REGULAMENT PRIVIND CADRUL ORGANIZAT DE TRANZACŢIONARE
PE PIATA CENTRALIZATA CU NEGOCIERE DUBLA CONTINUA A
CONTRACTELOR BILATERALE DE ENERGIE ELECTRICĂ
1. SCOP
Art.1. Prezentul regulament stabileşte un cadru organizat pentru tranzacţionarea
centralizată în regim concurenţial a energiei electrice prin contracte bilaterale negociate direct între
participanții înscriși pe Piata Centralizata cu Negociere Dubla Continua, respectiv:
a) modul de stabilire a ofertelor de vânzare sau cumpărare a energiei electrice de către
participanţi;
b) modul de organizare a licitaţiilor;
c) modul în care tranzacțiile încheiate sunt asumate de către părți în vederea realizării livrării
fizice a energiei electrice;
d) modul de înregistrare, gestionare şi publicare a informaţiilor privind tranzacţiile efectuate.
Art. 2. Prin crearea pieţei centralizate cu negociere dubla de energie electrică se urmăreşte
asigurarea unui cadru organizat de tranzacționare in timp real prin contracte de vânzarecumpărare a energiei electrice în condiții de transparență și acces nediscriminatoriu al
participanţilor la piaţă, bazat de criteriile de eligibilitate proprii fiecărui participant la piață.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Art.3. -

Prezentul regulament se aplică:

a) Titularilor de licenţă din sectorul energiei electrice;
b) Operatorului pieţei centralizate cu negociere dubla continua.
3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
Art.4. următoare:

În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile

a) Autoritatea Competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
b) Convenţie de Participare la piaţa centralizata cu negociere dubla continua de energie
electrică – Convenţie standardizată stabilită de Operatorul pieţei centralizate cu negociere
dubla continua de energie electrică, ce prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre
acesta şi fiecare participant la piaţa centralizata cu negociere dubla continua de energie
electrică;
c) Formular de confirmare a tranzacțiilor – Document conținând tranzacțiile efectuate transmis
participantului de către Operatorul pieței centralizate cu negociere dubla continua si
confirmat prin semnătura de participant în conformitate cu rezultatele sesiunii de
tranzacționare;
d) Lista de eligibilitate – lista pe care fiecare participant o va mentine si actualiza pe
platforma de tranzacționare, lista cuprinzând partenerii eligibilii, distinct pe vânzare /
cumpărare și perioadă de livrare;
e) Negociere dublă continuă– Modalitate de negociere în care atât vânzătorul, cât şi
cumpărătorul îşi pot actualiza ofertele în timp real;
f) Oferte de energie electrică – Oferte cu caracteristici bine definite privind profilul livrărilor,
perioada de livrare, puterea, și prețul oferite spre cumpărare/vânzare, ferm asumate în
momentul introducerii lor pe platformă;
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g) Operator al pieţei centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică – persoană
juridică titulară de licenţă care asigură organizarea şi administrarea pieţei centralizate cu
negociere dublă continuă de energie electrică în conformitate cu reglementările emise de
autoritatea competentă;
h) Participant la piaţa centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică – Titular
de licenţă care se înscrie şi respectă Convenţia de participare la piaţa centralizată cu
negociere dublă continuă de energie electrică;
i) Piaţa centralizata cu negociere dublă continuă de energie electrică – Cadrul organizat de
desfăşurare a tranzacţiilor de energie electrică între participanţii la piaţă, in timp real,
organizat şi administrat de Operatorul pieței centralizate cu negociere dublă continuă de
energie electrică, pe baza unor reguli specifice, ce permite încheierea de tranzacții cu
energie electrică conform criteriilor de eligibilitate proprii participanților la piață și subscrise
contractelor bilaterale semnate între părți; tranzacţionarea se poate realiza printr-un
ansamblu de modalităţi, având ca bază tranzacționarea continuă a energiei electrice pe
termen determinat, la un preţ transparent, rezultat din echilibrul cererii şi al ofertei;
j) Platformă de tranzacţionare – Sistem informatic stabilit şi menţinut de Operatorul pieței
centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică în scopul realizării tranzacţiilor
pe piaţa centralizată cu negociere dublă continuă de energie electrică;
k) Sleeve – Procedura de identificare a unui al 3-lea partener care să accepte intermedierea
tranzacției între 2 parteneri aflați în imposibilitatea tranzacționării în mod direct, conform
listelor de eligibilitate.
Art.5. -

Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:

a) Autoritatea Competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;
b) OTC (over the counter)– modalitate de tranzacţionare centralizată a contractelor bilaterale
conform căreia tranzacțiile dintre părți sunt încheiate prin negociere dublă continuă;
c) Operatorul pieței centralizate cu negociere dublă continuă de energie electrică – OPC-NDC;
d) Piaţa centralizata cu negociere dublă continuă de energie electrică – PC-NDC;
e) Regulament – regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piata centralizata
cu negociere dubla continua a contractelor bilaterale de energie electrică.
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Art.6. -

Legea 123/2012 a energiei electrice, cu completările şi modificările ulterioare.

