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1. SCOP
1.1. Procedura Licitației Secundare are ca scop precizarea condițiilor în care se redeschide sesiunea de
transmitere a ofertelor la atingerea/depășirea preţurilor prag, în oricare din zonele de ofertare corespunzătoare
piețelor cuplate, respectiv precizarea acțiunilor întreprinse de OPEE și participanții la piață, în conformitate cu
regulile de cuplare agreate la nivelul proiectului 4M MC și cu regulile interne specifice.

2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Procedura se aplică în situația în care prețurile prag, stabilite la momentul lansării 4M MC la un minim de 150 euro/MWh şi respectiv un maxim de +500 euro/MWh, sunt atinse/depășite și, în mod automat, se
declanșează o licitație secundară, în încercarea de a atenționa participanții la piață cu privire la apariția unei
situații severe pe piață și de a oferi acestora posibilitatea de a contribui la relaxarea acesteia prin ajustarea în
acest sens a ofertelor.

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;

PIP

-

Preţ de Închidere a Pieţei;

PZU

-

Piaţa pentru Ziua Următoare;

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
ulterioareși 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.

Confirmare preliminară – Comunicarea de către bursă a acceptării sau respingerii rezultatelor
algoritmului de cuplare;

4.2.

Confirmare preliminară negativă – Confirmare preliminară prin care se resping rezultatele
algoritmului de cuplare;

4.3.

Licitație secundară – Redeschiderea sesiunii de ofertare pe piața pentru ziua următoare în cazul în
care, ca urmare a rulării algoritmului Euphemia în regimul de funcționare cuplată, prețul(rile) de
închidere a pieței ating/depășesc cel puțin un preț prag, indiferent de zona de ofertare;
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Platformă de tranzacţionare pe PZU – sistem informatic stabilit şi menţinut de OPEE în scopul
realizării tranzacţiilor pe 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,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 0668 din 11.11.2014;
5.2. Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123 din 10.07.2012, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 0485 din 16.07.2012;
5.3. Procedura operațională de funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică ;
5.4. Procedura operatională de stabilire a formatului, conținutului, modului de transmitere și de validare a
Ofertelor pe piața pentru ziua următoare.

6. METODA
6.1. După ora de închidere a porții PZU în regim normal de funcționare cuplată (11:00 ora CET), coordonatorul
efectuează rularea algoritmului de cuplare și transmite rezultatele cuplării fiecărei burse de energie electrică.
6.2. Fiecare bursă verifică rezultatele proprii și dacă identifică că cel puțin într-un interval orar PIP a
atins/depășit prețurile prag, aceasta transmite Coordonatorului 4M MC o confirmare preliminară negativă,
precizând motivul respingerii rezultatelor.
6.3. Coordonatorul 4M MC declanșează Comitetul de incidente în cadrul căruia se convine ora redeschiderii
registrului ofertelor. Ca principiu general, ora redeschiderii registrului ofertelor nu va depăși 10 minute de la
momentul la care participanții la piață vor fi informați asupra declanșării licitației secundare.
6.4. Licitația secundară implică redeschiderea porților de ofertare de către fiecare bursă pentru 10 minute.
6.5. Pe perioada de redeschidere a registrului ofertelor sunt permise următoarele acțiuni ale participanților la
PZU:
6.5.1.

ofertarea numai pentru intervalele de tranzacționare în care s-au atins/depășit prețurile prag,
indiferent de zonă;

6.5.2.

ofertarea în sensul îmbunătățirii situației pieței, respectiv:

a. în cazul în care PIP a atins/a scăzut sub valoarea minimă a domeniului prețurilor prag,
participanților la piață le sunt permise următoarele acțiuni asupra ofertelor orare:
i.

să introducă/modifice ofertele de cumpărare în sensul creșterii cantității ofertate la prețuri
mai mari decât prețul prag minim sau în sensul creșterii prețurilor pentru a se încadra în
domeniul prețurilor prag;

ii.

să introducă/modifice ofertele de vânzare în sensul scăderii cantității ofertate la prețurile sub
prețul prag minim sau în sensul creșterii prețurilor ofertate pentru a se încadra în domeniul
prețurilor prag;
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b. în cazul în care PIP a atins/depășit valoarea maximă a domeniului prețurilor prag, participanților la
piață le sunt permise următoarele acțiuni asupra ofertelor orare:
i.

să introducă/modifice ofertele de vânzare în sensul creșterii cantității ofertate la prețuri mai
mici decât prețul prag maxim sau în sensul reducerii prețurilor pentru a se încadra în
domeniul prețurilor prag;

ii.

să introducă/modifice ofertele de cumpărare în sensul reducerii cantității la prețurile mai
mari decât prețul prag maxim sau în sensul reducerii prețurilor ofertate pentru a se încadra
în domeniul prețurilor prag.

