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TITLUL I
PREVEDERI GENERALE
1. Regulile pie ei energiei electrice stabilesc principiile, regulile i mecanismele referitoare la
formarea pre urilor i rela iile comerciale pe pia a angro de energie electric între participan ii la pia
de energie electric , reglementeaz termenele i condi iile de organizare i func ionare a pie ei energiei
electrice, inclusiv pia a contractelor bilaterale de energie electric , pia a energiei electrice pentru ziua
urm toare, pia a energiei electrice pe parcursul zilei, pia a energiei electrice de echilibrare i pia a
serviciilor de sistem, drepturile i obliga iile produc torilor de energie electric , furnizorilor de energie
electric , operatorilor sistemelor de distribu ie, precum i a operatorului pie ei de energie electric , a
operatorului sistemului de transport privind gestionarea pie elor men ionate.
2. Operatorul pie ei energiei electrice (în continuare  OPEE) este responsabil de organizarea i
gestionarea pie ei zilei urm toare (în continuare  PZU) i a pie ei pe parcursul zilei (în continuare 
PPZ), precum i de înregistrarea contractelor bilaterale încheiate de participan ii la pia a energiei
electrice, în conformitate cu prezentele Reguli. OPEE nu poate influen a sau impune condi ionalit i ce
in de clauzele contractuale ale contractelor înregistrate.
3. Participan ii la pia a contractelor bilaterale, la PZU i la PPZ au obliga ia s pl teasc OPEE
contravaloarea serviciului de operare a pie ei energiei electrice, conform tarifului aprobat de Agen ie.
În acest sens OPEE emite facturi lunare participan ilor la pia a energiei electrice pentru contravaloarea
serviciilor prestate.
4. Operatorul sistemului de transport (în continuare  OST) este responsabil de organizarea i
gestionarea pie ei energiei electrice de echilibrare i a pie ei serviciilor de sistem, în conformitate cu
prezentele Reguli.
5. Este interzis participarea OPEE, OST i operatorilor sistemelor de distribu ie la pia a energiei
electrice în scopul ob inerii profitului din activitatea comercial . Participarea OPEE, OST i
operatorilor sistemelor de distribu ie (în continuare  OSD) la pia a energiei electrice este limitat i
realizat doar în conformitate cu Regulile date.
6. OST i OSD achizi ioneaz pe pia a energiei electrice doar energia electric necesar acoperirii
consumului tehnologic i a pierderilor de energie electric în re elele electrice pe care le opereaz .
7. Furnizorul central de energie electric (în continuare  FCEE) procur energia electric
produs de centralele electrice de termoficare urbane i centralele eligibile care produc din surse
regenerabile de energie semnând contracte bilaterale cu fiecare produc tor. FCEE procur de la
centralele electrice de termoficare urbane energia electric produs doar în regim de cogenerare, care
corespunde curbei de sarcin termic .
8. Produc torii care de in centrale electrice de termoficare urbane pot vinde energia electric
produs în regim de condensare pe pia a contractelor bilaterale, PZU, PPZ sau pe pia a energiei
electrice de echilibrare.
9. Energia electric procurat de FCEE este revândut furnizorilor pe pia a contractelor bilaterale
la pre urile reglementate aprobate de Agen ie i în baza cotelor stabilite conform prevederilor
prezentelor Reguli.
10. Pentru a participa la pia a angro de energie electric întreprinderea electroenergetic este
obligat s semneze cu OST contract de echilibrare.
11. Orice întreprindere electroenergetic , c reia i-a fost eliberat de c tre Agen ie o licen pentru
producerea energiei electrice, pentru distribu ia energiei electrice, pentru furnizarea energiei electrice
este obligat s se adreseze la OST, în timp de zece zile lucr toare, dup eliberarea licen ei respective
în scopul semn rii contractului de echilibrare.
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12. OPEE nu înregistreaz în calitate de participant la PZU i PPZ participan ii la pia a energiei
electrice care nu de in un contract de echilibrare semnat cu OST.
13. OPEE nu înregistreaz contractele bilaterale prezentate de participan ii la pia a de energie
electric în cazul în care ace tia nu de in contract de echilibrare semnat cu OST.
14. Furnizorii sunt responsabilii grupului de echilibrare constituit din consumatorii finali c rora le
furnizeaz energie electric .
15. FCEE este responsabilul grupului de echilibrare constituit din centralele electrice de
termoficare urbane i din centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie,
care i-au delegat responsabilitatea echilibr rii c tre FCEE.
16. Pentru asigurarea securit ii aprovizion rii cu energie electric , Regulile pie ei energiei
electrice definesc regulile comerciale de achizi ionare de c tre OST a rezervelor de restabilire a
frecven ei i de înlocuire a rezervelor, precum i a altor servicii de sistem necesare pentru siguran a i
stabilitatea sistemului electroenergetic.
17. Pentru promovarea producerii de energie electric din surse/tehnologii considerate prioritare,
respectiv din surse regenerabile i cogenerare de înalt eficien , Regulile pie ei energiei electrice
prev d reguli specifice pentru participarea la pia a unit ilor de produc ie calificate ca produc ii
prioritare.
18. Pentru decontarea tranzac iilor pe pie ele organizate de energie electric Regulile pie ei
energiei electrice prev d cerin e privind obliga iile de plat /drepturile de încasare ale participan ilor
pie ei energiei electrice, regulile de decontare pentru costurile/veniturile suplimentare provenite din
echilibrarea sistemului precum i regulile de decontare pentru managementul congestiilor interne.
19. Participan ii la pia a de energie electric au obliga ia s utilizeze pia a contractelor bilaterale,
PZU i PPZ pentru realizarea echilibrului între obliga iile contractuale i func ionarea efectiv pe pia a
de energie electric .
20. În scopul aplic rii Regulilor pie ei energiei electrice, OPEE, OST, OSD elaboreaz proceduri
proprii pe care le supun consult rii publice i aviz rii de c tre Agen ie.
21. În scopul cre terii nivelului de lichiditate a PZU i PPZ, Agen ia poate impune cote minime de
energie electric ce urmeaz a fi tranzac ionate de participan ii la pia a energiei electrice pe PZU i
PPZ. Cotele respective sunt aprobate cu respectarea rigorilor transparen ei procesului decizional.
22. În sensul prezentelor Reguli se utilizeaz termenii defini i în Legea cu privire la energie
electric , Normele tehnice ale re elelor electrice de transport i Codul re elelor electrice, aprobate de
Agen ie, precum i urm torii termeni i defini ii:
banca cont central  banca comercial la care OPEE are deschis contul central al PZU, al PPZ, prin
care acesta î i desf oar rolul de contraparte pentru tranzac iile pe PZU, respectiv PPZ;
banca de decontare  banca comercial la care participantul la PZU, sau la PPZ i-a deschis contul
prin care se desf oar ac iunile de debitare direct aferente decont rii tranzac iilor pe PZU, respectiv
PPZ;
banca garant  banca comercial care emite la solicitarea clientului s u, participant la PZU, sau la
PPZ, o scrisoare de garan ie bancar de plat în favoarea OPEE;
caracteristici tehnice - parametrii tehnici care sunt înregistra i la OST, în concordan cu Codul
re elelor electrice pentru a permite programarea i dispecerizarea unit ilor de producere i a locurilor
de consum dispecerizabile;
cod de identificare pe pia a energiei electrice de echilibrare (BM Identification Code) - cod
alfanumeric alocat fiec rui participant la pia a de echilibrare de c tre OST;
cod de identificare pe pia a pentru ziua urm toare - cod alfanumeric alocat fiec rui participant la pia a
pentru ziua urm toare de c tre OPEE;
compensare  stingerea obliga iilor de plat , egale, reciproce, între dou persoane juridice, pân la
concuren a obliga iei celei mai mici;
condi ie de corelare a ofertelor  situa ia în care pre ul unei oferte de cump rare este mai mare sau
cel pu in egal cu pre ul unei oferte de vânzare, respectiv pre ul unei oferte de vânzare este mai mic sau
cel mult egal cu pre ul unei oferte de cump rare, pentru produsul standard respectiv;
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confirmare de tranzac ie  raport ce poate fi accesat de c tre participantul la PZU sau PPZ prin
intermediul sistemului de tranzac ionare administrat de OPEE, care confirma o tranzac ie pe PZU sau
PPZ efectuat de acesta;
contractul de mandat privind plata prin debitare direct  document prin care participantul la PPZ
sau la PZU acord o autorizare permanent , dar revocabil OPEE pentru a emite instruc iuni de
debitare direct asupra contului s u deschis la banca de decontare, i b ncii de decontare pentru a-i
debita contul cu suma prev zut în instruc iunile de debitare direct ;
contraparte  calitatea de vânz tor/cump r tor a OPEE pe PZU i PPZ, în limite garan iilor depuse
de participan i;
costuri de pornire (Start-up Costs)- costurile necesare pentru pornirea unei unit i de producere sau a
unui loc de consum dispecerizabil, dup caz;
cre tere de putere (Upward Regulation) - livrarea energiei electrice de echilibrare pentru acoperirea
unui deficit de produc ie în sistemul electroenergetic (în continuare  SE) prin cre terea produc iei
unit ilor de producere sau reducerea consumului unui loc de consum dispecerizabil;
debitare direct  modalitate de plat a unei sume de bani convenite între participantul la PZU i/sau
PPZ, i OPEE, care const în debitarea preautorizat a contului participantului de c tre banca de
decontare în baza prevederilor mandatului de debitare direct , la solicitarea OPEE, respectiv creditarea
corespunz toare a contului OPEE de c tre banca cont central în baza angajamentului privind debitarea
direct . Aceast modalitate de plat nu necesit autorizarea prealabil de c tre participantul la PZU
i/sau PPZ a fiec rei instruc iuni de debitare direct asupra contului s u;
declara ie de disponibilitate (Availability Declaration) - document transmis c tre OST, conform
prevederilor Codului re elelor electrice în care se specific disponibilitatea unit ilor de producere ale
respectivului produc tor de energie electric într-o anumit perioad calendaristic sau intervale de
dispecerizare;
dezechilibru - diferen a dintre valorile notificate urmare a tranzac iilor i cele efectiv realizate pentru
produc ia, consumul i schimburile de energie electric aferente unei p r i responsabile pentru
echilibrare (în continuare  PRE), sau SE în totalitate, dup caz;
dispozi ie de dispecer (Dispatch Instruction) - comand dat de OST, în conformitate cu prevederile
Codului re elelor electrice i ale Regulamentului privind dirijarea prin dispecer a sistemului
electroenergetic, aprobate prin Hot rârea ANRE nr. 317/2018, c tre unit ile de producere, locurile de
consum dispecerizabile sau OSD, pentru men inerea parametrilor norma i ai SE i fluxurilor cu SE ale
rilor vecine, incluzând utilizarea serviciilor de sistem;
echipament de m surare a energiei electrice pe interval - echipament de m surare a energiei electrice
capabil s m soare, s stocheze i s comunice în format electronic valorile m surate ale cantit ilor de
energie activ i reactiv înregistrate într-un punct de m surare, pentru fiecare interval de dispecerizare;
energie electric disponibil pentru echilibrare (Available Balancing Energy) - cantitatea de energie
electric de echilibrare ce poate fi pus la dispozi ia OST de o unitate de producere sau de un loc de
consum dispecerizabil într-un anumit interval de dispecerizare;
furnizor de servicii de sistem calificat - întreprindere electroenergetic ce poate furniza unul sau mai
multe tipuri de servicii de sistem, calificat în acest sens de c tre OST, în conformitate cu prevederile
Codului re elelor electrice;
garan ia de validare calculat  valoarea scrisorii de garan ie bancar de plat diminuat cu
obliga iile de plat neîncasate în contul central al PZU i cel al PPZ, fa de care se valideaz ofertele
de cump rare introduse pe PZU, respectiv PPZ.
instruc iune de debitare direct  instruc iune de plat prin debitare direct emis de OPEE asupra
contului participantului la PZU sau PPZ deschis la banca de decontare;
interval de dispecerizare - perioad de o or , pentru care fiecare PRE trebuie s transmit notific ri
fizice, iar participan ii la pia a energiei electrice de echilibrare - oferte zilnice i oferte fixe conform
prevederilor prezentelor Reguli;
interval de tranzac ionare (Trading Interval) - perioad de o or , pentru care o tranzac ie individual
poate fi încheiat pe pie ele organizate de energie electric ;

