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1. SCOP
Procedura prezintă:
1.1. Condițiile și programul conform căruia OPEE pune confirmările de tranzacții la dispoziția participanţilor la
Piaţa pentru Ziua Următoare prin intermediul sistemului de tranzacționare al PZU;
1.2. Drepturile şi responsabilităţile participanţilor la Piaţa pentru Ziua Următoare şi ale Operatorului Pieţei de
Energie Electrică privind punerea la dispoziția participanților a confirmărilor de tranzacţii pe PZU.

2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Procedura se aplică de către participanţii la Piaţa pentru Ziua Următoare şi Operatorul Pieţei de Energie
Electrică în activitatea zilnică de tranzacționare pe Piața pentru Ziua Următoare de energie electrică cu
respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor.

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;
OTS - Operatorul de transport și sistem;
PZU - Piaţa pentru ziua următoare;
SEN - Sistemul Electroenergetic Naţional.

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:
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4.1. Codul de identificare al tranzacției – Cod unic atribuit tranzacției de sistemul de tranzacţionare al
PZU în momentul în care aceasta este înregistrată în sistemul de tranzacţionare;
4.2. Confirmare de tranzacție - Informare emisă de sistemul de tranzacționare al PZU și pusă la
dispoziția participantului prin care sunt confirmate tranzacțiile încheiate de acesta pe PZU pentru ziua
de livrare imediat următoare zilei de tranzacționare;
4.3. Poartă a sistemului de tranzacționare – 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 pentru publicarea rezultatelor permite consultarea de
către Participanți a rezultatelor tranzacțiilor (Confirmărilor de tranzacții);
4.4. Poartă de matching – Procesul de stabilire a tranzacțiilor pe PZU, respectiv:
a) a cantităților tranzacționate prin alocarea pe portofolii folosind rezultatele furnizate de
algoritmul de cuplare (PIP, fluxuri de energie transfrontalieră și poziție netă pentru fiecare zonă de
tranzacționare) în condițiile 4M MC;
b) a cantităților tranzacționate și PIP pentru zona de ofertare națională prin rularea algoritmului
local în cazul funcționării în regim decuplat;
4.5. Publicarea rezultatelor – În contextul prezentei proceduri, punerea la dispoziția participanților la
PZU a confirmărilor de tranzacții este referită și ca publicare a rezultatelor;
4.6 Sistemul de tranzacționare al PZU – Sistem informatic care realizează funcțiile corespunzătoare
tranzacționării pe PZU cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor.

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
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 , avizat prin ordinul ANRE nr. 82/03.09.2014 publicat în
5.1.

Monitorul Oficial Nr. 668 din 11 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare.
5.2. Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
5.3. Procedura operațională de funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică ;
5.4.

Procedura operațională de ultimă instanță.

6. METODA
6.1. Confirmarea tranzacțiilor
6.1.1. Tranzacţiile pe PZU se încheie în fiecare zi de tranzacţionare și reprezintă angajamente ferme ale
participanților la PZU.
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6.1.2. Fiecare tranzacție corespunde unui interval de tranzacționare exprimat în ore CET aferent zilei de
livrare pentru care s-a încheiat tranzacția.
6.1.3. La ora 11:40 ora CET a zilei de tranzacţionare OPEE pune la dispoziția participanților confirmări
de tranzacție separat pentru fiecare interval de tranzacționare exprimat în ore CET și pentru fiecare zi
de livrare în ore CET.
6.1.4. Confirmările de tranzacții sunt generate în mod automat de sistemul de tranzacționare al PZU de
îndată ce se închide poarta de matching și se deschide poarta pentru publicarea rezultatelor tranzacțiilor
(punerea la dispoziția participanților a confirmărilor de tranzacții).
6.1.5. Confirmările de tranzacție puse la dispoziția participanților vor conține următoarele informații:


Ziua de livrare;



Tipul de ofertă: ofertă orară (SHB) sau ofertă bloc (BLB);



Sensul ofertei: vânzare sau cumpărare;



Intervalul orar în ore CET pentru care s-a încheiat tranzacția;



Codul de identificare al tranzacției;



Versiunea ofertei care a intrat în tranzacție;



Detaliile ofertei: perechile cantitate-preț;



Cantitatea tranzacționată și PIP.

