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1. SCOP
1.1.
Procedura are scopul de a oferi participanţilor informaţiile necesare întocmirii corecte a ofertelor de
energie electrică.
1.2. Prevederile prezentei proceduri se referă la:
1.2.1.

Conţinutul şi formatul cadru al ofertelor de vânzare și de cumpărare de energie electrică pe
Piaţa pentru Ziua Următoare;

1.2.2.

Condiţiile şi modalităţile de înscriere a ofertelor în sistemul de tranzacţionare al Pieţei pentru
Ziua Următoare;

1.2.3.

Criteriile de validare a ofertelor pe PZU şi etapele validării acestora;

1.2.4.

Drepturile şi responsabilităţile participanţilor înscrişi la Piaţa pentru Ziua Următoare de energie
electrică, privind activitatea de ofertare pe PZU.

2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Procedura se aplică de către Participanţii la PZU şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de
Gaze naturale OPCOM S.A., în calitate de operator al Pieţei pentru Ziua Următoare în activitatea de ofertare,
respectiv validare pentru tranzacţionarea zilnică de energie electrică pe Piaţa pentru Ziua Următoare, atât în
funcționarea PZU în regim cuplat, cât și în funcționarea decuplată, când se aplică procedura de ultimă instanță.

3. ACRONIME
4M MC

-

Proiectul de cuplare a pieţelor pentru ziua următoare ale României, Cehiei,
Slovaciei şi Ungariei.

OPEE

-

Operatorul Pieţei de Energie Electrică, respectiv operatorul Pieţei pentru Ziua
Următoare în contextul prezentei proceduri;

OPEED

-

Operator al pieței de energie electrică desemnat conform Regulamentului (UE)
1222/2015.

OTS

-

Operatorul de Transport și de Sistem

PIP

-

Preţ de Închidere a Pieţei;

PRE

-

Parte Reasponsabilă cu Echilibrarea;

PZU

-

Piaţa pentru Ziua Următoare;

SEN

-

Sistemul Electroenergetic Naţional;
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4. DEFINIŢII
Termenii folosiți în cuprinsul procedurii au semnificația prevăzută prin definițiile din Regulamentul de organizare

şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin
preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie
electrică, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 82 din 3.09.2014, cu modificările și completările ulterioare
și din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123 din 10.07.2012, cu modificările și completările
ulterioare;
În înţelesul prezentei proceduri, suplimentar se definesc următorii termeni:
4.1. ACER – Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei;
4.2. Autentificarea Participantului la accesarea sistemului de tranzacţionare al PZU – Procesul de
acordare a dreptului de acces al participantului la PZU la sistemul de tranzacţionare al PZU prin
introducerea corectă a codului PIN. Odată primit acest drept, participantul are acces controlat la
sistemul de tranzacţionare al PZU;
4.3. Cheia USB Token – Este un dispozitiv prin care participantul poate să acceseze sistemul de
tranzacţionare al PZU;
4.4. Cod Participant – Este un cod alfanumeric alocat de către OPEE unui utilizator al participantului
pentru a putea fi identificat pe PZU;
4.5. Cod PIN – (Personal Identification Number) Reprezintă codul alfanumeric alocat individual unui
utilizator pentru a permite accesul controlat la datele dintr-un sistem de calcul. În sistemul de
tranzacţionare al PZU codul PIN permite accesul unui utilizator al participantului la PZU care deţine o
cheie USB Token la sistemul de tranzacţionare;
4.6. Generație a ofertelor bloc interdependente (aflate în legătură) – Nivelul asociat unei oferte bloc în
cadrul familiei de oferte bloc interdependente (de exemplu, copil, părinte, bunic);
4.7. Oferte bloc interdependente – Ofertele bloc aflate în legătură una faţă de alta pentru care
acceptarea uneia dintre acestea poate avea loc doar dacă a fost acceptată altă ofertă bloc a
participantului la PZU pentru ziua de tranzacţionare respectivă;
4.8. Poartă în sistemul de tranzacţionare – Stare a sistemului de tranzacţionare asociată unui anumit
proces desfăşurat în cadrul sistemului de tranzacţionare care permite realizarea unor acțiuni specifice
procesului respectiv. Starea sistemului de tranzacţionare permite efectuarea acțiunilor relevante exclusiv
în perioada în care poarta este deschisă. Poarta de ofertare permite înscrierea ofertelor în sistemul de
tranzacționare;
4.9. Staţie de lucru acreditată – Staţie de lucru a participantului la PZU prevăzută cu aplicaţiile soft
necesare tranzacţionării pe PZU şi care, în condiţiile în care se folosesc cheia USB Token şi codul PIN
alocate respectivului participant la PZU, permite accesarea sistemului de tranzacţionare al PZU.