loc de consum dispecerizabil (Dispatchable Load)  loc de consum al consumatorului final la care este
posibil de a reduce/cre te sarcina electric sau de a întrerupe alimentarea cu energie electric , prin
ac iunea direct a OST, sau prin ac iunea consumatorului final, la cererea OST;
lun de livrare - termen utilizat pentru decontarea lunar a energiei electrice furnizate, respectiv a
serviciilor aferente (ce trebuie s fie) livrate în luna respectiv , care includ: livrarea energiei electrice,
livrarea energiei electrice de echilibrare, plata pentru dezechilibrele PRE, furnizarea serviciilor de
sistem, precum i penalit ile corespunz toare i realocarea costurilor i veniturilor corespunz toare;
marca de timp - informa ie în form electronic ata at în mod unic unei oferte, care certific faptul c
aceasta a fost înregistrat în sistemul informa ional la un moment de timp determinat.
men inere în rezerv cald - m surile care trebuie luate pentru men inerea unei unit i dispecerizabile,
dup ce a fost pornit sau desincronizat , în stare s permit sincronizarea imediat cu sistemul
electroenergetic la comanda OST;
nota de decontare zilnic  raport emis în cadrul sistemului de tranzac ionare pentru fiecare
participant în care sunt specificate, orar i cumulat la nivel de zi de livrare, cantit ile de energie
electric tranzac ionate la vânzare/cump rare i valorile totale i nete ale drepturilor de
încasare/obliga iilor de plat din activitatea pe PZU i PPZ a participantului la pia ;
notificare fizic - document care stabile te programul de func ionare al produc iei nete, schimburilor i
consumului de energie electric în SE na ional, precum i al exporturilor sau importurilor declarate;
notificare fizic aprobat - notificarea fizic aprobat de c tre OST conform prevederilor unei
proceduri elaborate în baza prezentelor Reguli;
ofert de energie electric  oferta de cump rare sau oferta de vânzare a energiei electrice introdus
de un participant pentru un singur interval de tranzac ionare al zilei de livrare, con inând pre ul i
cantitatea de energie electric oferite;
oferte active  oferte introduse în sistemul de tranzac ionare, validate, luate în considerare în vederea
încheierii tranzac iilor;
ora de transmitere a programului - ora pân la care o notificare fizic poate fi transmis c tre OST în
conformitate cu prevederile Titlului V ale prezentelor Reguli;
or de închidere a pie ei energiei electrice de echilibrare - ora pân la care ofertele pe pia a energiei
electrice de echilibrare (în continuare  PEE) pot fi transmise c tre OST;
or de închidere a PZU - ora din ziua de tranzac ionare, care precede ziua de livrare, pân la care
ofertele pe PZU pot fi transmise OPEE;
ordine de merit pe pia a de echilibrare - ordonarea perechilor pre -cantitate din ofertele zilnice
validate, stabilit i utilizat de OST pentru determinarea perechilor pre -cantitate care vor fi selectate
pentru furnizarea energiei electrice de echilibrare, inând cont de ofertele fixe validate;
ore de tranzac ionare - intervalul de la ora 07:00 la ora 20:00 al fiec rei zile de tranzac ionare;
pereche pre -cantitate - o combina ie între un pre i o cantitate de energie electric ce nu dep e te o
cantitate specificat , indicând pre ul la care un ofertant inten ioneaz s vând sau s cumpere, dup
caz, o cantitate de energie electric ;
perioad de achizi ie - o perioad definit de OST pentru achizi ionarea serviciilor de sistem sau a
energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic în re ele electrice proprii;
perioad de pornire - timpul necesar pentru ini ierea i realizarea pornirii unei unit i de producere sau
a unui loc de consum dispecerizabil, dup caz;
pornirea unit ii de producere - m surile care trebuie luate pentru preg tirea unei unit i de producere
pentru a fi sincronizat cu SE sau pentru reducerea consumului unui loc de consum dispecerizabil;
pre ul de închidere al PZU - pre ul la care sunt încheiate tranzac iile pe PZU într-un anumit interval de
tranzac ionare;
pre ul pentru deficit de energie electric - pre ul unitar pe care o PRE trebuie s îl pl teasc OST
pentru dezechilibrele negative ale respectivei PRE, determinat conform prevederilor prezentelor
Reguli;
pre ul pentru excedent de energie electric - pre ul unitar pe care o PRE trebuie s îl primeasc de la
OST pentru dezechilibrele pozitive ale respectivei PRE;
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proces de corelare  proces transparent de contrapunere a unei oferte de vânzare cu o ofert de
cump rare care determin încheierea unei tranzac ii pe PPZ;
procesul de înlocuire a rezervelor - reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri generatoare
în scopul refacerii rezervei de reglaj pentru restabilirea manual a frecven ei în condi iile prev zute de
Normele tehnice ale re elelor electrice de transport i Codul re elelor electrice;
procesul de restabilire automat a frecven ei - reglaj automat centralizat al frecven ei (puterii de
schimb cu corec ia de frecven ) pentru aducerea frecven ei/puterii de schimb la valorile de consemn
în cel mult 15 minute;
procesul de restabilire manual a frecven ei - reglajul centralizat al puterilor active ale unor grupuri
generatoare în scopul refacerii rezervei pentru restabilirea automat a frecven ei care sunt calificate
pentru a realiza majorarea/reducerea sarcinii în maximum 15 minute;
procesul de stabilizare a frecven ei - reglarea automat i rapid (timp de pornire/mobilizare/activare
mai mic de 30 sec) a puterii active a grupurilor generatoare sub ac iunea regulatoarelor de vitez
proprii, în scopul men inerii echilibrului dintre produc ie i consum la o frecven apropiat de
valoarea de consemn, asigurând securitatea re elei electrice pe principiul solidarit ii partenerilor de
produc ie;
produc ie net - energia electric ce este livrat de o unitate de producere în SE;
produc ie prioritar - energia electric produs de centralele electrice de termoficare urbane în regim
de cogenerare i de centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie, preluat
în re elele electrice, conform principiului dispeceriz rii prioritare;
produs standard - contract definit în cadrul sistemului de tranzac ionare al OPEE având ca obiect
vânzarea/cump rarea de energie electric într-un anumit interval de tranzac ionare al unei anumite zile
de livrare;
reducere de putere (Downward Regulation)- livrarea energiei electrice de echilibrare în cazul unui
excedent de produc ie în SE prin reducerea produc iei unei unit i de producere sau cre terea sarcinii
electrice la locurile de consum dispecerizabile;
responsabilitatea echilibr rii - responsabilitatea financiar a fiec rui participant la pia a de energie
electric pentru dezechilibrul provocat în sistemul electroenergetic, determinat reie ind valorile
realizate i tranzac ionate ale produc iei, consumului i schimburilor de energie electric , notificate
OST;
rezerv - disponibilitatea garantat pentru anumite servicii de sistem pe care operatorul sistemului de
transport a contractat-o pe pia a serviciilor de sistem conform prevederilor prezentelor Reguli;
rezerv de înlocuire - rezerva de putere asigurat de grupuri generatoare care au timp de pornire i
preluare a sarcinii mai mic de 7 ore;
rezerv pentru restabilirea automat a frecven ei - rezerva de putere care, la abaterea frecven ei i/sau
soldului puterii de schimb de la valoarea de consemn, poate fi mobilizat automat într-un interval de
maxim 15 minute;
rezerv pentru restabilirea manual a frecven ei - rezerva de putere asigurat de unit i de producere
care sunt calificate pentru a realiza sincronizarea i majorarea/reducerea sarcinii electrice în maximum
15 minute;
rezerv pentru stabilizarea frecven ei - rezerva de putere care, la abaterea frecven ei de la valoarea de
consemn, poate fi mobilizat automat în 30 de secunde i poate r mâne în func iune pe durat de
minim 15 minute;
scal de pre - intervalul între cel mai mic i cel mai mare pre în care trebuie s se situeze pre ul unei
oferte transmis pe PZU, PPZ, sau PEE, dup caz;
schimb de energie electric  schimb de energie electric între dou p r i responsabile de echilibrare
sau grupuri responsabile de echilibrare, rezultat din toate tranzac iile de vânzare, respectiv cump rare,
încheiate de p r ile responsabile de echilibrare sau grupurile responsabile de echilibrare respective întrun interval de dispecerizare;
scrisoare de garan ie bancar de plat - document prin care banca garant se angajeaz în mod
irevocabil i necondi ionat s pl teasc , la solicitarea scrisa a OPEE, orice sum pân la limita maxim
stabilit de c tre participantul la pia în calitate de ordonator al garan iei;
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23. Pe pia a angro de energie electric , participan ii pie ei energiei electrice sunt în drept s se
angajeze voluntar în tranzac ii directe de vânzare-cump rare a energiei electrice, inclusiv în tranzac ii
de export sau import de energie electric , încheind contracte bilaterale, inclusiv de export sau import
de energie electric în conformitate cu prevederile Legii cu privire la energie electric i prezentele
Reguli.
24. Energia electric procurat de FCEE de la produc torii eligibili i de la centralele electrice de
termoficare urbane în regim de cogenerare este vândut de c tre FCEE pe pia a contractelor bilaterale
furnizorilor de energie electric conform cotelor stabilite în conformitate cu prezentele Reguli, la
pre ul reglementat aprobat de Agen ie.
25. Tranzac iile de vânzare-cump rare a energiei electrice pe pia a contractelor bilaterale se
efectueaz de c tre participan ii la pia a energiei electrice prin încheierea unor contracte bilaterale cu
durate determinate, care se formeaz inându-se cont de cerere i de ofert , ca rezultat al unor
mecanisme concuren iale sau al negocierilor.
26. În scopul implement rii unor mecanisme concuren iale, tranzac ionarea în regim concuren ial a
energiei electrice de c tre furnizorii serviciului universal, furnizorii de ultim op iune i operatorii

