Anexa 1a la Contract nr. din

DEFINIŢII TERMENI

Aprobări
Autoritate competentă
Cantitate de energie
Cerinţă legală
Codul tehnic al reţelelor/ reţelei
electrice de distribuţie/
transport

Furnizor

Interval bază de decontare
(IBD)
Luna contractuală
Operator de transport si de
sistem

Operatorul pieţei de energie

Operator de distribuţie

Piaţa de energie electrică
Preţul de contract
Punct de delimitare
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Aprobări, avize, licenţe, consimţăminte şi autorizaţii acordate deja
sau care vor fi acordate de o Autoritate Competentă
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul EnergieiANRE
Cantitatea de energie electrică introdusă în reţele de către un grup
sau portofoliul de capacităţi într-un interval bază de decontare
Orice lege, reglementare, licenţă sau alte ordine, decizii date de
Guvern, Parlament sau Autoritatea Competentă
Colecţia de reglementări cu caracter tehnic prin care se stabilesc
reguli şi proceduri obligatorii pentru toţi participanţii la piaţa
energiei, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea,
administrarea şi întreţinerea reţelelor/ reţelei electrice de
distribuţie/transport.
Persoana fizică sau juridică de drept privat, română sau străină,
care primeşte licenţa să comercializeze energie electrică
(producător, distribuitor, alt agent comercial)
O perioadă de timp de o oră cu începere din prima secundă a orei
oficiale a României până la sfârşitul acesteia
O lună calendaristică în cadrul unui an calendaristic
orice persoanã juridicã ce deţine, sub orice titlu, o reţea electricã
de transport şi care rãspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi,
dacã este necesar, de dezvoltarea reţelei de transport într-o
anumitã zonã şi, acolo unde este aplicabilã, interconectarea
acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum şi de asigurarea
capacitãţii pe termen lung a reţelei de transport de a acoperi
cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice
Entitate operaţională a CN Transelectrica SA care
asigură/mijloceşte pe piaţa energiei încheierea aranjamentelor
comerciale cu energie electrică, referitoare la cantităţile
tranzacţionate şi la preţ
orice persoanã fizicã sau juridicã ce deţine, sub orice titlu, o reţea
electricã de distribuţie şi care rãspunde de exploatarea, de
întreţinerea şi, dacã este necesar, de dezvoltarea reţelei de
distribuţie într-o anumitã zonã şi, dupã caz, a interconexiunilor
acesteia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacitãţii pe
termen lung a reţelei de a satisface un nivel rezonabil al cererii de
distribuţie de energie electricã
cadrul de organizare în care se tranzacţioneazã energia electricã şi
serviciile asociate
Este definit conform Anexa 2
Locul în care instalaţiile consumatorului se racordează la
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patrimoniala/locul de consum
Reţea electrică de distribuţie
Reţea electrică de transport
Zi financiară/Zi Lucratoare

FURNIZOR,
Anchor Grup SA
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instalaţiile furnizorului şi în care acestea se delimitează ca
proprietate.
reţeaua electricã cu tensiunea de linie nominalã pânã la 110 kV
inclusiv
reţeaua electricã de interes naţional şi strategic cu tensiunea de
linie nominalã mai mare de 110 kv;
Orice zi în care băncile din Romania prin care operează
participanţii la piaţă sunt deschise pentru operaţiuni financiare.

CONSUMATOR,

