dezechilibrelor lunare, Beneficiarul are obligația să trimită/confirme
Prestatorului datele realizate aferente lunii anterioare de livrare cu cel puțin 2 zile înainte de
închiderea perioadei de raportare a datelor.
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ENGIE Romania

ENGIE Romania S.A.
Sediul social: Bd. Mărășești, nr. 4-6, sector 4, București, 040254, J40/5447/2000, CUI: RO 13093222, Capital social: 199.245.530 lei,
Operator de date: CP 5167, Call Center: 021.9366 - apel taxabil conform
` tarifelor stabilite de către operatorii de telefonie, engie.ro