6.2. Generarea confirmărilor de tranzacții
6.2.1. În situația apariției unor întârzieri ale procesului de cuplare și întârzierea publicării rezultatelor cuplării
față de programul de publicare a acestora în regimul de funcționare normală, OPEE transmite notificări de
informare participanților la piață prin care comunică acestora întârzierea generării confirmărilor de
tranzacții. Această notificare va fi transmisă la ora de punere la dispoziție a confirmărilor de tranzacții în
situația normală de funcționare (ora 11:40 CET). Generarea și punerea la dispoziția participanților a
confirmărilor de tranzacții rezultate din algoritmul de cuplare se va realiza când acestea sunt disponibile, dar
nu mai târziu de ora 12:00 CET.
6.2.2. În situația întârzierii critice în care se evită decuplarea înainte de limita critică de timp prevăzută
conform Procedurii operaționale de ultimă instanță, OPEE transmite notificări de informare participanților la
piață prin care comunică întârzierea generării confirmărilor de tranzacții și punerea acestora la dispoziția
participanților față de programul prevăzut în regimul de funcționare normală, notificare ce va fi efectuată la
ora de generare a confirmărilor în situația normală de funcționare (ora 11:40 CET). Publicarea rezultatelor
cuplării se va realiza când acestea sunt disponibile, dar nu mai târziu de ora 12:35 CET.
6.2.2. În cazul situațiilor de urgență stabilite prin Procedura operațională de funcţionare a pieţei pentru ziua
următoare de energie electrică, în care se poate întârzia punerea la dispoziția participanților a confirmărilor
de tranzacții sau aceștia nu le pot accesa, OPEE va notifica participanții și OTS asupra situației apărute și va
comunica termenul de publicare pentru rezultatele tranzacțiilor.

6.3. Contestații la confirmările de tranzacții
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6.3.1. Participanții la PZU au la dispoziție 20 de minute pentru a transmite contestații la confirmările de
tranzacții în intervalul rezervat obiecțiilor după publicarea rezultatelor.
6.3.2. Dacă participantul nu transmite contestații la confirmările de tranzacții în intervalul de timp prevăzut,
tranzacțiile se consideră acceptate.
6.3.3. Contestațiile sunt înregistrate în sistemul de tranzacționare al PZU prin interfața web în timp real.
6.3.4. Orice contestaţie transmisă nu exonerează Participanţii la PZU în cauză de îndeplinirea obligaţiilor
rezultate din tranzacţiile contestate.

7. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

7.1. DREPTURI ALE PARTICIPANTULUI LA PZU
7.1.1. Să primescă notificări prin sistemul de tranzacționare prin care să fie informat cu privire la întârzierea
generării confirmărilor de tranzacții și punerea acestora la dispoziția participanților;
7.1.2. Să acceseze confirmările de tranzacții pentru fiecare zi de livrare raportată la ore CET prin intermediul
sistemului de tranzacționare al PZU;
7.1.3. Să solicite OPEE transmiterea confirmărilor de tranzacții prin canale alternative în situația în care
participantul nu poate accesa sistemul de tranzacționare;

7.2. OBLIGAȚII ALE PARTICIPANTULUI LA PZU
7.2.1. Să anunțe OPEE apariția unei situații în care nu pot accesa confirmările de tranzacții;

7.3. DREPTURI ALE OPEE
7.3.1. Să întârzie publicarea rezultatelor tranzacțiilor în condițiile stabilite de prezenta procedură;

7.4. OBLIGAȚII ALE OPEE
7.4.1. Să pună la dispoziția participantului confirmările de tranzacție pentru fiecare zi de livrare raportată la
ore CET;
7.4.2. Să notifice participantul asupra întârzierii publicării rezultatelor cuplării față de programul de publicare
a acestora;
7.4.3. Să transmită prin canale alternative de comunicație confirmările de tranzacție participantului care a
solicitat aceasta în condițiile prevăzute de Procedura operațională de funcţionare a pieţei pentru ziua

următoare de energie electrică.