Capitolul I
Prevederi generale

TITLUL II
REGULILE PIE EI CONTRACTELOR BILATERALE

sesiune de tranzac ionare  program de derulare a procesului de tranzac ionare în care se pot
introduce, modifica, anula sau suspenda oferte pentru un produs standard i se pot încheia tranzac ii,
dac sa îndeplinesc condi iile de tranzac ionare;
sistemul de programare - sistem informatic stabilit i men inut de OST în scopul primirii, verific rii i
prelucr rii notific rilor fizice;
sistemul de tranzac ionare - sistem informatic stabilit i men inut de OPEE în scopul administr rii
PZU i PPZ;
sistemul pie ei energiei de echilibrare - sistem informatic stabilit i men inut de OST în scopul
administr rii PEE;
suspendarea unei oferte  eliminarea temporar a unei oferte de c tre participant al PZU sau PPZ din
list ofertelor sale active în pia . O ofert suspendat poate fi reactivat de participantul la pia
oricând în timpul sesiunii de tranzac ionare pentru produsul standard pentru care a fost introdus ;
tranzac ie - conven ie legal ferm încheiat între dou p r i pentru livrarea energiei electrice i/sau
prestarea serviciilor de sistem în concordan cu prevederile prezentelor Reguli;
tranzac ionare prin corelare continu  mecanism care permite încheierea tranzac iilor pe tot
parcursul sesiunii, prin includerea unei oferte noi sau modificarea unei oferte existente în sistemul de
tranzac ionare al PPZ i corelarea lor cu ofertele de sens contrar existente în sistemul respectiv de
îndat ce sunt îndeplinite condi iile de corelare;
unitate de producere  instala ie electric sau ansamblu de instala ii conectat la sistemul electric
destinat s transforme energia primar în energie electric ;
valoare m surat - cantitatea de energie electric m surat sau alt valoare ob inut prin intermediul
modalit ilor agreate de p r ile implicate, considerat ca fiind m surat pe parcursul unui interval de
dispecerizare;
vitez de varia ie a sarcinii - viteza de înc rcare sau de desc rcare a unei unit i de producere sau a
unui loc de consum dispecerizabil, dup caz, înregistrat conform prevederilor Codului re elelor
electrice ca parte a caracteristicilor tehnice;
zi de livrare  ziua în care energie electric urmeaz a fi produs /livrat /consumat ;
zi de tranzac ionare  zi în care ofertele pot fi înregistrate i validate în sistemul de tranzac ionare
stabilite de OPEE în procedura de înregistrare i participare la PZU u PPZ.
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Capitolul II
Înregistrarea contractelor bilaterale
33. Toate contractele bilaterale de vânzare/cump rare a energiei electrice, precum i orice
modificare a acestora trebuie înregistrat de c tre OPEE. Copia contractului se prezint OPEE cu
excluderea clauzelor referitoare la pre i plata energiei electrice. Înregistrarea de c tre OPEE este
realizat în conformitate cu prezentul titlu, prin depunerea de c tre p r ile semnatare a solicit rilor de
înregistrare a contractului în termen de cel mult 5 zile lucr toare din momentul semn rii i cu cel pu in
3 zile lucr toare înainte de începerea livr rilor de energie electric conform contractului.
34. În scopul îndeplinirii obliga iilor ce reies din prezentul Titlu, OPEE dezvolt i gestioneaz o
platform de înregistrare a contractelor bilaterale de vânzare/cump rare a energiei electrice.
35. OPEE înregistreaz contractele bilaterale în termen de o zi lucr toare din momentul depunerii
solicit rii de înregistrare a contractului bilateral de c tre toate p r ile semnatare, prin completarea
registrului participan ilor la pia a contractelor bilaterale, cu condi ia ca p r ile semnatare au contracte
de echilibrare încheiate cu OST.
36. Prin derogare de la prevederile pct. 35 contractele bilaterale încheiate de participan ii la pia a
de energie electric cu p r i ter e din alte ri, sunt înregistrate de OPEE la depunerea solicit rii de
înregistrare a contractului de c tre participantul la pia a de energie electric din Republica Moldova,
f r necesitatea solicit rii p r ilor ter e din alte ri.
37. Perioadele de livrare a energiei electrice corespunz toare contractelor bilaterale încheiate de
p r i trebuie s fie stabilite pentru fiecare interval de tranzac ionare i zi de livrare, începând cu ora 0000 a fiec rei zile, cu specificarea puterii i cantit ii de energie electric ce urmeaz a fi tranzac ionat .
38. OPEE nu este în drept s solicite de la p r ile semnatare a unui contract bilateral garan ii
financiare pentru înregistrarea contractului în registrul de eviden a contractelor bilaterale.
39. Atât partea care vinde energie electric cât i partea care procur energie electric este obligat
s transmit OPEE o notificare privind cantit ile de energie electric ce urmeaz a fi
vândute/cump rate prin contracte în ziua de livrare. Participan ii au posibilitatea de a transmite,
modifica, anula o notificare pân la orele 10-00 a zilei anterioare zilei de livrare.

