
 

 

 

 

 

 

Anunț de consultare publică privind aprobarea Procedurii de calificare tehnică pentru 
furnizarea serviciilor de sistem 

 
 

În conformitate cu articolele din secțiunea 2.3 din Ordinul ANRE nr. 89/14.07.2021 

privind aprobarea Procedurii de calificare tehnică pentru furnizarea serviciilor de sistem au 

fost elaborate următoarele proceduri operaționale pe care le supunem consultării publice: 

1. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea 

rezervei de înlocuire (RI) pentru UFR/GFR formată din unități generatoare - Cod TEL - 07.V 

OS - DN/26; 

2. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea 

rezervei de înlocuire (RI) pentru UFR/GFR formată din locuri de consum cu consum 

comandabil - Cod TEL - 07.V OS - DN/28; 

3. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea 

rezervei de înlocuire (RI) pentru UFR/GFR formată din instalații de stocare - Cod TEL - 07.V 

OS - DN/27; 

4. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea 

rezervei de restabilire a frecvenței activată manual (RRFm) pentru UFR/GFR formată din 

unități generatoare - Cod TEL - 07.V OS - DN/29; 

5. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea 

rezervei de restabilire a frecvenței activată manual (RRFm) pentru UFR/GFR formată din 

locuri de consum cu consum comandabil - Cod TEL - 07.V OS - DN/32; 

6. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea 

rezervei de restabilire a frecvenței activată manual (RRFm) pentru UFR/GFR formată din 

instalații de stocare - Cod TEL - 07.V OS - DN/30; 

7. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea 

rezervei de restabilire a frecvenței activată automat (RRFa) pentru UFR/GFR formată din 

unități generatoare, Cod: TEL - 07.V OS - DN/34; 

8. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea 

rezervei de restabilire a frecvenței activată automat (RRFa) pentru UFR/GFR formată din 

locuri de consum cu consum comandabil, Cod: TEL - 07.V OS - DN/35; 

9. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea 

rezervei de restabilire a frecvenței activată automat (RRFa) pentru UFR/GFR formată din 

instalații de stocare, Cod: TEL - 07.V OS - DN/36; 

10. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea 

rezervei de stabilizare a frecvenței (RSF) pentru UFR/GFR formată din unități generatoare, 

Cod: TEL - 07.V OS - DN/38; 

11. Verificarea cerințelor și performanțelor tehnice de calificare pentru asigurarea 

rezervei de stabilizare a frecvenței (RSF) pentru UFR/GFR formată din locuri de consum cu 

consum comandabil, Cod: TEL - 07.V OS - DN/41. 

 



 

 

Astfel, vă rugăm să publicați un anunț în pagina de Noutăți de pe site-ul 

Transelectrica, după cum urmează: „În data de 18.10.2021 au fost postate spre consultare 

publică procedurile operaționale privind asigurarea rezervei de stabilizare a frecvenței, 

rezervei de restabilire a frecvenței activată automat, rezervei de restabilire a frecvenței 

activată manual, respectiv rezervei de înlocuire, pe care le regăsiți aici. Așteptăm observațiile 

dumneavoastră până la data de 12.11.2021 pe adresele următoare de e-mail: 

daniela.firica@transelectrica.ro și cristian.tudor@transelectrica.ro.ˮ 

 

Link-ul de accesare al procedurilor operaționale este:  

https://www.transelectrica.ro/ro/web/tel/consultari-in-curs 

Vă mulțumim pentru colaborare. 
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