
Achiziţie de energie electrică prin transferul responsabilităţii echilibrării către o PRE 

pentru acoperirea dezechilibrelor de la notificări ale pierderilor tehnologice de energie 

electrică în reţelele electrice de transport – RET  

CĂTRE: TOATE PĂRŢILE RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA (PRE) INTERESATE 

 

CNTEE TRANSELECTRICA S.A. intenţionează să delege responsabilitatea echilibrării către o 

PRE pentru acoperirea dezechilibrelor de la notificări ale pierderilor tehnologice de energie 

electrică în reţelele electrice de transport – RET, conform Ordinului ANRE nr 97/18.12.2013. 

Entitatea contractantă: CNTEE TRANSELECTRICA S.A., Societate Administrată în sistem 

Dualist, cu sediul în Bucureşti, B-dul Gheorghe Magheru, nr.33, punct de lucru Strada Olteni 2-

4, sector 3, Bucureşti, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului cu numărul J40/8060/2000, 

Cod Unic de Înregistrare nr. 13328043, cu atribut fiscal RO, tel. +4021.3035611, fax. 

+4021.3035610, vă invită să transmiteți propunerea de ofertă pentru următoarea achiziție: 

1) Obiectul contractului: Achiziţia de energie electrică prin transferul responsabilităţii 

echilibrării către o PRE pentru acoperirea dezechilibrelor de la notificări ale pierderilor 

tehnologice de energie electrică în reţelele electrice de transport – RET (conform propunere de 

contract din Anexa 2). 

2) Metoda de atribuire aplicată: procedură proprie de achiziţie 

3) Durata contractului: 48 luni 

4) Modul de prezentare al ofertei: 

Oferta va fi elaborată în conformitate cu caietul de sarcini care poate fi consultat aici. 

5) Criterii de evaluare a ofertelor: 

5.1.1. Gradul de echilibrare al PRE 
Prezentarea de către PRE interesate a situaţiei costuri/beneficii aferente Transelectrica 
generate prin Delegarea responsabilităţii echilibrării către PRE pentru lunile martie şi iulie 2021 
având în vedere informaţiile furnizate în anexa 1. Ȋn acest sens se va realiza o simulare a 
situaţiei în care Transelectrica ar fi fost parte a PRE-ului ofertant in lunile martie şi iulie 2021. 
 
5.1.2. Costurile cu reprezentarea 
Precizarea de către PRE interesate a cuantumului costului lunar cu reprezentarea în lei fără 
TVA. Se vor prezenta costurile pentru lunile martie şi iulie 2021, având în vedere informaţiile 
furnizate în anexa 1 precum şi algoritmul de calcul. 
 
5.1.3 Antrenarea CNTEE Transelectrica SA de către PRE interesate pentru reducerea 
dezechilibrelor: 
 

Reducerea costurilor cu reprezentarea 
în funcţie de ponderea dezechilibrelor 
pozitive faţă de dezechilibrele totale în 
valoare absolută în luna de decontare 

Procent reducere costuri cu 
reprezentarea 

Punctaj 

1) procentul dezechilibrelelor pozitive 
fata de dezechilibrele totale în valoare 
absolută în luna de decontare cuprins 
între 0% şi 20%  

Reducerea costurilor cu 
reprezentarea cu ........ % 

Min =0p 
Max=5p 
(P1) 

2) procentul dezechilibrelelor pozitive 
faţă de dezechilibrele totale în valoare 
absolută în luna de decontare cuprins 

Reducerea costurilor cu 
reprezentarea cu ........ % 
 

Min = 0p 
Max=4p 
(P2) 

https://web.transelectrica.ro/noutati/noutati/word/Caiet%20sarcini.pdf


 
Reducerile propuse se vor aplica la costurile cu reprezentarea menţionate la punctul 6.1.2. 
 
6) Evaluarea ofertelor: 

Se vor completa de către PRE interesate punctele 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3. 
 
Evaluare 5.1.1. 
 Costurile cele mai mici – punctaj 50 puncte 
 Costurile cele mai mari – punctaj  0 puncte 
 Formula folosită la evaluare este:  

 
 
 
 

 
Evaluare 5.1.2. 
 Costurile cele mai mici – punctaj 40 puncte 
 Costurile dele mai mari – punctaj  0 puncte 
 Formula folosită la evaluare este: 
 

 
 
 

 
Evaluare 5.1.3. 
 punctaj maxim   10 puncte 
 punctaj minim    0 puncte 
 se adună punctajele obţinute la subcriteriile 1, 2 şi 3 de la punctul 5.1.3. 
 Formulele folosite la evaluare sunt: 

între 20% şi 30% 

3) procentul dezechilibrelelor pozitive 
faţă de dezechilibrele totale în valoare 
absolută în luna de decontare peste 
30%  

Reducerea costurilor cu 
reprezentarea cu ........ % 
 

Min = 0p 
Max=1p 
(P3) 

Reducerea costurilor cu 
reprezentarea în funcţie de 
ponderea dezechilibrelor 

pozitive faţă de dezechilibrele 
totale în valoare absoluta în 

luna de decontare 

Formula Punctaj 

1) procentul dezechilibrelelor 
pozitive faţă de dezechilibrele 
totale în valoare absolută în 
luna de decontare cuprins între 
0% şi 20%  
 

 

Min =0p 
Max=5p 
(P1) 
 

2) procentul dezechilibrelelor 
pozitive faţă de dezechilibrele 
totale în valoare absoluta în 
luna de decontare cuprins între 
20% şi 30% 

 
 

Min = 0p 
Max=4p 
(P2) 

PRE deofertat  Costul

ofertat minim Costul
50. depunctenr

PRE deofertat  Costul

ofertat minim Costul
40. depunctenr

 ofertata maxima Reducerea

PRE de ofertata Reducerea
5. depunctenr

 ofertata maxima Reducerea

PRE de ofertata Reducerea
4. depunctenr



 
Evaluare finală: Punctajul final obţinut de PRE este suma punctajelor de la criteriile de la 
punctele 5.1.1, 5.1.2 şi 5.1.3. 

 

Ȋn urma evaluării, ofertele vor fi ierarhizate în ordinea descrescătoare a punctajului. După 
primirea răspunsurilor se va întocmi clasamentul final. 
Oferta cu punctaj maxim va fi luată în considerare la alegerea PRE-ului. 
 

6) Termen depunere oferte: Ofertele vor fi transmise până la data de 01.03.2022 prin e-

mail, către cpt@transelectrica.ro. 

8) Valabilitate ofertă: 60 zile de la data limită de depunere. 

9) Informaţii suplimentare şi/sau clarificări pot fi solicitate de la: Bogdana PANTEA, Şef 

Birou CPT – tel. 021 3035731 / 0752061356, e-mail: cpt@transelectrica.ro 

Prezentul anunţ nu reprezintă o obligaţie de cumpărare din partea CNTEE Transelectrica S.A. 

decât după transmiterea unei comunicări în acest sens. 

Anexa 1 (cuprinzând Notificat CPT / Realizat CPT / Dezechilibru (negativ / pozitiv) pentru 

lunile martie şi iulie 2021), anexa 2 (propunerea de contract) şi lista punctelor de 

măsurare ce definesc conturul CPT pot fi solicitate de fiecare PRE interesat la adresa de 

mail cpt@transelectrica.ro. 

3) procentul dezechilibrelelor 
pozitive faţă de dezechilibrele 
totale în valoare absoluta în 
luna de decontare peste 30%  

Min = 0p 
Max=1p 
(P3) 
 

 ofertata maxima Reducerea

PRE de ofertata Reducerea
1. depunctenr