sistemelor de transport i de distribu ie a energiei electrice este realizat prin licita ii organizate în
conformitate cu Procedura de procurare a energiei electrice, inclus în Anexa la prezentele Reguli.
27. Procedura de procurare a energiei electrice din Anexa la prezentele Reguli stabile te termenele,
condi iile i modul de achizi ie a energiei.
28. Prin derogare de la prevederile pct. 26 furnizorii serviciului universal, furnizorii de ultim
op iune i operatorii sistemelor de transport i de distribu ie a energiei electrice pot încheia contracte
bilaterale cu produc torii de energie electric din surse regenerabile cu puterea instalat a centralelor
electrice mai mic de 5 MW cu condi ia ca pre ul de procurare a energiei electrice stabilit în contract
s fie mai mic decât pre ul ob inut la licita ie.
29. Cu excep ia contractelor bilaterale încheiate cu FCEE, contractele bilaterale încheiate de
furnizorul serviciului universal, furnizorul de ultim op iune, operatorul sistemului de transport i
operatorul sistemului de distribu ie se transmit spre avizare Agen iei, înainte de intrare în vigoare, în
termen de 5 zile lucr toare din momentul semn rii i cu cel pu in 15 zile înainte de expirarea
contractelor precedente.
30. Pentru realizarea contractelor de import/export i tranzit de energie electric p r ile
contractante trebuie s ob in dreptul de utilizare a capacit ii de transport pentru interconexiunile
necesare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la re elele electrice de
transport pentru schimburile transfrontaliere i gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic,
aprobat de Agen ie.
31. Informa iile privind pre urile pe pia a angro se public de c tre OPEE conform prevederilor
Titlului XIII, în form agregat i anonimizat , f r nominalizarea participan ilor pie ei.
32. Livrarea energiei electrice pe pia a contractelor bilaterale se consider c a fost realizat
conform tranzac iilor validate de OPEE, în conformitate cu contractele bilaterale încheiate i cerin ele
prezentului Titlu.
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Capitolul I

TITLUL III
REGULILE PIE EI PENTRU ZIUA URM TOARE

46. În termen de o or de la închiderea perioadei de tranzac ionare a pie ei zilei urm toare OPEE
transmite participan ilor la pia a energiei electrice i OST pozi ia contractual net a fiec rui
participant aferent tranzac iilor încheiate pe pia a contractelor bilaterale.
47. OST utilizeaz pozi ia net a fiec rui participant în procesul de estimare a dezechilibrelor
planificate ale SE.
48. În baza notific rilor validate OPEE calculeaz pozi ia net a fiec rui participant la pia a
energiei electrice pentru fiecare interval de tranzac ionare al zilei de livrare ca diferen a dintre toate
tranzac iile de vânzare a energiei electrice i toate tranzac iile de cump rare a energie electric
încheiate de participantul respectiv.
49. Pozi ia net a unui furnizor de energie electric care nu furnizeaz energie electric
consumatorilor finali pentru fiecare interval de tranzac ionare trebuie s fie egal cu zero.
50. În cazul în care pozi ia net a unui furnizor de energie electric care nu furnizeaz energie
electric consumatorilor finali într-un anumit interval de tranzac ionare este diferit de zero, furnizorul
respectiv va tranzac iona diferen a pe PZU sau PPZ în scopul ajust rii pozi iei sale nete. Dac în urma
închiderii PZU i PPZ pozi ia net a furnizorului este negativ , acesta nu va primi careva plat pentru
energia electric pe care nu a reu it s o tranzac ioneze. Dac în urma închiderii PZU i PPZ pozi ia
net a participantului pie ei energiei electrice r mâne pozitiv , dezechilibrul respectiv este luat în
considerare în procesul de solu ionare a dezechilibrelor.

Capitolul III
Determinarea pozi iei nete a participantului la pia a contractelor bilaterale

40. Pentru fiecare contract bilateral, fiecare parte semnatar transmite OPEE o notificare privind
cantit ile de energie electric ce urmeaz a fi livrate în ziua de livrare, specificate pentru fiecare
interval de tranzac ionare. Notificarea este transmis OPEE pân la închiderea perioadei de
tranzac ionare a PZU i trebuie s con in cel pu in urm toarele:
1) Datele de identificare ale p r ilor;
2) Perioadele de tranzac ionare (zi, or );
3) Cantitatea de energie electric tranzac ionat (livrat /consumat ).
41. În cazul contractelor de import sau de export al energiei electrice, informa ia este transmis la
OPEE doar de c tre participantul la pia de energie electric titular de licen eliberate în condi iile
Legii cu privire la energia electric .
42. Validarea tranzac iilor de export/import de c tre OPEE are loc prin coordonare cu OST, care, la
rândul s u valideaz tranzac iile cu respectivii OST din rile vecine. În acest sens, OST stabile te
procedurile necesare cu OST ale rilor vecine.
43. În cazul în care cantit ile de energie electric din notific rile transmise de p r ile semnatare a
unui contract bilateral nu corespund, OPEE nu valideaz tranzac ia i informeaz p r ile despre
neconcordan .
44. OPEE informeaz p r ile privind tranzac iile validate pentru ziua urm toare în termen de o or
de la termenul limit de transmitere a notific rilor stabilit în pct. 39.
45. În cazul în care notific rile nu corespund, p r ile semnatare au dreptul s transmit OPEE
notific ri corectate în termen de dou ore de la termenul limit de transmitere a notific rilor stabilit în
pct. 39. Dac i dup aceast perioad cantit ile tranzac ionate nu corespund, OPEE nu accept
notific rile înregistrate i informeaz p r ile despre acest fapt. P r ile urmeaz s - i ajusteze pozi ia
contractual utilizând PZU i PPZ.
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64. Numai participan ii înregistra i de OPEE la PZU au dreptul s tranzac ioneze pe PZU i s
transmit oferte c tre OPEE.
65. Pot fi înregistra i drept participan i la PZU:
1) produc torii de energie electric ;
2) furnizorii de energie electric ;
3) operatorii de sistem, în condi iile prev zute la pct. 66 i 67.
66. Un operator de sistem nu are dreptul s tranzac ioneze pe PZU în scopul ob inerii unui profit.
Un operator de sistem are dreptul s vând i/sau s achizi ioneze energie electric pe PZU numai
pentru acoperirea necesarului prognozat de energie electric pentru consumul tehnologic în re elele
electrice în situa ia în care, prin aplicarea procedurii de licita ie nu s-a procurat necesarul total de

