Documente specifice înregistrării la Piața de energie electrică pentru clienții finali mari:

















Scrisoare de intentie;
Convenţia de participare la Piața de energie electrică pentru clienții finali mari,
două exemplare în original semnate de reprezentantul legal sau un exemplar
semnat electronic;
Contractul de comodat unic pentru cheia USB Token necesară pentru accesul la
piețele centralizate OPCOM, două exemplare în original semnate de
reprezentantul legal sau un exemplar semnat electronic;
Copie dupa Licență emisă de ANRE și condițiile asociate sau alte documente
conform legislației, după caz;
Certificatul de înregistrare de la Registrul comerțului (copie) sau atestarea din
partea Camerei de Comerţ sau a altui organ competent din ţara în care îşi are
sediul societatea sau organizaţia economică străină, care să confirme existenţa
sa legală, obiectul activităţii şi capitalul său social (copie legalizată însoţită de
originalul traducerii legalizate);
Certificat de înregistrare în scopuri de TVA emis de autorităţile române (copie)
sau Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA eliberat de autoritatea fiscală
din statul membru în care îşi are sediul societatea sau organizaţia economică
străină, din care să rezulte codul de înregistrare în scopuri de TVA (copie însoţită
de originalul traducerii legalizate);
Document centralizator (semnat) cu datele necesare înscrierii în Registrul de
participare: numele Solicitantului, adresă completă sediu social, adresa completă
corespondență, telefon, fax, e-mail, Reprezentantul legal, nume și prenume,
telefon, fax, Persoana(ele) de contact pentru piața centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică, cu datele de contact, PRE – cu codul EIC, adresa,
persoana de contact, date de contact, Banca si cod IBAN al contului, numele și
datele de contact ale persoanei responsabile pentru derularea corespondenței
privind facturile, cod ACER;
Confirmarea de la CNTEE TRANSELECTRICA SA privind asumarea
responsabilităţii echilibrării sau transferarea acestei responsabilităţi respectiv
aparteneța la un PRE, în cazul clienților finali mari (pentru clienți finali pentru
care OMEPA este operator de măsurare);
Confirmarea/comunicarea de către PRE-ul din care face parte, a apartenenţei la
acesta;
Document privind încadrarea în categoria de consum acceptată de Regulamentul
pieței de exemplu Avizul tehnic de racordare prin care să fie confirmată o putere
aprobată mai mare de 8 MW.

