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1. OBIECTIVE
Prezenta procedura stabileste modul de lucru si regulile conform carora SC
OPCOM SA:
1.1. va colecta informatiile relevante despre piata pentru ziua urmatoare.
1.2. va distribui participantilor la pietele centralizate si celorlalte entitati implicate
informatiile cu caracter privat, conform termenelor si conditiilor stipulate in Codul
comercial si procedurile conexe.
1.3. va disemina informatiile relevante despre piata pentru participantii la PZU si
celelalte entitati implicate.
1.4. raporta datele necesare Autoritatii Competente pentru a evalua eficienta pietei
angro de energie electrica si influentele reciproce dintre pietele specifice - piata
contractelor bilaterale, PZU, piata de echilibrare, piata serviciilor de sistem
tehnologice.
2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Procedura se aplica de catre SC OPCOM SA in conformitate cu prevederile
Codului Comercial al Pietei angro de energie electrica si Legii energiei, in
indeplinirea functiilor sale de operator al pietei pentru ziua urmatoare, operator de
decontare si de supraveghere a functionarii pietei de energie electrica pentru ziua
urmatoare.
3. ACRONIME SI ABREVIERI
ANRE (referită în text şi ca Autoritatea Competentă) - Autoritatea Naţională de
Reglementare în domeniul Energiei.
SC OPCOM SA - Operatorul pieţei de Energie Electrică.
Supravegherea pietei - Serviciul Supravegherea Functionarii Pietei de Energie
Electrica din cadrul SC OPCOM SA.
OTS - Operatorul de Transport şi de Sistem.
ZTN - Zona de Tranzactionare Nationala.
ZTF - Zona de Tranzactionare de Frontiera.
PIP - Pretul de Inchidere a Pietei.
ATC - Capacitatea Disponibilă de Interconexiune Internaţională.
PRE - Parte Responsabila cu Echilibrarea.
4. DEFINITII
4.1. Orice termen definit in Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica va
avea aceeasi semnificatie si in prezenta procedura.
4.2. Suplimentar, se definesc termenii de mai jos:
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4.2.1 Informatie in responsabilitatea SC OPCOM SA - orice informatie pe care
SC OPCOM SA este obligat sa o distribuie/disemineze, in termenii si conditiile
stipulate in Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica, Conventia de
participare la PZU si prezenta procedura, in scopul asigurarii unui mediu de
tranzactionare corect, neutru si fiabil, precum si pentru a raspunde cerintelor
formulate de Autoritatea Competenta sau de alte autoritati conform legii.
4.2.2 Informatie cu caracter privat - orice informatie in responsabilitatea SC
OPCOM SA, referitoare la situatia unui singur participant la piata, care nu
trebuie dezvaluita altor participanti, daca legislatia primara si secundara sau
cerintele formulate de autoritati nu prevad altceva.
4.2.3 Informatie cu caracter public - orice informatie in responsabilitatea SC
OPCOM SA, agregata la un nivel care sa nu permita identificarea situatiei unui
singur participant la piata.
5. DOCUMENTE DE REFERINTA
5.1
5.2
5.3

Codul Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica.
Conventia de participare la Piata pentru Ziua Urmatoare.
Legea energiei electrice.

6. DREPTURI SI RESPONSABILITATI
6.1. SC OPCOM SA va colecta si va face disponibile toate informatiile
relevante despre PZU, in termenii si conditiile prevazute prevazute in Codul
Comercial al Pietei angro de energie electrica si conform Conventiei de participare
la PZU.
6.2. Pentru a permite o mai mare transparenta a pietei, Supravegherea pietei va
colecta si va pune la dispozitia participantilor la PZU informatiile considerate ca
avand un impact substantial asupra formarii corecte a pretului de inchidere a pietei.
Participantii la PZU trebuie sa aiba posibilitatea de a accesa in mod direct, pe site-ul
SC OPCOM SA, toate informaţiile - altele decât cele cu caracter privat - inclusiv cele
preluate de la alte entitati.
6.3. Toti participanţii vor avea acces simultan si nediscriminatoriu la informaţiile altele decât cele cu caracter privat - pe care, conform Codului Comercial al Pietei
angro de energie electrica si prezentei proceduri, SC OPCOM SA trebuie sa le faca
disponibile.
6.4. Respectand procedurile specifice elaborate de Autoritatea Competentă,
Supravegherea pietei va transmite catre aceasta informaţiile private specificate in
Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica.
6.5. Toti participantii la PZU precum si SC OPCOM SA trebuie sa asigure
confidentialitatea datelor pe care le deţin sau care se află în responsabilitatea lor,
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prevenind accesul oricarei alte persoane care nu este autorizata in acest sens de
legislatia primara si secundara in vigoare.