Sec iunea 1
Participan ii la PZU

Capitolul II
Participare la PZU

51. PZU este o pia organizat voluntar pe care se încheie tranzac ii ferme cu energie electric
activ pentru fiecare interval de tranzac ionare al zilei de livrare corespunz toare, pe baza ofertelor
transmise de participan ii la PZU.
52. Regulile PZU creeaz un cadru de pia pentru vânzarea i cump rarea energiei electrice de
c tre participan ii la pia a angro de energie electric în condi ii de concuren , transparen
i
nediscriminare. Pre ul ob inut pe PZU poate fi utilizat drept pre de referin pentru alte tranzac ii pe
pia a angro în condi iile stabilite în prezentele Reguli.
53. Ofertele i tranzac iile pe PZU se fac la nivel agregat pe portofoliul de vânzare/cump rare al
fiec rui participant la PZU.
54. PZU este administrat de c tre OPEE, acesta fiind contraparte pentru fiecare participant la
PZU, în tranzac iile încheiate pe PZU.
55. Participarea la PZU este permis entit ilor care au fost înregistrate de OPEE ca participan i la
PZU i au contract de echilibrare încheiat cu OST.
56. PZU cuprinde tranzac ii pentru fiecare interval de tranzac ionare al zilei de livrare. Fiecare
tranzac ie corespunde unei livr ri sau prelu ri de energie electric la o putere constant de-a lungul
intervalului de tranzac ionare respectiv.
57. Tranzac iile încheiate pe PZU determin o obliga ie ferm a respectivului participant la PZU de
a livra energia electric , în cazul în care tranzac iile s-au bazat pe oferte de vânzare, sau o obliga ie de
a achizi iona energia electric , în cazul în care tranzac iile s-au bazat pe oferte de cump rare.
58. Fiecare tranzac ie corespunde unei zile de livrare, unui interval de tranzac ionare i unei zone
de tranzac ionare (na ional sau de frontier ).
59. Tranzac iile sunt finalizate prin livrarea sau preluarea energiei electrice în SE, în ziua de livrare
i în intervalul de tranzac ionare determinat.
60. Livrarea/preluarea energiei electrice se confirm de fiecare parte prin tranzac iile încheiate pe
PZU.
61. Fiecare zi de livrare are dou zeci i patru (24) de intervale de tranzac ionare consecutive cu o
durat de o or fiecare, cu primul interval de tranzac ionare începând cu ora 00:00 a zilei de livrare.
62. În ziua în care se efectueaz trecerea de la ora de var la ora de iarn , pentru intervalul de
tranzac ionare suplimentar rezultat (al 25-lea) se va lua în considerare aceea i pereche pre -cantitate cu
cea corespunz toare intervalului de tranzac ionare dintre ora 03:00 i ora 04:00. În ziua în care se
efectueaz trecerea de la ora de iarn la ora de var pentru intervalul de tranzac ionare dintre ora 03:00
i ora 04:00 nu se vor stabili tranzac ii, iar acest interval nu va fi luat în considerare la stabilirea
pre ului de închidere a PZU.
63. PZU este creat în conformitate cu cerin ele Legii cu privire la energie electric .

Prevederi generale privind pia a pentru ziua urm toare

76. Un participant la PZU se poate retrage din proprie ini iativ de la PZU în baza unei în tiin ri
în scris, transmis cu cel pu in o lun înaintea datei la care calitatea de participant la PZU urmeaz s
fie anulat . Dup primirea unei astfel de în tiin ri, OPEE informeaz imediat OST i, dup caz,
responsabilul grupului de echilibrare care i-a asumat responsabilitatea echilibr rii pentru respectivul
participant la pia a de energie electric .
77. OPEE suspend înregistrarea unui participant la PZU în urm toarele cazuri:
1) dac participantul la PZU nu mai îndepline te una din condi iile necesare pentru înregistrarea
ca participant la PZU;
2) dac participantul la PZU nu mai îndepline te cerin ele privind garan ia necesar sau nu
efectueaz pl ile în conformitate cu prevederile Capitolului IV din Titlul XII;
3) dac participantul la PZU este g sit în mod repetat vinovat de nerespectarea regulilor aplicabile
pentru PZU sau decont rii.

Sec iunea 3
Retragerea, suspendarea i revocarea

69. Solicitarea unei întreprinderi electroenergetice de a deveni participant la PZU i PPZ se face la
OPEE, conform prevederilor prezentei sec iuni.
70. OPEE elaboreaz Contractul cadru de participare la PZU i PPZ, care trebuie s cuprind
drepturile i obliga iile reciproce ale OPEE i ale fiec rui participant la PZU i PPZ. Contractul cadru
elaborat i consultat public de OPEE este aprobat dup avizarea Agen iei.
71. Orice întreprindere electroenergetic poate depune o cerere de înregistrare în calitate de
participant la PZU i PPZ, conform formularului elaborat de OPEE i publicat pe pagina oficial web.
72. Cererea de înregistrare este depus în scris la OPEE, împreun cu urm toarele documente:
1) copia licen ei eliberat de Agen ie;
2) copia certificatului de înregistrare a companiei;
3) copia certificatului TVA;
4) copii ale documentelor oficiale care confirm codurile de identificare ale solicitantului pe
pia a de energie electric ;
5) contractul pentru participare la PZU i PPZ completat i semnat de c tre solicitant.
73. În termen de 5 zile lucr toare din momentul depunerii ererii, OPEE trebuie s transmit
solicitantului contractul semnat, sau, dac cererea de înregistrare nu este completat în mod
corespunz tor sau materialele anexate nu dovedesc calificarea solicitantului pentru înregistrarea pe
PZU i PPZ, refuzul de înregistrare în calitate de participant la PZU i PPZ cu specificarea motivelor
refuzului.
74. Dac solicitantul consider neîntemeiat refuzul de înregistrare în calitate de participant la PZU
i PPZ, acesta este în drept s solicite examinarea refuzului OPEE de c tre Agen ie. Solicitarea este
examinat de Agen ie conform prevederilor Codului administrativ, inând cont de cerin ele Legii cu
privire la energie electric .
75. Înregistrarea ca participant la PZU i PPZ devine efectiv începând cu data intr rii în vigoare a
contractului de participare la PZU i PPZ, dar nu mai devreme de 5 zile lucr toare din momentul
semn rii contractului.

Sec iunea 2
Înregistrarea participan ilor la PZU

energie electric , sau în cazul în care exist o cantitate suplimentar contractat anterior zilei de
transmitere a ofertelor pe PZU.
67. OST are dreptul s tranzac ioneze pe PZU i energia electric necesar pentru compensarea
fluxului tehnologic de energie electric cu OST din rile vecine.
68. Un participant la PZU care dore te s cumpere energie electric de pe PZU are obliga ia s fac
dovada constituirii garan iilor necesare particip rii la PZU în conformitate cu prevederile contractului
cadru pentru participare la PZU i PPZ.
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86. Pentru un interval de tranzac ionare participan ii la PZU pot transmite un num r maxim de
oferte de cump rare sau oferte de vânzare a energiei electrice pe PZU, determinat conform cerin elor
sistemului de tranzac ionare.

Sec iunea 1
Tipuri de oferte

Capitolul III
Transmiterea ofertelor pe PZU

83. OPEE întocme te i actualizeaz un registru de tranzac ionare.
84. OPEE înregistreaz participan ii la PZU în registrul de tranzac ionare. Acesta trebuie s con in
pentru fiecare participant la PZU, cel pu in urm toarele date:
1) denumirea, adresa juridic i datele de contact;
2) data i num rul contractului de participare la PZU i PPZ;
3) codul de identificare pe PZU i PPZ;
4) numele i date de contact ale persoanelor delegate s ac ioneze în numele participantului la
PZU i PPZ;
5) numele, date de contact i codul de identificare al responsabilului grupului de echilibrare care
i-a asumat responsabilitatea echilibr rii pentru respectivul participant la PZU, dup caz;
6) codul EIC.
85. Fiecare participant la PZU i PPZ are dreptul s consulte informa iile din registrul de
tranzac ionare care îl privesc i s solicite corectarea oric rei inexactit i.

Sec iunea 4
Registrul de tranzac ionare

78. OPEE dispune suspendarea unui participant la PZU odat cu constatarea oric rei dintre
condi iile stipulate la pct. 77, pentru o perioad care s nu dep easc ase luni, transmi ând o
notificare, cu specificarea motivelor suspend rii i a datei intr rii în vigoare a acesteia, participantului
la PZU în cauz , OST i Agen iei.
79. OPEE revoc înregistrarea unui participant la PZU, transmi ând o notificare corespunz toare cu
cel pu in dou s pt mâni înainte de momentul intr rii în vigoare, dac acesta nu poate dovedi c a
înl turat cauzele care au condus la suspendarea sa în decursul perioadei specificate de OPEE conform
prevederilor pct. 78.
80. Înregistrarea ca participant la PZU este revocat automat, cu efect imediat în cazul în care
licen a participantului la PZU în cauz a fost retras . Agen ia informeaz OPEE despre retragerea
licen ei unui participant la PZU în termen de 3 zile lucr toare.
81. Dac un participant la PZU renun la participarea pe PZU conform pct. 76 sau dac
înregistrarea unui participant la PZU este suspendat , sau revocat de OPEE conform prevederilor
prezentei sec iuni:
1) participantul la PZU nu mai are dreptul s transmit noi oferte pe PZU i toate ofertele validate
ale acestuia se consider anulate;
2) participantul la PZU trebuie s efectueze toate pl ile datorate în conformitate cu prevederile
Titlului XII;
3) dup efectuarea tuturor pl ilor datorate de participantul la PZU, OPEE anuleaz înregistrarea
acestuia în Registrul de tranzac ionare, informând participantul la PZU, OST i, dup caz,
responsabilul grupului de echilibrare care i-a asumat responsabilitatea echilibr rii pentru
respectivul participant.
82. OPEE elaboreaz i consult public procedura de retragere, revocare i suspendare de pe PZU
i PPZ a participantului la PZU i PPZ i o aprob dup avizarea acesteia de c tre Agen ie.