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
5.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu

respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează
piaţa pentru ziua următoare de energie electrică , aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 82 din 3.09.2014,
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publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 0668 din 11.09.2014, cu modificările și completările
ulterioare;
5.2. Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123 din 10.07.2012, cu modificările și completările
ulterioare;
5.3. Convenţia de participare la Piaţa pentru Ziua Următoare ;
5.4. Procedura operațională de funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică;
5.5. Procedura operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea
la piața pentru ziua următoare;
5.6. Ghidul utilizatorului pentru participantul la piața pentru ziua următoare.

6. CARACTERISTICILE OFERTELOR PE PZU
6.1. Ofertele de vânzare/cumpărare de energie electrică se fac la nivel agregat pe portofoliul fiecărui participant
la PZU.
6.2. Oferta este definită de minim o pereche cantitate-preţ. Cantitatea este exprimată în MWh cu o zecimală, iar
preţul este exprimat în lei cu două zecimale.
6.3. Ofertele se fac prin raportare la ora CET, respectiv primul interval de tranzacţionare fiind intervalul dintre
ora 0:00 şi ora 1:00 CET.
6.4. Ofertele se fac pentru zona de ofertare națională, cu luarea în considerare a funcționării acesteia în regim
cuplat sau, după caz, în situații excepționale, în regim decuplat.
6.5. Ofertele pot fi de următoarele categorii:
a) oferte corespunzătoare unui singur interval de tranzacţionare, identificate ca oferte orare;
b) oferte corespunzătoare mai multor intervale de tranzacţionare, interdependente, identificate ca
oferte bloc.
6.6. Modul de integrare a ofertelor în sistemul de tranzacționare este descris în Ghidul Utilizatorului pentru
participantul la piața pentru ziua următoare.

A) OFERTE ORARE
6.7. Pentru fiecare interval de tranzacționare, un participant la PZU poate transmite o singură ofertă de
cumpărare şi o singură ofertă de vânzare. Ofertele de cumpărare şi ofertele de vânzare nu pot fi combinate întro singură ofertă.
6.8. O ofertă orară de vânzare/cumpărare poate să conţină maxim 32 de perechi cantitate-preţ.
6.9. O pereche preţ-cantitate a unei oferte orare de cumpărare pentru un interval de tranzacţionare defineşte
preţul unitar maxim, la care participantul la PZU este dispus să cumpere cantitatea de energie electrică din
perechea preţ-cantitate. Dacă oferta orară de cumpărare conține mai multe perechi preț-cantitate, prețul unei
perechi preț-cantitate defineşte preţul unitar maxim la care participantul la PZU este dispus să cumpere
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cantitatea de energie electrică agregată corespunzătoare cantităților din perechile ofertate pe acelasi interval
orar la preț mai mare sau egal cu acest preț).
6.10. O pereche preţ-cantitate a unei oferte orare de vânzare pentru un interval de tranzacţionare defineşte
preţul unitar minim la care participantul la PZU este dispus să vândă cantitatea de energie electrică din
perechea preţ-cantitate. Dacă oferta orară de vânzare conține mai multe perechi preț-cantitate, prețul unei
perechi preț-cantitate defineşte preţul unitar minim la care participantul la PZU este dispus să vândă cantitatea
de energie electrică agregată corespunzătoare cantităților din perechile ofertate pe acelasi interval orar la preț
mai mic sau egal cu acest preț).
6.11. Participanţii la PZU pot transmite la OPEE limite de volum orare privind cantitatea ce poate fi
tranzacţionată de aceştia pe PZU, separat pentru cumpărare și pentru vânzare, solicitând invalidarea ofertelor
proprii care conţin o cantitate mai mare decât această limită. În absenţa unor asemenea solicitări ale
Participanţilor la PZU, OPEE va stabili o limită de volum orar de 99 999 MWh, reprezentând limita tehnică pentru
cantitatea totală corespunzătoare ofertelor orare și ofertele bloc transmise de participant.
6.12. Ofertele orare sunt independente și se pot transmite pentru toate cele 24 de intervale de tranzacționare,
respectiv pe 23 de intervale de tranzacționare în ziua de trecere de la orarul de iarnă la orarul de vară și pentru
25 de intervale de tranzacționare în ziua de trecere de la orarul de vară la orarul de iarnă.