5. CADRUL DE ORGANIZARE
Art.7. OPC-NDC organizează şi dezvoltă în timp PC-NDC, pe baza principiilor precizate de
Regulament.
Art. 8.- Principiile aplicate pentru tranzacţionarea pe PC-NDC, sunt următoarele:
(1). OPC-NDC defineşte produse standard de vânzare şi cumpărare de energie electrică,
caracterizate prin:
a. puterea minimă orară oferită spre tranzacționare: 1 MW
b. durata livrării: zi, week-end, săptămână, lună, trimestru, semestru, an – clar definite ca dată de
începere şi finalizare a livrării.
c. profilul zilnic al livrărilor:
Livrare în bandă (Luni _Duminica 00:00-24:00 EET),
Livrare la ore de vârf de sarcină (Luni-Vineri 07:00-23:00 EET),
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Livrare la ore de gol de sarcină (Luni-Vineri 00:00-07:00 si 23:00-24:00 EET și Sâmbătă-Duminică
00:00-24:00).
d. Utilizarea contractelor deja agreate intre parti, inclusiv a contractelor EFET semnate intre parti;
Participanții au opțiunea dar nu și obligativitatea de a declara la OPC-NDC propriul model de
contract, propus tuturor participanților, pe baza căruia se vor realiza tranzacțiile cu acei participanți
care prin adăugarea respectivului participant în lista de eligibilitate, acceptă implicit și modelul de
contract declarat de respectivul participant.
Pentru participanții care aleg opțiunea de a declara propriul model de contract pentru PC-NDC,
contractele vor fi disponibile pe pagina de web a OPC-NDC.
(2).
Participanţii iniţiază oferte de vânzare sau cumpărare pentru oricare dintre produsele
definite conform alin. (1) prin introducerea ofertelor în sistemul de tranzacţionare al PC-NDC;
componenta TG a tarifului de transport, corespunzătoare introducerii de energie electrică în reţea,
trebuie să fie inclusă în acest preţ;
Pentru tranzacţionarea ofertelor, OPC-NDC programează perioadele de tranzacționare specifice
fiecărui produs standard;
(4).
Participarea pe PC-NDC se realizează în baza listelor de eligibilitate a potențialilor parteneri
contractuali, notificate OPC-NDC de către fiecare participant la piață conform listei participanților la
piață publicată pe website-ul OPC-NDC;
(5). Responsabilitatea conținutului listei de eligibilitate și actualizării conținutului său odată cu
modificarea listei de participanți la PC-NDC, revine fiecăruia dintre participanții la piață;
(6). OPC-NDC răspunde pentru configurarea și actualizarea în sistemul de tranzacționare al pieței a
listelor de eligibilitate comunicate de către participanții la piață;
(7).
OPC-NDC organizează sesiuni de tranzacționare în sistem online, care se desfăşoară cu
respectarea următoarelor principii:
a) Sesiunile de tranzactionare sunt organizate în zilele lucrătoare conform programului de ofertare
stabilit de către Operatorul pieței centralizate cu negociere dubla continua;
b)
Participanții la piață pot introduce simultan atât oferte de cumpărare cât și oferte de
vânzare pentru acelasi produs;
c)
Pe tot parcursul sesiunii de licitație are loc corelarea automată, în timp real, a cererii cu
oferta stabilindu-se astfel tranzacţiile cu energie electrică angajante din punct de vedere comercial
pentru participanții la piață ale căror ordine au fost corelate;
d)
Pe tot parcursul sesiunii de licitație este permisă introducerea/modificarea/anularea
ordinelor, toate operaţiunile fiind vizualizate în piaţă prin ecranele sistemului de tranzacţionare.
e) Pe parcursul sesiunii de tranzacționare, în cazul în care, ambii parteneri solicită de comun acord
anularea tranzacției in termen de maxim 10 minute de la momentul realizării tranzacției, OPC-NDC
va anula tranzacția pe platformă, (înlăturându-se astfel semnalul eronat de preț).
Ofertele care au condus la încheierea de tranzacţii determină obligaţia participanţilor la PC-NDC
notificaţi de a îsi asuma tranzacția si de a semna si transmite OPC-NDC formularul de confirmare a
tranzacțiilor, notificat conform rezultatelor sesiunilor de tranzactionare de către OPC-NDC;
(9) Formularul de confirmare a tranzacției/tranzacțiilor poate fi subscris contractului cadru EFET
dacă la data încheierii tranzacției între părțile notificate prin Confirmarea de Tranzacție era semnat
un astfel de contract, sau face parte integranta din contractul preagreat de parti, in cazul in care
acestea nu au încheiat un contract cadru EFET la data încheierii tranzacției.
(10) În cazul în care participantul la piață nu confirmă detaliile tranzacțiilor prin semnarea
formularului de confirmare a tranzacțiilor OPC-NDC consemnează o abatere de la regulile de
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tranzacționare pentru tranzacția in cauza și aplică sancțiunile prevăzute în procedura de lucru
specifică.
6. PARTICIPAREA LA PIAŢA CENTRALIZATE CU NEGOCIERE DUBLA CONTINUA DE
ENERGIE ELECTRICĂ
Art.9. -

Participarea la Piaţa centralizate cu negociere dubla continua este voluntară.

