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Certificat temporar de acces la PZU
– Certificat digital cu durată
nelimitată limitată la 6 luni care
asigură participantului accesul la
sistemul de tranzacționare al PZU
și care poate fi acordat
participantului la cerere în situații
excepționale;

In contextul starii de
urgenta/alerta date de virusul
COVID.19 dar și al adaptarii la
noul mod de lucru (Telemuncă),
certificatele digitale de acces PZU
reprezinta o forma mai flexibila
fata de Token-urile fizice in
vederea desfasurarii activitatii
zilnice. Solicitam astfel extinderea
valabilitatii.

Certificatele digitale temporare au reprezentat
o solutie de compromis pentru cresterea
securitatii partenerilor si angajatilor OPCOM
prin limitarea deplasarilor si contactelor fizice
pe durata pandemiei. Consideram durata de
valabilitate de 6 luni rezonabila, atat din punct
de vedere al securitatii cibernetice cat si din
punct de vedere operational, in contextul in
care masurile guvernamentale sunt actualizate
o data la 3 luni.

Anexa 4.
Art.1.7

Sa fie informat de OPEED asupra
oricarei modificari a orei limita de
inregistrare a ofertelor pentru ziua
de livrare urmatoare, stabilita la
ora 1112:00 CET in cazul
functionarii cuplate in conditii
normale

Corelare cu art.6.3.36 din
procedura

Termenul a fost corectat.

Activitatea zilnică și în special în
perioada pandemică a arătat cât
de necesară este digitalizarea
activității. Propunem ca
certificatul digital de acces să fie
implementat ca regulă și acordat
cu caracter permanent iar modul
de acces prin token să fie treptat
eliminat.

Solicitarile de inlocuire a cheii usb (care este
un dispozitiv criptografic) cu un simplu
certificat digital conduc spre reducerea
securitatii cibernetice ale sistemului.

Enel Energie
Muntenia S.A.
Enel Green Power
Romania S.R.L.

Distributie Energie
Oltenia
CEZ Vanzare

AFEER

4.2.8.
4.2.9.

In contextul actual al cresterii criminalitatii
cibernetice, cu masuri de raspuns constand in
principal in cresterea gradului de
reglementare legislativa a imbunatatirii
mijloacelor de securitate cibernetica (GDPR,
Legea 362/2018 - legea NIS, initiativa ACER
de reglementare a unui nivel minim de
protectie cibernetica pentru operatorii din
energie), corelat cu cerintele unor standarde
internationale de securitate la care OPCOM a

aderat, nu consideram oportuna o astfel de
modificare a sistemului de securitate PZU.
Dupa stabilizarea cadrului legislativ vom
analiza posibilitatile de simplificare a accesului
la sistem in contextul pastrarii conformitatii cu
prevederile legale.
AFEER

Vă rugăm să clarificați /separați
includerea în cadrul definiției

4.2.25.

Decuplării parțiale din alte motive
decât motive de capacități a

Paragraful a fost corectat și reformulat,
respectiv „... decuplarea parțială din alte
motive decât lipsă capacități...”

“Termenul de Decuplarea parțială
din motive de capacități se decide
în SDAC nu mai târziu de 12:45
CET.”
AFEER

6.2.12.

Considerăm că este necesară o
detaliere pentru o înțelegere mai
bună a sintagmei “neavând
semnificaţia livrării de bunuri de
către partea care livrează
energia”

Paragraful a fost completat asfel: „....
(vânzătorul plătește preluarea energiei de
către cumpărător).”

AFEER

6.3.2.

Rugam clarificarea termenilor
“debarasarea/ îndepărtarea de
energie electrică.”

Paragraful a fost reformulat: „O ofertă
exprimă angajamentul ferm al participantului
la PZU de a intra într-un contract în calitate de
vânzător având ca obiect livrarea de energie
electrică la preț pozitiv sau achiziția de
energie electrică la preț negativ, respectiv în
calitate de cumpărător având ca obiect
achiziția de energie electrică la preț pozitiv
sau livrarea de energie electrica la preț
negativ.”

AFEER

6.3.28.

Propunem eliminerea cuvantului
“constant” pentru a nu induce
ideea că perechile preț-cantitate
cresc/scad cu aceaiași valoare.

S-a înlocuit termenul constant cu termenul
strict pentru a evita o posibilă înțelegere
eronată.

6.3.29.

6.3.28. O ofertă orară de vânzare
monotonă constă în perechi prețcantitate pentru un interval de
tranzacționare, în care prețurile
menționate în perechile prețcantitate consecutive vor fi
constant crescătoare. 6.3.29. O
ofertă orară de cumpărare
monotonă constă în perechi prețcantitate pentru un interval de

tranzacționare, în care prețurile
menționate în perechile prețcantitate consecutive vor fi
constant descrescătoare
AFEER

AFEER

6.3.38.

ANEXA 4 - 1.7.

Vă rugăm să completați cu
mențiunea că fișierul excel de
ofertă pentru conversia de tip
*.xml este furnizat de OPEED
pentru a asigura ușurarea
procesului de ofertare.

Oferta de energie poate fi transmisă în
sistemul de tranzacționare fie prin formularul
de interfață fie prin încărcarea unui fișier XML
având schema XSD și Ghidul participantului
disponibile pe website-ul OPCOM.

Vă rugăm să verificați dacă ora
11.00 CET este cea corectă.

Ora a fost corectată.

Macheta pusă la dispoziția participantului nu
este parte a regulilor de participare la PZU,
reprezentând o facilitate suplimentară pusă la
dispoziție de OPCOM. Participantul poate
folosi oricare opțiune și orice aplicație care să
creeze oferta XML conform schemei necesare
acceptării în sistemul de tranzacționare.
Participantul are responsabilitatea verificării
corectitudinii introducerii ofertei în sistemul de
tranzacționare.