B) OFERTE BLOC
6.11. Ofertele bloc de vânzare sau de cumpărare reprezintă o combinaţie de oferte simple de vânzare sau de
cumpărare pentru un număr precizat de intervale de tranzacţionare, a căror executare este interdependentă.
6.12. Ofertele bloc sunt definite de numărul intervalelor orare care formează blocul. Numărul intervalelor orare
ale unei oferte bloc poate fi definit în sistemul de tranzacţionare de OPEE (oferte predefinite în sistem) sau de
participant. Ofertele predefinite în sistem sunt disponibile tuturor participanţilor. Ofertele bloc definite de
participant sunt disponibile doar participantului care le-a definit.
6.13. Ofertele bloc pot fi independente sau interdependente. Ofertele bloc pot fi interdependente numai dacă
sunt de același sens, respectiv numai de vânzare sau numai de cumpărare.
6.14. Două sau mai multe oferte bloc interdependente formează o familie de oferte bloc. O familie de oferte
bloc interdependente formată din două generații cuprinde cel puțin o ofertă bloc „părinte” și cel puțin o ofertă
bloc „copil”.
6.15. Ofertele bloc implementate în sistemul de tranzacționare al PZU au caracteristicile prevăzute în Anexa 1.
Acestea pot fi modificate în sensul implementării tipurilor de oferte acceptate și validate de algoritmul
Euphemia, corelat cu procedurile agreate de bursele deținătoare de active PCR cu scopul asigurării
performanțelor algoritmului Euphemia la parametrii corespunzători și cu respectarea propunerii tuturor OPEED
pentru prețurile de tranzacționare maxime și minime armonizate pentru Cuplarea unică pentru ziua următoare
în conformitate cu Articolele 41(1) din Regulamentul (UE) al Comisiei 2015/1222 din 24 iulie 2015 de stabilire a
unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.

7. CONȚINUTUL OFERTELOR PE PZU
7.1. Ofertele orare transmise de către participanţii înregistraţi la PZU conţin cel puţin următoarele informaţii:
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a) codul de identificare al participantului la PZU;
b) identificarea ca ofertă de vânzare sau ca ofertă de cumpărare;
c) identificarea ca ofertă orară;
d) valabilitatea (ziua de livrare, intervalele de tranzacţionare la care se referă);
e) cantitatea, pentru fiecare pereche preţ-cantitate;
f) preţul limită, pentru fiecare pereche preţ-cantitate.
7.2. Ofertele bloc transmise de către participanţii înregistraţi la PZU conţin cel puţin următoarele informaţii:
a) codul de identificare al participantului la PZU;
b) identificarea ca ofertă de vânzare sau ca ofertă de cumpărare;
c) identificarea ca ofertă bloc;
d) codul ofertei bloc de a cărei acceptare este condiționată, dacă este ofertă interdependente;
e) valabilitatea, respectiv perioada de definiție a blocului (ziua de livrare, intervalele de tranzacţionare
la care se referă);
f) cantitatea pentru intervalele din perioada de definiție a blocului;
g) preţul limită mediu acceptat pentru întreaga energie ofertată a blocului.

