Evaluare privind valoarea costurilor proprii determinate de corectarea decontării conform
prevederilor art.9 din Ordinul Presedintelui ANRE nr. 115/2014 pentru aprobarea Regulilor
privind decontarea lunară a obligațiilor de plată în piața de echilibrare și a dezechilibrelor părților
responsabile cu echilibrarea .

I.

Costuri cu resursa umana
1.Costuri cu resursa umana la nivelul DPE

Nr.
Crt. Activitati desfasurate la nivelul DPE in vederea evaluarii cuatumului
costurilor generate de gestionarea contestatiei la nivelul DPE

1

2

3
4.
5
6
7
8

9
10
11

ore om

Receptia, repartizarea si analiza initiala a contestatiei din punct de
vedere al incadrarii acesteia in prevederile art. 7 din Ordinul
Presedintelui ANRE nr. 115/2014.
Intocmirea, semnarea si transmiterea adresei de solicitare a punctului
de vedere catre partile implicate in analiza contestatiei; Intocmire
dosar contestatie.
Postarea pe site-ul Transelecrica a contestatiei si documentatiei
insotitoare;
Intocmirea punctului de vedere

0,3

Receptionarea punctelor de vedere exprimate privind contestatia
formulata si completarea dosarului contestatiei.
Analizarea la nivelul DPE a punctelor de vedere comunicate de partile
implicate in analiza contestatiei;
Intocmirea, semnarea si transmiterea adresei de convocare la sedinta
de analiza a contestatiei a OPE, OMEPA si OPCOM.
Scanarea si transmiterea electronica a dosarului contestatiei
membrilor Comisiei de analiza a Contestatiilor privind Decontarea
Lunara pentru Piata de echilibrare constituita prin Decizia CNTEE
Transelectrica SA nr. 458/2015 si OPCOM
Participarea la sedinta de analiza a contestatiei

0,3

0,3

0,3
2,0

0,5
0,5
0,3

2,5

Redactarea si semnarea Procesului verbal de incheiere a sedintei de 0,3
contestatie privind acceptarea sau respingerea contestatiei.
Intocmirea, semnarea si scanarea deciziei privind modul de 0,55
solutionare a contestatiei
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12

Scanarea si postarea pe site-ul companiei a deciziei si a punctelor de 0,3
vedere exprimate in fundamentarea acesteia.

13

Arhivarea dosarului contestatiei

0,15

14

Rularea programului informatic al pietei de echilibrare

1,0

TOTAL

9.3 ore

Pentru realizarea activitatii cerute de contestatie este nevoie de urmatoarele resurse
umane:
a) 1 persoana pentru activitatile nr. crt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;
b) 1 persoana pentu activitatile nr. crt. 2 si 8;
c) 2 persoane pentru activitatile nr. crt. 8;
d) 1 persoana pentru activitate nr. crt. 4;
e) 1 persoana pentru activitate nr. crt. 14.
2.Costuri cu resursa umana la nivelul UNO DEN

ore om

Nr.
Crt. Activitati desfasurate la nivelul UNO-DEN in vederea evaluarii
cuatumului costurilor generate de gestionarea contestatiei la nivelul
DPE

1

Analiza contestatiei si intocmirea Punctului de vedere

2

2

Participarea la sedinta de analiza a contestatiei

2.5

TOTAL

4,5 ore

Pentru realizarea activitatii cerute de contestatie este nevoie de urmatoarele resurse
umane:
a)1 persoana pentru activitatile nr. crt. 1;
b) 2 persoana pentru activitatile nr. crt. 2.
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3.Costuri cu resursa umana la nivelul OMEPA

ore om

Nr.
Crt. Activitati desfasurate la nivelul OMEPA in vederea evaluarii cuatumului
costurilor generate de gestionarea contestatiei la nivelul DM OMEPA

1

Analiza contestatiei si intocmirea Punctului de vedere

2

2

Participarea la sedinta de analiza a contestatiei

1,2

3

Solicitare date corectate de la operatorii de distributie

0.4

4

Import date primite de la operatorii de distributie

0.3

5

Agregare date

3

6

Verificare agregare corecta a datelor

1

7

Verificare inchidere bilant fizic

0.5

8

Intocmire lista de transmitere date

0.3

9

Transmitere date agregate corectate catre OPCOM

1

10

Intocmirea, semnarea si transmiterea adresei de informare transmitere 0.3
date corectate catre OPCOM
10.0 ore
TOTAL

Pentru realizarea activitatii cerute de contestatie este nevoie de urmatoarele resurse
umane:
a)1 persoana pentru activitatile nr. crt. 1-4;
b) 2 persoane pentu activitatile nr. crt. 5-6;
c)1 persoana pentru activitatile nr. crt 7-10
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Costuri cu resursa umana:
costuri cu resursa umana la nivelul
DPE
costuri cu resursa umana la nivelul
UNO-DEN
costuri cu resursa umana la nivelul
OMEPA
Total

5000lei/170ore pe luna*9.3ore= 273 lei
5000lei/170ore pe luna*4.5ore= 145 lei
5000lei/170ore pe luna*10 ore = 295 lei
713 lei

(2). Costuri resursele materiale si informationale
costuri cu resursele materiale si
informationale la nivelul DPE

225 lei

costuri cu resursele materiale si
informationale la nivelul UNO DEN
costuri cu resursele materiale si
informationale la nivelul OMEPA
Total

695 lei
750 lei
1670 lei

Total costuri cu gestionarea contestatiei (1)+(2) = 713 + 1670 = 2.383 lei
Nota:
Evaluarea costurilor prezentata mai sus este valabila si in cazul in care contestatia se
finalizeaza cu neacceptarea acesteia.
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