101. OPEE stabile te produsele standard care pot fi tranzac ionate pe PZU. Produsele standard sunt
incluse în sistemul de tranzac ionare dup consultarea i avizarea de c tre Agen ie.
102. OPEE elaboreaz procedura care stabile te formatul, con inutul i modalitatea de validare a
ofertelor, precum i scala de pre pentru PZU, o supune consult rii publice i o aprob dup avizarea
acesteia de c tre Agen iei.
103. Oferta trebuie s con in cel pu in urm toarele date:
1) codul de identificare pe PZU al participantului la PZU;
2) ziua de livrare;

Sec iunea 3
Con inutul i formatul ofertelor

Sec iunea 2
Transmiterea i modificarea ofertelor de c tre participantul la PZU
94. Ofertele de vânzare i de cump rare a energiei electrice sunt transmise de produc tori,
operatorii de sistem, FCEE, furnizorii de energie electric , inclusiv furnizorii care import energie
electric dintr-o zon de tranzac ionare de frontier .
95. Produc torii pot s transmit oferte de vânzare a energiei electrice pentru fiecare interval de
tranzac ionare al zilei de livrare, pentru toat capacitatea disponibil , f r :
1) cantit ile de energie electric tranzac ionate conform contractelor bilaterale;
2) cantit ile de energie electric corespunz toare capacit ilor contractate sau stabilite ca rezerve
conform prezentelor Reguli.
96. Un participant la PZU poate transmite oferte pentru ziua de livrare la OPEE înainte de ora de
închidere a PZU, respectiv pân la ora 12:00 în ziua de tranzac ionare anterioar zilei de livrare.
Transmiterea ofertelor este posibil cu maxim o (1) s pt mân înainte de ziua de livrare
corespunz toare i numai în timpul orelor de tranzac ionare.
97. Ofertele se transmit în format electronic, prin c ile de comunica ie stabilite de c tre OPEE.
98. O ofert este considerat transmis la momentul intr rii în sistemul de tranzac ionare. Ora
transmiterii este exprimat prin marca de timp.
99. Orice ofert va fi validat conform prevederilor sec iunii 4 din prezentul capitol în mod
automat dup ce a intrat în sistemul de tranzac ionare.
100. Ofertele pot fi oricând modificate sau anulate de c tre participantul la PZU care le-a transmis
înainte de ora de închidere a PZU. Modific rile sunt marcate temporal i înregistrate în sistemul de
tranzac ionare. Dac oferta modificat îndepline te prevederile sec iunii 4 din prezentul capitol,
aceasta devine oferta validat .

87. Fiecare ofert poate con ine câteva perechi pre -cantitate. Num rul maxim de perechi pre
cantitate este stabilit de OPEE, în dependen de posibilitatea sistemului de tranzac ionare utilizat de
OPEE.
88. Fiecare pereche pre -cantitate a unei oferte de cump rare define te pre ul unitar maxim la care
participantul la PZU este dispus s cumpere o cantitate de energie electric ce nu dep e te cantitatea
men ionat în perechea pre -cantitate.
89. Fiecare pereche pre -cantitate a unei oferte de vânzare define te pre ul unitar minim la care
participantul la PZU este dispus s vând o cantitate de energie electric ce nu dep e te cantitatea
men ionat în perechea pre -cantitate.
90. Pentru un interval de tranzac ionare un participant la PZU poate transmite doar oferte de
cump rare sau doar oferte de vânzare.
91. Ofertele de cump rare i ofertele de vânzare nu pot fi combinate într-o singur ofert .
92. Ofertele transmise de participan ii la PZU reprezint angajamente ferme ale respectivilor
participan i la PZU de a vinde/cump ra cantitatea de energie electric specificat în ofert .
93. Cantitatea energiei electrice este exprimat în MWh cu pân la 3 zecimale dup virgul . Pre ul
este exprimat în moned na ional cu pân la 2 zecimale dup virgul .
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110. OPEE înregistreaz ofertele în timpul orelor de tranzac ionare pân la ora de închidere a PZU,
în fiecare zi de tranzac ionare. Imediat dup ce toate ofertele transmise înainte de ora de închidere a
PZU au fost validate conform prevederilor din sec iunea 4 a Capitolului III, OPEE calculeaz pre ul de
închidere a pie ei (în continuare  PIP) i cantit ile de energie electric tranzac ionate, pentru ziua de
livrare. Calculul pre urilor i cantit ilor se face separat pentru fiecare interval de tranzac ionare al zilei
de livrare, luând în considerare numai ofertele validate corespunz toare acestora.
111. OPEE determin PIP pentru PZU pe baza ofertelor primite, utilizând curbele ofertei i cererii
pentru PZU stabilite conform prevederilor sec iunilor 2 i 3 din prezentul Capitol.
112. Dac PIP pentru unul sau mai multe intervale de tranzac ionare este nedefinit, OPEE aplic
m surile men ionate în sec iunea 6 din prezentul Capitol.
113. Dup determinarea PIP OPEE accept pentru tranzac ionare cantit i de energie electric din
oferte în conformitate cu prevederile sec iunii 5 din prezentul Capitol. Acest punct nu se aplic
intervalului de tranzac ionare pentru care PIP nu este definit.
114. Perechile pre -cantitate care au fost acceptate de OPEE pentru tranzac ionare stabilesc o
tranzac ie ferm între OPEE, pe de o parte, i participantul la PZU, pe de alt parte, pentru livrarea
energiei electrice în cantitatea acceptat de OPEE i la un pre egal cu PIP, stabilite pentru un interval
de tranzac ionare corespunz tor unei zile de livrare specificat în ofert . Tranzac iile corespunz toare

Sec iunea 1
Reguli de calcul

Capitolul IV
Stabilirea cantit ilor de energie electric tranzac ionate pe PZU i a pre ului de închidere a
PZU

105. Validarea ofertelor este realizat de OPEE conform procedurii aprobat în condi iile stabilite
la pct. 102, inând cont de prevederile prezentei sec iuni.
106. O condi ie privind validarea unei oferte de cump rare este îndeplinirea cerin ei privind
garan iile stabilite pentru respectivul participant la PZU în conformitate cu prevederile Capitolului III
din Titlul XII.
107. Fiecare participant la PZU poate solicita invalidarea ofertelor care con in o cantitate total de
energie electric mai mare decât o anumit valoare specificat de respectivul participant la PZU.
Participan ii la PZU specific limite de cantitate diferite pentru ofertele de cump rare i ofertele de
vânzare.
108. Cantitatea total de energie electric a unei oferte, calculat ca sum a cantit ilor de energie
electric prev zute în toate perechile pre -cantitate din ofert , nu trebuie s dep easc cantitatea limit
stabilit conform pct. 107.
109. Participantul la PZU prime te prin intermediul sistemului de tranzac ionare o notificare despre
validarea sau despre invalidarea motivat a unei oferte în momentul în care aceasta intr în sistemul de
tranzac ionare. Aceast notificare trebuie s includ num rul de înregistrare, tipul ofertei i marca de
timp la care oferta a intrat în sistemul de tranzac ionare.

Sec iunea 4
Validarea ofertelor

3) intervalul de tranzac ionare pentru care este valabil ;
4) tipul ofertei: ofert de cump rare sau ofert de vânzare;
5) cel pu in o pereche pre -cantitate, dar nu mai mult de num rul maxim de perechi pre -cantitate
consecutive autorizat de sistemul de tranzac ionare.
104. Pre urile din ofert sunt exprimate în moned na ional i trebuie s se încadreze în scala de
pre pentru PZU stabilit de OPEE. În cazul ofertelor de cump rare, pre urile men ionate în perechile
pre -cantitate consecutive vor fi constant descresc toare. În cazul ofertelor de vânzare, pre urile
men ionate în perechile pre -cantitate consecutive vor fi constant cresc toare.

a)

Q

p

c)
Figura 1. Stabilirea PIP

b)

Q

p

Q

p

d)

Q

121. Punctul (punctele) de intersec ie dintre curba cererii i curba ofertei de energie electric
reprezint punctul de echilibru între ofertele agregate de vânzare i ofertele agregate de cump rare a
energiei electrice.
122. Dac exist un singur punct de intersec ie (Figura 1, a), b)), sau dac toate punctele de
intersec ie au acela i pre (Figura 1, c)), pre ul corespunz tor punctului de intersec ie va deveni PIP.
123. Dac exist mai multe puncte de intersec ie i diferitele puncte de intersec ie au pre uri
diferite la energia electric (Figura 1, d)), PIP se determin astfel :

p

120. Pentru stabilirea PIP, OPEE determin punctul (punctele) de intersec ie dintre curba cererii de
energie electric i curba ofertei de energie electric (Figura 1).