Art.10. Înregistrarea participanţilor la PC-NDC se face la solicitarea scrisă a acestora,
adresată OPC-NDC, conform procedurilor operaţionale specifice, după semnarea de către
reprezentantul autorizat al solicitantului a Convenţiei de participare.
Art. 11.- OPC-NDC stabileşte conţinutul cadru al Convenţiei de participare la PC-NDC care cuprinde
drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OPC-NDC și ale fiecărui participant la această piaţă.
OPC-NDC face publică Convenţia pe pagina sa de web, după ce a fost avizată de către Autoritatea
Competentă, după parcurgerea unui proces de consultare publică.
Art.12. Un participant la PC-NDC se poate retrage din proprie iniţiativă de la piaţă în baza
unei înştiinţări în scris, semnată de reprezentantul legal al participantului la piaţă.
Art.13. OPC-NDC poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la piaţa
centralizată în oricare din următoarele cazuri:
a)
nu mai îndeplineşte condiţiile necesare pentru înregistrarea ca participant la această piaţă
definite în procedurile specifice;
b)

nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin conform prezentului Regulament;

c)

nu respectă Convenţia de Participare la această piaţă.

Art.14. Înscrierea /retragerea /suspendarea /revocarea participanţilor, depunerea ofertelor
şi organizarea licitaţiilor se desfăşoară în conformitate cu procedurile operaţionale specifice,
elaborate de OPC-NDC şi avizate de Autoritatea Competentă, după ce au fost supuse dezbaterii
participanţilor la piaţă.
7. TRANSPARENŢA PIEŢEI CENTRALIZATE CU NEGOCIERE DUBLĂ CONTINUĂ
Art.15. După încheierea sesiunilor de licitaţie, OPC-NDC publică pe pagina sa web date
sintetice privind tranzacţiile încheiate, cuprinzând: preţul de atribuire și cantitățile aferente fiecărui
preț de atribuire înregistrat.
Art. 16.- Datele referitoare la rezultatele sesiunilor de tranzacționare vor fi disponibile pe
platforma OPC-NDC timp de cel puţin 2 ani si pot fi accesate prin rapoarte de fiecare participant.
OPC-NDC va publica detaliile complete ale primei tranzacții pentru fiecare produs in cazul
tranzacțiilor având ca perioada de livrare luna, trimestru, semestru, an.
OPC-NDC va publica de asemenea detaliile complete ale tranzacțiilor la care prețul de închidere a
variat cu cel puțin 10% față de prețul tranzacției anterioare al aceluiași produs în cazul tranzacțiilor
având ca perioadă de livrare luna, trimestru, semestru, an.
Art. 17.- OPC-NDC publică pe pagina sa de web tariful perceput pentru serviciul efectuat în calitate
de OPC-NDC şi toate ordinele/regulamentele/procedurile/avizele aferente acestei pieţe.
8. DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Art. 18.- În cazul în care, din partea participanților la piață, există solicitări argumentate de
revizuire a procedurilor operaţionale corespunzătoare funcţionării PC-NDC, acestea sunt discutate
în cadrul Grupului de lucru pentru dezvoltarea PC-NDC și urmare acceptării propunerii de revizuire
de către membrii Grupului de lucru, OPC-NDC elaborează, actualizează şi transmite pentru avizare
la ANRE procedurile operaţionale corespunzătoare funcţionării PC-NDC revizuite.
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Art. 19.- OPC-NDC promovează în timp soluții de îmbunătățire a mecanismului de tranzacționare
pe PC-NDC de energie electrică, pe care o administrează, în funcţie de gradul de dezvoltare a
acesteia şi solicitările participanţilor, pe baza unui proces transparent de consultare cu participanţii
la piaţa de energie electrică şi cu Autoritatea competentă, propuneri discutate in cadrul Grupului
de lucru al PC-NDC, în vederea creşterii eficienţei pieţei de energie electrică în ansamblu.
Promovarea altor modalităţi de tranzacţionare se va finaliza prin emiterea de proceduri specifice
sau modificarea celor existente, cu avizul Autorităţii competente.
Art.20. OPC-NDC supraveghează funcţionarea PC-NDC, publică pe pagina sa web
www.opcom.ro , la sfârșitul fiecărei sesiuni de tranzacționare cantitățile și prețurile, cel mai mare
preț de cumpărare, cel mai mic preț de vânzare pentru fiecare tip de produs precum si rapoarte
periodice şi indici calculaţi în baza rezultatelor acestei pieţe, în scopul stabilirii unor referinţe
corecte de preţ pentru piaţa de energie electrică; supravegherea se realizează în baza procedurii
operaţionale specifice, avizate de ANRE.
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