7. MOD DE LUCRU
7.1. Informatii cu caracter public distribuite participantilor la PZU si altor entitati
interesate
7.1.1 Reguli de colectare si diseminare a datelor catre participantii la PZU si
alte entitati interesate
7.1.1.1 Participanţii sunt obligati sa notifice imediat SC OPCOM SA
asupra tuturor aspectelor referitoare la activitatea lor pe PZU şi care pot
avea un impact substanţial asupra preţurilor.
7.1.1.2 Toate informatiile despre piata diseminate de SC OPCOM SA
trebuie sa fie prezentate la un nivel de agregare care sa nu permita
identificarea situatiei unui singur participant.
7.1.1.3 Exceptie fac datele referitoare la programele de
mentenanţă/modificarile programelor de mentenanta, respectiv ieşirile
din funcţiune neplanificate ale centralelor si liniilor electrice, care, desi
expun situatia individuala a participantilor la PZU, sunt privite ca
informatii publice, care trebuie prelucrate si furnizate in mod
nediscriminatoriu tuturor participantilor la piata.
7.1.1.4 Informatiile precizate la 7.1.1.3 si ulterior la 7.1.2.4 sunt
colectate de CN Transelectrica SA si sunt publicate de SC OPCOM SA
pe site-ul propriu in baza unui acord incheiat cu aceasta.
7.1.1.5 Daca legea sau alte reglementari in vigoare nu prevad altceva,
toate celelalte informaţii care se referă la un singur participant trebuie
considerate informaţii private şi tratate ca atare.
7.1.1.6 Mediul principal de diseminare a informatiilor cu caracter public
va fi site-ul web al SC OPCOM SA.
7.1.2 Tipuri de informatii cu caracter public. Pentru a garanta conformitatea
si pentru a asigura consistenta pretului, SC OPCOM SA va publica zilnic,
pentru participantii la piata si pentru alte parti interesate, respectand
principiile si termenele prevazute in Codul Comercial al Pietei angro de
energie electrica, Conventia de participare la PZU si prezenta procedura,
urmatoarele informatii:
7.1.2.1 Capacitatea Disponibilă de Interconexiune Internaţională pentru
fiecare Zonă de Tranzacţionare de Frontieră.
7.1.2.2 Volumul total de productie prioritara, separat pentru fiecare tip
de productie prioritara (inclusiv contractele bilaterale).
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7.1.2.3 Volumul de productie prioritara tranzactionata pr PZU, separat
pentru fiecare tip de productie prioritara.
7.1.2.4 Datele referitoare la programele de mentenanta/modificarile
programelor de mentenanta, respectiv iesirile din functiune
neplanificate ale centralelor si liniilor electrice.
7.1.2.5 Pretul de inchidere a pietei, separat pentru Zona de
Tranzacţionare Nationala si pentru fiecare ZTF ce are pretul de
inchidere diferit de PIP din ZTN.
7.1.2.6 Volumul total al tranzactiilor incheiate pe PZU.
7.1.2.7 Volumul si sensul schimburilor de energie intre ZTN si fiecare
ZTF ce are pretul de inchidere diferit de PIP din ZTN.
7.1.2.8 Nota lunara de regularizare intocmita pe baza costurilor/
veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului.
7.1.2.9 Alte informatii pe care SC OPCOM SA, pe baza experientei
acumulate si raspunzand tendintelor de dezvoltare a PZU si cerintelor
participantilor sau a altor entitati interesate, le va considera informatii
relevante despre piata si le va face publice.
7.2. Informatii cu caracter privat distribuite participantilor la PZU, piata de
echilibrare si piata serviciilor de sistem tehnologice
7.2.1 SC OPCOM SA va distribui fiecarui participant la PZU si partilor
responsabile cu echilibrarea (PRE), informatiile cu caracter privat rezultate
din procesul de stabilire a cantitatilor de energie electrica tranzactionate pe
PZU si care privesc situatia acestora pe piata. Sunt incluse aici toate
informatiile pe care SC OPCOM SA, conform termenelor si conditiilor
stipulate in Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica, trebuie sa
le transmita periodic participantilor la PZU si PRE-urilor corespunzatoare.
7.2.2 Programul, formatul si continutul informatiilor prevazute la 7.2.1 sunt
definite de Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica, procedurile
conexe si Ghidul utilizatorului pentru participantul la PZU.
7.2.3 SC OPCOM SA va distribui fiecarui participant la pietele centralizate PZU, piata de echilibrare, piata serviciilor de sistem tehnologice si partilor
responsabile cu echilibrarea (PRE), informatiile cu caracter privat rezultate
din procesul de decontare si de stabilire a obligatiilor de plata si drepturilor
de incasare rezultate din participarea la pietele centralizate. Sunt incluse aici
toate informatiile pe care SC OPCOM SA, conform termenelor si conditiilor
stipulate in Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica, trebuie sa
le transmita periodic participantilor la pietele centralizate si PRE-urilor
corespunzatoare.