Sec iunea 3
Determinarea pre ului de închidere a PZU

115. OPEE determin curba ofertei de energie electric pe baza ofertelor de vânzare a energiei
electrice, i include cumulativ toate perechile pre -cantitate din ofertele de vânzare, aranjate în ordine
cresc toare a pre urilor, începând cu perechea pre -cantitate cu pre ul cel mai mic pân la cea cu pre ul
cel mai mare. Dac cel mai mare pre pentru energie electric din ofertele de vânzare este mai mic
decât pre ul maxim al scalei de pre pentru PZU, atunci curba ofertei va fi extins prin ad ugarea unei
perechi fictive cu o cantitate de energie electric egal cu zero i un pre pentru energia electric egal
cu pre ul maxim al scalei.
116. Curba ofertei de energiei electrice con ine o singur pereche pre -cantitate cu o cantitate egal
cu zero i un pre egal cu pre ul maxim al scalei de pre în situa ia în care cantitatea agregat din toate
ofertele de vânzare validate este zero.
117. OPEE determin curba cererii de energie electric pe baza ofertelor de cump rare a energiei
electrice, i include cumulativ toate perechile pre -cantitate din ofertele de cump rare, sortate în
ordinea descresc toare a pre urilor, începând cu perechea pre -cantitate cu pre ul cel mai mare, pân la
cea cu pre ul cel mai mic. Dac pre ul cel mai mic din oferte este mai mare ca zero, atunci curba cererii
va fi extins prin ad ugarea unei perechi fictive cu o cantitate egal cu zero i un pre egal cu zero.
118. Curba cererii de energie electric con ine o singur pereche pre -cantitate cu o cantitate de
energie electric egal cu zero i un pre la energia electric egal cu pre ul minim al scalei de pre în
situa ia în care cantitatea agregat de energie electric din toate ofertele de cump rare validate este
zero.
119. La determinarea curbei cererii i curbei ofertei de energie electric , se iau în considerare
numai ofertele validate.

Sec iunea 2
Determinarea curbei ofertei i curbei cererii de energie electric

vânz rii pe de-o parte, sau cump r rii pe de alt parte, ale aceluia i participant la PZU pentru acela i
interval de tranzac ionare corespunz tor unei zile de livrare vor fi agregate într-o singur tranzac ie.
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128. OPEE va executa a doua rund de ofertare pe PZU pentru ziua de livrare în care închiderea
PZU a condus la un PIP nedefinit pe unul sau mai multe intervale de tranzac ionare corespunz toare
aceleia i zile de livrare.
129. OPEE informeaz participan ii la PZU despre situa ia prev zut la pct. 128, indicând motivele
acesteia f r s încalce confiden ialitatea ofertelor individuale primite anterior.
130. OPEE va anun a f r întârziere amânarea orei de închidere a PZU i va da dreptul
participan ilor la PZU s transmit oferte noi pentru ziua de livrare în cauz , pân la o nou or de
închidere a PZU. Ofertele transmise pân la ora de închidere a PZU ini ial vor fi considerate în
continuare validate cu excep ia cazului în care acestea au fost înlocuite cu alte oferte validate.
131. Ora de închidere a PZU decalat va fi stabilit dup cel pu in 30 de minute din momentul
când OPEE anun aceast decalare, dar cu cel pu in dou (2) ore înainte de ora de transmitere a
programului.

Sec iunea 6
M suri speciale pentru cazul în care PIP este nedefinit

127. Pentru cazul în care PIP este nedefinit, nu vor fi acceptate pentru tranzac ionare cantit i din
oferte. Pentru cazul în care PIP este definit:
1) OPEE accept , pentru toate ofertele de cump rare a energiei electrice, toate perechile pre cantitate, al c ror pre la energia electric este mai mare sau egal cu PIP;
2) OPEE accept , pentru toate ofertele de vânzare a energiei electrice, toate perechile pre cantitate, al c ror pre la energia electric este mai mic sau egal cu PIP.

Sec iunea 5
Acceptarea cantit ilor din oferte pentru tranzac ionare

WD = qd,c,
unde qd,c reprezint cantit ile de energie electric corespunz toare perechilor pre -cantitate din
ofertele de cump rare al c ror pre pentru energia electric este mai mare sau egal cu
PIP.

Ws = qs,c,
unde qs,c reprezint cantit ile de energie electric corespunz toare perechilor pre -cantitate din
ofertele de vânzare al c ror pre pentru energia electric este mai mic sau egal cu
PIP.
126. Cantitatea cererii de energie electric (WD) se calculeaz astfel :

125. Cantitatea ofertei de energie electric (WS) se calculeaz astfel :

Sec iunea 4
Determinarea cantit ilor ofertei i cererii de energie electric

unde:
- pmax semnific cel mai mare pre corespunz tor punctelor de intersec ie dintre curba cererii i
curba ofertei de energie electric ;
- pmin - cel mai mic pre corespunz tor punctelor de intersec ie dintre curba cererii i curba
ofertei de energie electric .
124. PIP este nedefinit în cazul în care curba cererii i curba ofertei nu se intersecteaz sau când,
curba cererii i sau curba ofertei de energie electric au cantit i agregate egale cu zero.

139. Participantul la PZU poate depune contesta ii la con inutul confirm rilor de tranzac ie numai
în cazul unor erori rezultate din ac iunile OPEE.
140. Orice contesta ie la con inutul confirm rilor de tranzac ie trebuie s fie transmis la OPEE în
cel mult 30 de minute dup limita de timp prev zut la pct. 134.
141. Confirm rile de tranzac ie primite de participantul la PZU se consider ca fiind acceptate dac
acesta nu transmite nici o contesta ie în intervalul de timp specificat la pct. 140.
142. OPEE verific imediat orice contesta ie la confirm rile de tranzac ie primite conform
prevederilor pct. 140 i informeaz participantul la PZU despre rezolvarea acesteia. Dac este necesar,
OPEE transmite participantului la PZU o nou confirmare de tranzac ie, dar nu mai târziu de 30 de
minute dup limita de timp prev zut la pct. 140.

Sec iunea 2
Contesta ii la confirm rile de tranzac ie

134. OPEE informeaz fiecare participant la PZU privind tranzac iile încheiate conform
prevederilor Capitolului IV cel târziu în termen de o or dup ora de închidere a PZU. Pentru fiecare zi
de livrare OPEE transmite confirm ri de tranzac ie separate pentru fiecare participant la PZU.
135. Fiecare confirmare de tranzac ie cuprinde cel pu in urm toarele date:
1) numele i codul de identificare pe PZU ale participantului la PZU;
2) ziua de livrare;
3) intervalul de tranzac ionare;
4) zona de tranzac ionare;
5) cantitatea vândut , respectiv cump rat de participantul la PZU în intervalul de tranzac ionare
respectiv;
6) pre ul la care s-a încheiat tranzac ia pentru intervalul de tranzac ionare respectiv.
136. În cazul în care OPEE identific o eroare în procesul de închidere a pie ei sau în cazul în care
decide s anuleze o ofert sau tranzac ie în conformitate cu prevederile pct. 138, OPEE poate relua
procesul de închidere a pie ei conform prevederilor Capitolului IV i poate transmite confirm ri de
tranzac ie corectate, dar nu mai târziu de termenul precizat la pct. 134.
137. În termen de trei ore dup ora de închidere a PZU, OPEE transmite OST rezultatul
tranzac iilor încheiate pe PZU cu specificarea pozi iei nete contractuale a fiec rui participant, ob inut
în urma tranzac iilor pe PZU.
138. Pentru a asigura func ionarea PZU în condi ii de eficien , concuren i transparen OPEE
anuleaz o ofert i/sau o tranzac ie în urm toarele cazuri:
1) la apari ia unei erori tehnice în sistemul de tranzac ionare, care poate periclita asigurarea
func ion rii PZU;
2) la constatarea unei erori evidente la introducerea pre ului unei oferte în sistemul de
tranzac ionare (eroare de introducere), care poate influen a rezultatele tranzac iilor unui
participant la PZU.