8. FORMATUL OFERTELOR PE PZU
8.1. Ofertele de cumpărare şi ofertele de vânzare nu pot fi combinate într-o singură ofertă.
8.2. Preţurile ofertelor de vânzare/cumpărare pe PZU sunt introduse în lei cu două zecimale și sunt echivalate
de sistemul de tranzacționare în euro/MWh, la cursul oficial leu/euro comunicat de Banca Naţională a României
(BNR) valabil pentru ziua de tranzacţionare, cu maxim 11 zecimale.
8.3. Ofertele orare de vânzare sau de cumpărare pe PZU sunt monotone.
8.4. O ofertă orară de vânzare monotonă constă în perechi preț-cantitate pentru un interval de tranzacționare,
în care prețurile menționate în perechile preț-cantitate consecutive vor fi constant crescătoare.
8.5. O ofertă orară de cumpărare monotonă constă în perechi preț-cantitate pentru un interval de
tranzacționare, în care prețurile menționate în perechile preț-cantitate consecutive vor fi constant
descrescătoare.
8.6. Ofertele bloc de vânzare sau de cumpărare reprezintă o combinație de oferte simple de vânzare sau de
cumpărare pentru cel puțin un număr precizat de către OPEE de intervale de tranzacționare conform Anexei 1, a
căror executare este interdependentă.
8.7. Ofertele pot fi introduse prin interfața web a sistemului de tranzacționare al PZU sau prin încărcarea unui
fișier de ofertă tip .xml care conține toate ofertele de un anumit sens (de vânzare/de cumpărare).
8.8. În format .xml, un fișier de ofertă de vânzare/cumpărare cuprinde atât oferte orare, cât și oferte bloc.
Înregistrarea unei noi oferte ca fișier .xml înlocuiește întreaga ofertă (orară și/sau bloc) existentă în sistemul de
tranzacționare pentru un anumit sens (vânzare/ cumpărare).
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9. ÎNREGISTRAREA OFERTELOR ÎN SISTEMUL DE TRANZACŢIONARE AL PZU
9.1. Înregistrarea ofertelor se poate face numai pentru zilele de livrare pentru care sunt publicate de OPEE
prețurile limită în lei ale scalei de preț.
9.2. Prețurile limită în lei ale scalei de preț sunt publicate de OPEE zilnic după publicarea cursului de schimb
valutar de Banca Naţională a României (BNR), valabil pentru ziua următoare de tranzacţionare sau pentru
următoarele zile de tranzacționare pentru care acesta este valabil, respectiv în cazul sărbătorilor legale. Cursul
de schimb valutar se stabilește în fiecare zi bancară lucrătoare. Pentru zilele de tranzacționare care urmează
zilelor de sărbători legale sau zilelor bancare nelucrătoare sau similare, cursul de schimb aplicabil este cel
stabilit în ultima zi bancară lucrătoare anterioară acestei perioade și se publică în ziua lucrătoare respectivă de
OPEE pentru toate zilele de livrare pentru care este aplicabil.
9.3. Scala de preț în Euro poate fi modificată în conformitate cu deciziile agreate la nivelul proiectului 4M MC,
noile valori limită fiind aduse la cunoștința participanților cu cel puțin două zile calendaristice anterior aplicării
noii scale de preț în procesul de validare a ofertelor.
9.4. Intervalul orar de înregistrare a ofertelor pentru ziua de livrare următoare se încheie la ora de închidere a
porţii PZU, respectiv:
a) ora 11:00 CET, în cazul funcționării cuplate în condiții normale;
b) ora anunțată de OPEE în conformitate cu prevederile Procedurii operaționale privind declanșarea
licitației secundare, în cazul PIP rezultate din algoritmul de cuplare în afara domeniului prețurilor prag;
c) ora anunțată de OPEE în conformitate cu prevederile Procedura operațională de ultimă instanță, în
cazul funcționării decuplate.
9.5. Înainte de ora de închidere a porţii PZU, ofertele pot fi modificate sau anulate de către participantul la PZU
care le-a introdus. Fiecare modificare stabileşte o nouă ofertă, ultima versiune de ofertă validă fiind cea luată în
considerare de algoritmul de stabilire a tranzacțiilor pe PZU (în regim cuplat sau decuplat).
9.6. Ofertele pot fi înregistrate de către participanţii la PZU:
a) prin intermediul interfeţei web a aplicaţiei PZU;
b) prin încărcarea fișierului de ofertă de tip .xml compatibil cu aplicaţia PZU.
9.7. OPEE poate înregistra o ofertă (nouă sau modificată) în sistemul de tranzacționare în numele
Participantului, dacă este mandatat în acest sens, înțelegându-se că participantul, aflat în imposibilitatea tehnică
de a încărca singur oferta, solicită OPEE încărcarea ofertei în sistemul de tranzacționare în numele lui. OPEE va
accepta înregistrarea ofertei în numele Participantului la solicitarea acestuia transmisă în timp util, dacă aceasta
este transmisă exclusiv pe e-mail în format .xml și numai de la reprezentanții participantului având datele de
contact declarate conform Procedurii privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie

electrică administrate de OPCOM S.A.
9.8. OPEE poate anula o ofertă existentă în sistemul de tranzacționare în numele Participantului, dacă este
mandatat în acest sens, înțelegându-se că participantul, aflat în imposibilitatea tehnică de a anula singur oferta,
solicită OPEE anularea ofertei în sistemul de tranzacționare în numele lui. OPEE va accepta anularea ofertei în
numele Participantului la solicitarea acestuia transmisă în timp util, dacă Participantul face solicitarea pe e-mail,
precizând clar tipul de ofertă (vânzare sau cumpărare) și ziua de livrare pentru care a fost introdusă. OPEE
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poate anula numai întreaga ofertă pe un anumit sens, de vânzare sau de cumpărare, respectiv cuprinzând
ofertele orare și ofertele bloc pentru sensul și ziua de livrare solicitată. OPEE va accepta în acest sens solicitări
de ștergere a ofertelor numai de la reprezentanții Participantului având datele de contact declarate conform

Procedurii privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM
S.A.
9.8. Modul de introducere a ofertelor în sistemul de tranzacționare este descris detaliat în Ghidul utilizatorului
pentru participantul la piața pentru ziua următoare.
9.9. OPCOM S.A. primeşte şi înregistrează ofertele în registrul ofertelor, iar după ora de închidere a porţii PZU le
conferă acestora caracter de anonimitate, în vederea aplicării mecanismului de corelare.
9.10. După ora de închidere a porţii PZU definită conform art. 9.4., ofertele nu mai pot fi modificate sau
anulate, fiind irevocabile.

10. VALIDAREA OFERTELOR
10.1. Validarea ofertelor se face în mod automat de către sistemul de tranzacționare al PZU conform criteriilor
de validare impuse prin specificaţiile privind conţinutul şi formatul ofertelor şi a regulilor aplicabile ofertelor din

Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea
mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa
pentru ziua următoare de energie electrică și din prezenta Procedură.
10.2. Sistemul informatic va verifica, în vederea validării, fiecare ofertă înscrisă pentru a stabili îndeplinirea
următoarelor criterii:
10.2.1. Dreptul participantului de a tranzacţiona pe PZU care poate fi afectat de expirarea licenţei sau
de existenţa unei suspendări sau revocări valabilă în momentul ofertării;
10.2.2. Dreptul de a oferta pentru ziua de livrare selectată, respectiv existenţa porţii de transmitere a
ofertelor şi a stării acesteia (stare deschisă);
10.2.3. Zona de tranzacţionare România, singura pentru care participantul la PZU deține dreptul de a
tranzacţiona;
10.2.4.

Exprimarea corectă a cantităţilor şi preţurilor din punct de vedere al numărului de zecimale;

10.2.5.