7.2.4 Programul, formatul si continutul informatiilor prevazute la 7.2.3 sunt
definite de Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica, procedurile
conexe si Ghidul utilizatorului pentru sistemul de decontare.
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7.2.5 SC OPCOM SA va distribui operatorilor de retea, inclusiv OTS
totalitatea informatiilor cu caracter privat, destinate exclusiv acestora in
scopul desfasurarii activitatilor prevazute in Codul Comercial al Pietei angro
de energie electrica, alte reguli si proceduri conexe acestuia.
7.3. Informatii cu caracter privat furnizate Autoritatii Competente
7.3.1 Supravegherea Pieţei va furniza Autorităţii Competente informaţiile
prevazute in Codul Comercial al Pietei angro de energie electrica, cu
periodicitatea si in formatul specificat in procedurile elaborate de aceasta.
7.3.2 La solicitarea Autorităţii Competente, Supravegherea Pieţei va furniza
date istorice, pentru efectuarea de către Autoritatea Competentă a unor
analize specifice.
7.3.3 In perioada in care se aplica regulile tranzitorii pentru decontare,
Supravegherea pietei va furniza Autoritatii Competente, in formatul electronic
convenit, prelucrabil Excel, urmatoarele informatii cu caracter privat:
7.3.3.1 Sinteza lunara a decontarilor bilaterale zilnice pentru fiecare
participant la PZU: cantitatea totala si valoarea corespunzatoare tuturor
vanzarilor si cumpararilor participantului la PZU.
7.3.3.2 Sinteza zilnica a confirmarilor de tranzactie pe PZU: cantitatea
tranzactionata orar de fiecare participant la PZU, in calitate de vanzator
respectiv cumparator si PIP corespunzator.
7.3.3.3 Sinteza zilnica a ofertei de vanzare, respectiv cumparare
pentru fiecare participant la PZU: perechile pret-cantitate ofertate orar
de fiecare participant la PZU.
7.3.3.4 Sinteza zilnica a curbei ofertei si cererii: ordonarea
crescatoare/descrescatoare in functie de pret a ofertelor orare de
vanzare/cumparare, cu mentionarea participantului corespunzator.
7.3.3.5 Sinteza lunara a calculului pentru decontare, pentru fiecare
participant la piata de echilibrare.
7.3.3.6 Sinteza lunara a calculului pentru decontarea dezechilibrelor
fiecarei parti responsabile cu echilibrarea.
7.3.3.7 Sinteza lunara a calculului pentru decontarea dezechilibrelor de
la notificare, pentru fiecare producator de energie electrica.
7.3.3.8 Sinteza lunara a decontarii contractelor pentru rezerve.
7.3.4 Informatiile zilnice prevazute la 7.3.3 se transmit in fiecare zi
lucratoare pe adresa de posta electronica indicata de Autoritatea
Competenta, informatiile corespunzatoare unei zile de tranzactionare
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nelucratoare incluzandu-se in raportarea urmatoarei zile calendaristice
lucratoare.
7.3.5 Informatiile lunare prevazute la 7.3.3 se transmit pana la data de 15 a
lunii curente pentru luna de referinta, pe adresa de posta electronica indicata
de Autoritatea Competenta.
7.3.6 La incetarea regulilor tranzitorii pentru decontare, continutul
informatiilor precizate la 7.3.3 va fi adaptat conform noilor conditii.
7.4. Rapoarte statistice elaborate si publicate de SC OPCOM SA
7.4.1 Obiectivele rapoartelor statistice sunt de a:
7.4.1.1 contribui la stabilirea unui preţ corect pe PZU.
7.4.1.2 sprijini SC OPCOM SA in indeplinirea functiilor sale.
7.4.1.3 raspunde cerintelor formulate de participantii la PZU si
autoritatile cu atributii in domeniu.
7.4.2 SC OPCOM SA are dreptul sa realizeze şi sa publice rapoarte
statistice cu privire la tranzactiile participantilor la PZU, realizate pe baza
informatiilor la care SC OPCOM SA are acces in conformitate cu prevederile
prezentei proceduri sau cu alte reglementari aplicabile. Rapoartele statistice
vor fi detaliate pana la un nivel care sa nu prezinte situatia unui anumit
participant pe piata.
7.4.3 SC OPCOM SA poate, de asemenea, fara a fi necesar
consimtamantul participantului in cauza, sa furnizeze informatii private
autoritatilor competente, daca aceasta este ceruta prin lege sau reglementari
aplicabile.

8

PREVEDERI FINALE
La solicitarea Autoritatii Competente sau bazat pe experienta acumulata si
pentru a raspunde tendintelor de dezvoltare a PZU si cerintelor participantilor
sau a altor entitati interesate, SC OPCOM SA poate propune modificarea
prezentei proceduri ori de cate ori considera necesara aceasta masura.

