
 

 

 

 

 

 

 

În atenția părților interesate, 

 

 

Conform prevederilor art. 2 din Ordinul Presedintelui ANRE nr. 62/31.03.2020, publicat în 

Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 271/1.04.2020, CNTEE Transelectrica SA are 

responsabilitatea elaborării în cadrul unui proces de consultare publică a procedurilor 

operaționale proprii pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin, înainte de 

intrarea în vigoare a acestuia.  

Astfel, supunem dezbaterii publice propunerea CNTEE Transelectrica SA privind 

următoarele proceduri: 

 

1. Conținutul și formatul cadru al registrului de măsurare; Modul de inspectare a informațiilor 

din Registrul de măsurare; 

2. Determinarea și atribuirea codurilor de identificare unice (ENTSO-E), utilizate în sistemul 

de telecontorizare pentru piaţa angro şi activitatea de cogenerare; 

3. Întocmirea, semnarea, actualizarea și încetarea Convenției dintre Transelectrica și o PRE 

privind măsurarea și însumarea valorilor măsurate aprobate pe piața angro de energie 

electrică; 

4. Colectarea, prelucrarea, validarea și transmiterea valorilor măsurate și însumate pentru 

decontarea lunară pe piața de echilibrare și pentru stabilirea dezechilibrelor Parților 

Responsabile cu Echilibrarea; 

 

Documentele pot fi consultate accesând link-urile de mai jos: 

 

• PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ - Conținutul și formatul cadru al registrului de 

măsurare; modul de inspectare a informațiilor din registrul de măsurare. 

• PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ - Întocmirea, semnarea, actualizarea și încetarea 

Convenției dintre Transelectrica și o PRE privind măsurarea și agregarea însumarea 

valorilor măsurate aprobate pe piața angro de energie electrică. 

• PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ - Colectarea, prelucrarea, validarea și transmiterea 

valorilor măsurate și însumate pentru decontarea lunară pe piața de echilibrare și 

pentru stabilirea dezechilibrelor Parților Responsabile cu Echilibrarea. 

• PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ - Determinarea și atribuirea codurilor de identificare 

unice (ENTSO-E), utilizate în sistemul de telecontorizare pentru piaţa angro şi 

activitatea de cogenerare. 

 

Vă rugam să transmiteți observații și comentarii, până în data de 15.07.2020, la adresa de e-

mail clienti.omepa@transelectrica.ro,  ca documente Word și PDF.” 

https://www.transelectrica.ro/documents/10179/10302703/PO+TEL+09.13+Ed.I.%2C%20Rev.0.zip/7ce7055b-60df-44ab-9526-871e497e4df8
https://www.transelectrica.ro/documents/10179/10302703/PO+TEL+09.13+Ed.I.%2C%20Rev.0.zip/7ce7055b-60df-44ab-9526-871e497e4df8
http://transelectrica.ro/documents/10179/10302703/PO+TEL+09.23+Ed.I%2C%20Rev.0.zip/10e8827b-5fd9-4dd7-80c7-76eb85806deb
http://transelectrica.ro/documents/10179/10302703/PO+TEL+09.23+Ed.I%2C%20Rev.0.zip/10e8827b-5fd9-4dd7-80c7-76eb85806deb
http://transelectrica.ro/documents/10179/10302703/PO+TEL+09.23+Ed.I%2C%20Rev.0.zip/10e8827b-5fd9-4dd7-80c7-76eb85806deb
https://www.transelectrica.ro/documents/10179/10302703/PO+TEL+09.25+Ed.I%2C%20Rev.2.zip/aacdfeb9-ce65-4043-a384-bdce11a91cc3
https://www.transelectrica.ro/documents/10179/10302703/PO+TEL+09.25+Ed.I%2C%20Rev.2.zip/aacdfeb9-ce65-4043-a384-bdce11a91cc3
https://www.transelectrica.ro/documents/10179/10302703/PO+TEL+09.25+Ed.I%2C%20Rev.2.zip/aacdfeb9-ce65-4043-a384-bdce11a91cc3
https://www.transelectrica.ro/documents/10179/10302703/PO+TEL-09.14+Ed+I%2C%20Rev.1+.doc/bc34b1e2-d2df-4b55-8b02-8310be3dbc07
https://www.transelectrica.ro/documents/10179/10302703/PO+TEL-09.14+Ed+I%2C%20Rev.1+.doc/bc34b1e2-d2df-4b55-8b02-8310be3dbc07
https://www.transelectrica.ro/documents/10179/10302703/PO+TEL-09.14+Ed+I%2C%20Rev.1+.doc/bc34b1e2-d2df-4b55-8b02-8310be3dbc07
mailto:clienti.omepa@transelectrica.ro