Încadrarea preţurilor din ofertă în limitele scalei de preţ;

10.2.6. Încadrarea cantităţilor agregate la nivel orar din ofertă în limitele de volum declarate de
participant, dacă acesta are o declaraţie în acest sens;
10.2.7.

Caracterul monoton al preţurilor;

10.2.8. Încadrarea în numărul admis de perechi cantitate-preț pe interval orar per participant, în cazul
ofertelor orare;
10.2.9.

Încadrarea în numărul admis de oferte bloc per participant, în cazul ofertelor bloc;

10.2.10. Încadrarea în limita maximă de volum stabilită pentru ofertele bloc;

PROCEDURA OPERATIONALĂ
DE STABILIRE A FORMATULUI, CONȚINUTULUI,
MODULUI DE TRANSMITERE ȘI DE VALIDARE A
OFERTELOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE

Cod:
Pag. 11/14
Rev. 0 1 2

345

10.2.11. Încadrarea în limitele valorice ale garanţiei de validare/disponibilă pentru ofertele de cumpărare
cu preţ pozitiv sau pentru ofertele de vânzare cu preţ negativ conform Procedurii privind constituirea,
verificarea şi utilizarea garanţiilor financiare pentru participarea la Piaţa pentru Ziua Următoare .
10.3. În cazul nerespectării unuia din criteriile de validare menţionate la 10.2. sistemul informatic va invalida
oferta şi va atenţiona participantul printr-un mesaj asupra motivului invalidării.
10.4. În situaţia înscrierii ofertei prin fişier de tip .xml, anterior verificării criteriilor de validare precizate la
10.2., sistemul verifică compatibilitatea fişierului de tip .xml cu sistemul, în caz de incompatibilitate afişând un
mesaj de eroare în acest sens.
10.5. Având în vedere abordarea specifică a tranzacționării în ore CET pe piața pentru ziua următoare cuplată,
respectiv ultimul interval în ore CET al unei zile de livrare (D) din perspectiva tranzacționării pe PZU reprezintă
intervalul 1 ora României pentru următoarea zi de livrare (D+1), participanții a căror responsabilitate a
echilibrării nu mai este asumată de nicio PRE pentru ziua de livrare D+1 nu vor oferta pe PZU pentru intervalul
24 ore CET al zilei de livrare (D). OPEE are dreptul anulării ofertelor orare pe acest interval, ofertelor bloc care
includ acest interval și, respectiv, a ofertelor bloc dependente de aceasta, ale participanților care se găsesc în
această situație.

11. DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI
A) PARTICIPANTUL LA PZU ARE URMĂTOARELE DREPTURI
11.1. Să transmită oferte de vânzare şi/sau oferte de cumpărare de energie electrică pe PZU;
11.2. Să declare volume limită orare aplicabile ofertelor proprii (separat pentru vânzare și cumpărare) şi să
modifice acest volum numai cu notificarea scrisă prealabilă transmisă OPEE;
11.3. Să modifice sau să anuleze oferta proprie de energie electrică şi să transmită oferta modificată în timpul
orelor de transmitere a ofertelor pe PZU conform prevederilor Procedurii;
11.4. În cazul în care nu poate accesa sistemul de tranzacţionare al PZU, să transmită Oferta proprie de energie
în format .xml prin e-mail și să solicite OPEE încărcarea acesteia în numele său în sistemul de tranzacţionare al
PZU, respectând prevederile prezentei proceduri;
11.5. În cazul în care nu poate accesa sistemul de tranzacţionare al PZU, să solicite OPEE anularea ofertelor în
numele lui, respectând prevederile prezentei proceduri;
11.6. Să fie informat prin mesajele afişate de sistemul informatic al PZU asupra validării sau invalidării ofertelor
sale;
11.7. Să fie informat de OPEE asupra oricărei modificări a orei limită de înregistrare a ofertelor pentru ziua de
livrare următoare, stabilită la ora 11:00 CET în cazul funcționării cuplate în condiții normale.