6.6. Pe perioada redeschiderii registrului ofertelor nu este permisă:
a. modificarea (inclusiv ştergerea) ofertelor orare deja introduse până la ora de închidere a porții PZU
pe intervalele orare neafectate de atingerea/depășirea prețurilor prag;
b. introducerea de oferte bloc, respectiv modificarea (inclusiv ştergerea) ofertelor bloc deja introduse
până la ora de închidere a porții PZU care conțin intervale orare neafectate de atingerea/depășirea
prețurilor prag.
6.7. La atingerea/depășirea prețurilor prag OPEE transmite informarea de piață participanților în platforma de
tranzacționare pe PZU prin mesajul: ExC_01: Prețul prag a fost atins - Redeschiderea Registrelor de
Oferte. Urmăriți comunicarea completă prin e-mail. / Thresholds reached - Reopening of the order
books. Follow full communication by e-mail., precum și prin email printr-un mesaj detaliat în care sunt
precizate inclusiv intervalele în care s-a atins/depășit domeniul prețurilor prag și acțiunile permise participanților
la PZU, de forma:
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ExC_01: Prețul prag a fost atins - Redeschiderea Registrelor de Oferte
Licitația Secundară pentru ziua de livrare ZZ.LL.AAAA a fost declanşată:
Deschiderea sesiunii de licitație secundară: HH:MM
Închiderea sesiunii de licitație secundară: HH:MM
Rezultatele sunt așteptate în jur de: HH:MM

Vă rugăm să aveți în vedere posibilitatea ofertării și în piețele în care nu s-au atins prețurile prag și
transmiterea de oferte atât pentru vânzare, cât și pentru cumpărare.
Piața RO:
Prețul prag superior a fost depășit pentru intervalele XX, YY, ZZ – sunt necesare oferte de vânzare
Prețul prag inferior a fost depășit pentru intervalele XX, YY, ZZ – sunt necesare oferte de cumpărare.
Piața HU:
Prețul prag superior a fost depășit pentru intervalele XX, YY, ZZ – sunt necesare oferte de vânzare
Prețul prag inferior a fost depășit pentru intervalele XX, YY, ZZ – sunt necesare oferte de cumpărare.
Piața SK:
Prețul prag superior a fost depășit pentru intervalele XX, YY, ZZ – sunt necesare oferte de vânzare
Prețul prag inferior a fost depășit pentru intervalele XX, YY, ZZ – sunt necesare oferte de cumpărare.
Piața CZ:
Prețul prag superior a fost depășit pentru intervalele XX, YY, ZZ – sunt necesare oferte de vânzare
Prețul prag inferior a fost depășit pentru intervalele XX, YY, ZZ – sunt necesare oferte de cumpărare.

Vă rugăm să aveţi în vedere că toate ofertele deja introduse înainte de Licitația Secundară vor fi de
asemenea incluse în calcul, cu condiția ca acestea să nu fie schimbate/anulate în timpul redeschiderii
ofertării.
Vă rugăm să aveţi în vedere că procedura Licitației Secundare urmează regulile pieței locale.

6.8. După închiderea registrului ofertelor la ora CET menționată în mesajul [Exc_01] transmis participanților la
PZU, fiecare bursă retransmite coordonatorului 4M MC noul registru al ofertelor în vederea rerulării algoritmului
de cuplare.
6.9. PIP rezultate în urma desfăşurării procedurii licitaţiei secundare sunt confirmate ca rezultate ale cuplării
pieţelor, chiar dacă acestea în continuare nu se încadrează în domeniul preţurilor prag.
6.10. Domeniul prețurilor prag se poate modifica în conformitate cu regulile de cuplare agreate la nivelul
proiectului 4M MC, acestea fiind aduse la cunoștința participanților cu cel puțin două zile calendaristice anterior
aplicării noului domeniu al prețurilor prag în vederea declanșării licitației secundare.

