ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI REFERITOARE LA ACTIVITĂȚILE ÎN
DESFĂȘURARE DE IMPLEMENTARE ȘI LANSARE ÎN FUNCȚIONARE
COMERCIALĂ A NOII PLATFORME DE TRANZACȚIONARE PENTRU PIAȚA
INTRAZILNICĂ M7 TRADING
Intrebare:

1. Când se preconizează intrarea efectivă în funcțiune pentru tranzacții reale?
Răspuns
Integrarea pieței locale în cuplarea piața unică europeană (SIDC) este planificata in acest
moment a avea loc pe 19 Noiembrie. În scopul acomodării participanților cu noua
platformă, aceasta se va lansa în funcționare comercială izolată cu cel mult două
săptămâni înainte. Confirmarea finală a datelor va fi comunicată în timp util, corelat cu
rezultatele perioadei de funcționare experimentală planificata a începe în data de
21.10.2019.
Întrebare:

2. Noua platformă va înlocui actuala platformă Condico?
Răspuns
Da, tranzacționarea pe orizontul intrazilnic se va asigura pe noua platformă de
tranzacționare.
Întrebare:

3. Veți prelungi perioada de testare sau veți stabili și alte perioade experimentale?
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Răspuns
Este planificată o perioadă de testare comună la nivel de SIDC, preconizată a începe în
data de 21.10.2019. Mai mult, intenționăm să vă punem la dispoziție mediul de testare
și după această perioadă. Vă vom ține informați asupra acestui aspect.
Întrebare:

4. Tranzacțiile încheiate în perioada de testare sunt fictive?
Răspuns
Tranzacțiile încheiate în perioada experimentală nu au implicații comerciale, cu toate
acestea sugerăm abordarea unui comportament cât mai apropiat de intențiile reale de
ofertare pentru a testa in mod adecvat sistemele implicate.
Întrebare:

5. Care este perioada minimă de timp între expirarea instrumentului pe un anumit
interval orar și începutul orei de livrare?
Răspuns
Conform CACM, tranzacționarea trebuie să se încheie cu cel mult o oră înainte de
momentul livrării, în cazul RO perioada de la expirarea contractului până la livrare fiind
de 60 min.
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Întrebare:

6. Cum se procedează pentru a obține mai multe conturi (utilizatori)?

Răspuns
În primă fază fiecare participant la piață va avea configurat un utilizator, urmând ca alocarea unor
utilizatori suplimentari să se facă în urma transmiterii unei solicitări în acest sens și stabilirea de către
OPCOM a detaliilor financiare asociate. De asemenea, în funcție de cererile înregistrate, OPCOM va
evalua procesul de punere la dispoziția participanților a soluției de API și va stabili detaliile financiare
asociate.
Întrebare:

7. Luând în considerare transmiterea informațiilor de conectare pentru noua soluție de tranzacționare,
care va fi ComTrader DBAG, care sunt implicațiile pentru înregistrare și costurile conectării la
platformă când se va realiza aderarea la XBID? Este de așteptat un proces de înregistrare separat
sau la contul actual se va alătura noul cont? Se vor modifica costurile de tranzacționare pe noua
platormă comparativ cu cele actuale?
Răspuns
Noul sistem de tranzacționare va înlocui sistemul actual. Sunt câteva modificări care permit aderarea
la piața unică SIDC în valul 2, modificări care se vor regăsi în regulile și convenția de participare la piața
intrazilnică actualizate.
În convenția de participare la piața intrazilnică există prevederi pentru cazul modificării conținutului
Convenției, prin urmare nu este necesară încheierea unei noi convenții sau reînregistrarea. În ceea ce
privește tarifele, acestea vor fi reevaluate în perioada în care urmează și orice modificare care va rezulta
necesară va fi adusă la cunoștința participanților la piață. A se vedea și răspunsul la întrebarea 6.
Întrebare:

8. Este disponibilă conexiunea automată cu Com Trader prin API?
Răspuns
Pentru moment această conexiune nu este disponibilă. OPCOM întreprinde acțiunile necesare pentru a
pune această soluție la dispoziția participanților cat mai curand posibil. Detaliile tehnice și comerciale
asociate urmează a fi stabilite si anuntate.
Întrebare:

9. Capacitățile de interconexiune disponibile vor fi alocate în mod automat?
Răspuns
Conform modelului european, capacitățile disponibile se alocă automat în ordinea mărcii de timp a
ordinelor.
Întrebare:

10. Care este timpul limită pentru care este disponibilă tranzacționarea pe un instrument?
Răspuns
Se va implementa cerința CACM (precum și decizia ACER nr.4/2018) care prevede că ora de închidere
pentru transmiterea ofertelor și încheierea tranzacțiilor este cel mult cu o ora înainte de începutul
livrării.
Întrebare:

11. Vor funcționa în paralel cele 2 platforme, Condico și M7?
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Răspuns
Platforma M7 va înlocui platforma Condico începând cu ziua de livrare care va fi comunicată
participanților de către OPCOM.
Întrebare:

12. Se va putea tranzacționa până la granularitate de 0.001 MW având în vedere existența
participanților producători cu puteri instalate mai mici de 0.1 MW?
Răspuns
În cadrul modelului european, ofertarea/tranzacționarea se va realiza cu granularitate de 0.1 MW. Se
va investiga posibilitatea introducerii unor produse locale de până la 0.1 MW și reguli de ofertare
aferente care să nu afecteze lichiditatea tranzacționării în SIDC.
Întrebare:

13. Mai este necesară conectarea prin token?
Răspuns
Pentru conectarea la noul sistem de tranzacționare M7 se vor folosi doar credentialele alocate
(utilizatorul și parolă). Nu este necesar dispozitiv de conectare (token).
Întrebare:

14. Pentru o evaluare corespunzătoare comparativ cu PIP PZU, există posibilități de convertire a
prețului din lei în Euro în noua platformă?
Răspuns
Noul sistem de tranzacționare permite introducerea de oferte și afișarea exclusiv în Euro. Participanții
au la dispoziție valorile PIP în euro publicate pe website-ul OPCOM.
Întrebare:

15. Va fi posibilă înregistrarea mai multor utilizatori pentru același participant?
Răspuns
Pentru început se vor aloca doar doi utilizatori, respectiv unul pentru modulul de tranzacționare
(ComTrader) și unul pentru modulul de rapoarte (WebGUI). Conectarea se poate face cu credentialele
primite, de pe orice stație de lucru fără a fi nevoie de token. OPCOM va investiga ulterior posibilitatea
configurării de utilizatori suplimentari și detaliile financiare asociate. A se vedea și răspunsul la
întrebarea 6.
Întrebare:

16. Este posibilă descărcarea tranzacțiilor din modulul de tranzacționare?
Răspuns
Din modulul de tranzacționare participantul poate descărca toate tranzacțiile sau numai o parte din
acestea prin selecția corespunzătoare. Descărcarea se poate face și în Excel și în format CSV. Alte
detalii pot fi obținute prin consultarea manualului MFG110 (disponibil pe website și integrat în modulul
de tranzacționare, ComTrader).
Întrebare:

17. Vor fi posibile prețuri negative?
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Răspuns
Da, conform deciziei ACER nr. 5/2017 gama de prețuri pentru ofertarea/tranzacționarea în SIDC este
cuprinsă între -9999 Euro și 9999 Euro.
Întrebare:

18. Va fi necesară reluarea procesului de stabilire a garanțiilor și obținere a unui mandat de direct
debit?
Răspuns
Nu, garanțiile deja constituite sunt valabile și acestea vor migra pe noua platformă. Actualele mandate
de direct debit își mențin valabilitatea.
Întrebare:

19. Având în vedere faptul că vor fi posibile prețuri negative, este necesară depunerea de garanții și
de către vânzători?
Răspuns
Garanțiile sunt necesare exclusiv pentru a garanta eventuale tranzacții care implică obligații de plată,
respectiv să acopere oferte de cumpărare la prețuri pozitive și oferte de vânzare la prețuri negative.
Vor fi necesare garanții pentru oferte de vânzare numai dacă participantul intenționează să introducă
oferte de vânzare la prețuri negative.
Întrebare:

20. Având în vedere tranzacționarea cu până la o oră înainte de începutul livrării, este necesară alocarea
unui timp pentru crearea și încărcarea notificărilor fizice. Va permite sistemul TEL acest lucru?
Răspuns
Da, este de așteptat că Transelectrica se va conforma prevederilor CACM și va revizui termenele de
notificare pentru a permite transmiterea NF (cel mai probabil în termen de 15 min de la închiderea
porții de ofertare, GOT).
Întrebare:

21. Nouă platforma de tranzacționare permite limitarea ofertarii la puterea instalată a producătorilor?
Răspuns
Platforma M7 (ca și platforma actuală PI, Condico) oferă participanților posibilitatea de a-și seta singuri
limite de ofertare. Similar situației actuale, participantul va fi avertizat la introducerea unei oferte în
platformă cu privire la depășirea propriilor limite, însă finalizarea acțiunii, respectiv introducerea
ordinului în platformă, nu va fi blocată, consecințele rămânând în responsabilitatea directă și totală a
participantului la piață.
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