B) PARTICIPANTUL LA PZU ARE URMĂTOARELE RESPONSABILITĂȚI
11.8. Să respecte prevederile prezentei Proceduri privind condiţiile şi modul de înscriere a ofertelor de energie
electrică în sistemul de tranzacţionare al PZU;
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11.9. Să respecte formatul şi conţinutul cadru al ofertelor de energie pentru PZU conform prevederilor
prezentei Proceduri;
11.10. Să transmită ofertele de energie pentru PZU în intervalele de înregistrare a ofertelor precizate la capitolul
9;
11.11. În situaţia declanșării licitaţiei secundare, să modifice ofertele existente în sistemul de tranzacţionare
numai în sensul eliminării preţurilor situate în afara domeniului preţurilor prag pe intervalele de tranzacţionare
anunţate operativ;
11.12. În situaţia declanșării unei licitaţiei secundare să introducă oferte de vânzare/cumpărare numai pentru
intervalele de tranzacţionare anunţate operativ şi numai în sensul eliminării preţurilor situate în afara domeniului
preţurilor prag;
11.13. Să verifice corectitudinea datelor de ofertă din fișierul tip .xml înainte de transmiterea acestuia OPEE în
vederea înregistrării ofertei în sistemul de tranzacționare de către OPEE în numele participantului la PZU;
11.14. Să nu oferteze pe intervalul 24 al unei zile de livrare dacă pe acest interval nu mai are
asumarea/delegarea responsabilității echilibrării;
11.15. Să verifice dacă oferta transmisă pentru PZU a fost încărcată în sistemul de tranzacţionare;
11.16. Să verifice corectitudinea datelor înregistrate în sistemul de tranzacționare al PZU din punct de vedere al
cantităţilor şi preţurilor imediat după introducerea ofertei;
11.17. Să verifice dacă oferta transmisă pentru PZU a fost validată;
11.18. Să refacă oferta pentru PZU şi să o retransmită sistemului de tranzacţionare dacă aceasta nu a fost
validată;
11.19. Să contacteze imediat OPEE dacă nu primeşte o notificare de la acesta despre acceptarea sau
respingerea ofertei în termen de 15 minute de la transmiterea oficială a ofertei (momentul înscrierii ofertei în
sistemul de tranzacţionare);
11.20. Să verifice periodic înregistrările din fişierul Lista de înregistrări privind acţiunile semnificative desfăşurate
pe PZU;
11.21. Să anunţe telefonic în mod operativ OPEE asupra problemelor de conectare la aplicaţia informatică
aferentă PZU şi să transmită prin e-mail, în timp util, oferta în format .xml în vederea încărcării acesteia în
sistemul de tranzacţionare de către OPEE în numele său;
11.22. Să păstreze în permanență lista actualizată a persoanelor împuternicite în relația cu OPCOM S.A. conform
prevederilor Procedurii privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică
administrate de OPCOM S.A..

C) OPERATORUL PZU ARE URMĂTOARELE DREPTURI
11.23. Să invalideze ofertele de energie pentru PZU care nu corespund prevederilor prezentei Proceduri privind
valabilitatea licenței, conţinutul, formatul şi ora de transmitere a ofertei;
11.24. Să refuze încărcarea/anularea ofertelor în/din sistemul de tranzacționare la solicitarea Participantului,
dacă acesta nu respectă prevederile prezentei Proceduri privind formatul ofertei și ale calității de reprezentant
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prevăzute prin Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică

administrate de OPCOM S.A.;
11.25. Să invalideze oferta zilnică de cumpărare la preţ pozitiv sau de vânzare la preţ negativ în cazul în care
valoarea acesteia depăşeşte valoarea garanţei de validare/disponibile în conformitate cu Convenţia de
participare la Piaţa pentru Ziua Următoare şi cu Procedura privind constituirea, verificarea şi utilizarea garanţiilor
financiare pentru participarea la Piaţa pentru Ziua Următoare;
11.26. Să invalideze ofertele Participantului dacă acestea nu sunt acoperite de asumarea responsabilității
echilibrării;
11.27. Să redeschidă registrul ofertelor în cazul declanșării licitației secundare;
11.28. Să redeschidă registrul ofertelor în condiţiile apariţiei unei situaţii de decuplare conform Procedurii
operaționale de ultimă instanță;
11.29. Să introducă oferte în sistemul de tranzacţionare al PZU la solicitarea participantului, în numele acestuia
și doar în condițiile în care participantul nu poate accesa sistemul de tranzacționare al PZU.

D) OPERATORUL PZU ARE URMĂTOARELE RESPONSABILITĂȚI
11.30. Să valideze/invalideze ofertele de energie transmise de Participanţii la PZU conform prevederilor
prezentei Proceduri;
11.31. Să informeze participantul despre validarea sau invalidarea motivată a unei oferte prin mesaje operative
lansate de sistemul informatic al PZU;
11.32. Să informeze participantul cu privire la redeschiderea registrului ofertelor în cazul declanșării licitației
secundare, precizând acțiunile ce trebuie întreprinse în această situație specifică;
11.33. Să informeze participantul cu privire la apariția unei situaţii de decuplare, precizând acțiunile ce trebuie
întreprinse în această situație specifică;
11.34. Să pună la dispoziţia Participanţilor la PZU prezenta Procedură şi să-i informeze asupra modificărilor
efectuate ulterior în cadrul acestei Proceduri.
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12. Anexa 1
12.1.
În sistemul de tranzacționare al PZU pot fi introduse oferte bloc independente și oferte bloc
interdependente.
12.2. Caracteristicile ofertelor bloc implementate în sistemul de tranzacționare sunt:
12.1.1. Tipul Totul sau Nimic, respectiv ofertele bloc pot fi acceptate în integralitatea lor sau pot fi
respinse;
12.1.2.

Perioada de definiție a blocului este formată din minim 2 intervale de tranzacționare;

12.1.3.

Perioada de definiție a blocului este formată din intervale de tranzacționare consecutive;

12.1.4.

Prețul de definiție a blocului este prețul mediu unitar de ofertă, respectiv:

a) Prețul mediu minim acceptat pentru toată energia ofertată la vânzare;
b) Prețul mediu maxim oferit pentru toată energia ofertată la cumpărare.
12.1.5. Cantitatea de definiție a blocului este aceeași pentru toate intervalele de tranzacționare din
perioada de definiție a blocului.
12.3. Caracteristicile ofertelor bloc interdependente:
12.3.1.
Oferta bloc tip „copil” este o ofertă bloc a cărei acceptare depinde de acceptarea unei alte oferte
bloc, numită ofertă bloc „părinte”;
12.3.2.
Algoritmul Euphemia permite acceptarea unei familii de oferte bloc în care valoarea totală a
blocului „părinte” la PIP este mai mică decât valoarea de ofertă în cazul ofertelor bloc de vânzare/ respectiv
mai mare decât valoarea de ofertă în cazul ofertelor bloc de cumpărare, dacă valoarea ofertei „copil” o
compensează;
12.4. Limite corespunzătoare ofertelor bloc:
12.4.1.

Cantitatea minimă de definiție a blocului este de 0,1 MWh;

12.4.2.
Cantitatea maximă de definiție a blocului la momentul lansării 4M MC este de 400 MWh și
aceasta va fi ajustată, după caz, pentru a evita disfuncționalitățile ce pot apărea în operarea zilnică a PZU;
12.4.3.
Numărul maxim de oferte bloc este 100, din care numărul maxim al ofertelor bloc
interdependente (aflate, de exemplu, în legătură de tip părinte-copil-bunic) este 15. Aceste limite vor fi
ajustate, după caz, pentru a evita disfuncționalitățile ce pot apărea în operarea zilnică a PZU;
12.4.4.

O oferta bloc „părinte” poate avea numai o ofertă bloc „copil”;

12.4.5.

O oferta bloc „copil” poate avea numai o ofertă bloc „părinte”;

12.4.6.

O familie de oferte bloc poate avea maxim trei generații de oferte bloc interdependente.