Capitolul V
Confirmarea i acceptarea tranzac iilor pe PZU
Sec iunea 1
Confirmarea tranzac iilor

132. Imediat dup verificarea ofertelor care au fost transmise pân la noua or de închidere a PZU,
OPEE recalculeaz pre urile i cantit ile de energie electric pentru ziua de livrare, în conformitate cu
prevederile din prezentul Capitol.
133. În cazul în care OPEE nu a primit nici o ofert de vânzare i/sau de cump rare pân la noua
or de închidere a PZU, sau în cazul în care PIP este în continuare nedefinit, OPEE informeaz imediat
participan ii la PZU, OST i Agen ia c nu este posibil închiderea pie ei. În acest caz PIP r mâne
nedefinit doar pentru intervalele în care acesta nu a putut fi calculat, iar pentru restul intervalelor se
consider definit.
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151. Procedurile de urgen pentru PZU i PPZ sunt elaborate i supuse consult rii publice de c tre
OPEE, i aprobate dup avizarea acestora de c tre Agen ie.
152. Procedurile de urgen pentru PZU i PPZ sunt utilizate de OPEE i de participan ii la PZU în
cazul apari iei unei situa ii de urgen , dup cum urmeaz , f r a se limita la:
1) incapacitatea total sau par ial de func ionare a sistemului de tranzac ionare utilizat de OPEE
pentru procesul de închidere a PZU;
2) întreruperea c ilor de comunica ie ale OPEE.
153. Procedurile de urgen pentru PZU i PPZ stabilesc situa iile de urgen în cazul c rora sunt
utilizate procedurile de urgen
i pot prevedea utilizarea unor mijloace alternative de comunica ie
precum i extinderea sau decalarea orelor de tranzac ionare sau a oric rui termen limit care trebuie
respectat de OPEE i participan ii la PZU, inclusiv ora de închidere a PZU. În toate cazurile, OPEE va
respecta termenul limit de transmitere a programului.
154. În cazul întreruperii sesiunilor de tranzac ionare, OPEE nu poate fi reclamat drept responsabil
pentru eventuale daune materiale invocate de participan ii la PZU.

Sec iunea 2
Proceduri de urgen

146. În scopul asigur rii func ion rii pie elor organizate de energie electric i a securit ii
aprovizion rii cu energie electric a consumatorilor finali este necesar corelarea informa iilor ce in
de tranzac iile realizate de participan ii pie ei energiei electrice în cadrul fiec rei pie e organizate de
energie electric .
147. OST este obligat s transmit OPEE cel pu in informa iile privind rezervele de reglaj
contractate conform Titlului VII, specificate pentru fiecare unitate de producere contractat i perioad
de timp.
148. OST este obligat s transmit OPEE cel pu in informa iile privind participan ii la pia a care
de in drepturi de transmisie a energie electrice dobândite în urma procedurii de alocare a capacit ii
interconexiunilor, specificate pe perioad , perioad de produs, capacitate i direc ie de livrare, precum
i capacit ile disponibile a interconexiunilor transfrontaliere, care pot fi utilizate pentru alocarea
implicit .
149. OST transmite informa iile specificate la pct. 147 i 148 aferente zilei de livrare pân la orele
10-00 a zilei D-1.
150. OPEE utilizeaz informa iile prezentate de OST conform prezentei sec iuni i notific rile
participan ilor pie ei energiei electrice transmise conform Titlului II pentru identificarea pre urilor de
tranzac ionare a energiei electrice pe pia a angro de energie electric i completarea raporturilor,
precum i pentru alocarea implicit a capacit ii interconexiunilor transfrontaliere.

Capitolul VI
Corelarea PZU cu alte pie e organizate i responsabilitatea OPEE
Sec iunea 1
Corelarea activit ilor participan ilor pie ei energiei electrice pe PZU cu activit ile pe celelalte
pie e organizate de energie electric

143. Orice contesta ie transmis nu exonereaz participan ii la PZU în cauz de îndeplinirea
obliga iilor rezultate din tranzac iile contestate.
144. OPEE va fi responsabil pentru orice cost direct indus ca urmare a faptului c participantul la
PZU i-a îndeplinit obliga iile rezultate din tranzac iile contestate.
145. Cel târziu cu o or înainte de ora de transmitere a programului, OPEE va stabili pozi ia
contractual a fiec rui participant la PZU rezultat în urma tranzac iilor pe PZU, pe care le va înainta
pentru verificare c tre fiecare participant la PZU în scopul actualiz rii cantit ilor incluse în
notific rile fizice. În cazul în care apar divergen e care nu pot fi rezolvate pân la ora de transmitere a
programului, obliga ia contractual rezultat în urma tranzac iilor pe PZU, transmis de OPEE devine
obligatorie pentru participantul la pia .

165. Prezentul titlu stabile te cadrul pentru organizarea i func ionarea PPZ, i anume:
1) modul de organizare a sesiunilor de tranzac ionare i de stabilire a tranzac iilor;
2) principiile decont rii tranzac iilor;
3) reguli privind monitorizarea i supravegherea PPZ.
166. Prin organizarea PPZ se creeaz un cadru suplimentar de vânzare i cump rare a energiei
electrice pentru participan ii la pia a angro de energie electric , necesar pentru facilitarea echilibr rii
portofoliului de tranzac ii de vânzare i cump rare a energiei electrice cu posibilit ile de produc ie,

Capitolul I
Scop

TITLUL IV
REGULILE PIE EI DE ENERGIE ELECTRIC PE PARCURSUL ZILEI

155. Cu excep ia cazurilor în care prezentele Reguli, legile aplicabile sau contractul de participare
la PZU i PPZ stipuleaz diferit, OPEE nu va fi în niciun caz r spunz tor fa de un participant la PZU
pentru nici o pierdere sau pagub , inclusiv toate daunele directe sau indirecte, consecin e, pierderea
oric ror profituri sau întârzieri.
156. OPEE nu este responsabil pentru nici o pierdere sau pagub care poate ap rea ca urmare a
unei ac iuni sau omisiuni prev zut de prezentele Reguli sau legile aplicabile, cu excep ia cazului în
care a ac ionat cu neglijen grav sau inten ionat .
157. OPEE nu este responsabil pentru nici o pierdere sau cazuri de daune cauzate de o întrerupere
a opera iunilor sale ca urmare a unui eveniment de for major sau ca urmare a altor evenimente care
nu intr în sfera sa de responsabilitate (de exemplu, ac iuni industriale, blocaje, întreruperea traficului,
întreruperea lan ului de aprovizionare) sau care sunt provocate de acte ale ter ilor.
158. OPEE nu este responsabil pentru daunele suferite de un participant la PZU ca urmare a unor
probleme tehnice sau ca urmare a imposibilit ii par iale sau complete de a folosi sistemul de
tranzac ionare al OPEE, în cazul întreruperilor în transferul de date, sau ca urmare a erorilor efectuate
la introducerea datelor în cadrul decont rii i administr rii garan iilor financiare a participan ilor la
PZU.
159. OPEE nu este r spunz tor pentru daunele cauzate de o întrerupere a opera iunilor sale ca
urmare a unor probleme tehnice sau ca urmare a incapacit ii par iale sau complete de utilizare a
sistemului bancar i / sau a sistemului pie ei energiei de echilibrare, sau în caz de întreruperi în
transferul de date.
160. OPEE nu este r spunz tor pentru cazurile de daune care s-ar fi putut produce, pentru daune
directe, consecin e, pierderi sau profituri pierdute în cazurile de întrerupere a opera iunilor i
serviciilor sale ca urmare a unui eveniment din sfera b ncii de decontare, inclusiv orice defec iune a
sistemelor B ncii de decontare, a sistemelor b ncii na ionale, sau a sistemelor de decontare financiare
interna ionale care dezactiveaz sau afecteaz substan ial capacitatea de a opera sistemul de
compensare în raport cu participan ii la PZU.
161. OPEE nu este responsabil pentru furnizarea i preluarea de cantit i de energie electric care
sunt rezultatul tranzac iilor, reglementate de prezentele Regulile.
162. OPEE nu va fi responsabil pentru orice pierdere sau daune cauzate de întreruperea furniz rii
de energie electric i/sau defec iuni ale sistemului de programare sau a re elei electrice de transport
i/sau de distribu ie a energiei electrice.
163. OPEE nu este r spunz tor pentru func ionarea defectuoas sau perturbat a opera iunii de
tranzac ionare i/sau compensare, cauzate de e ecul comunica iilor, echipamentelor, sistemelor
centrale de prelucrare a datelor sau defec iuni similare în afara controlului lui.
164. OPEE este r spunz tor în caz de inten ie i neglijen .

Sec iunea 3
Limitarea responsabilit ii
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182. Pentru fiecare interval de tranzac ionare al zilei de livrare, OPEE define te, în cadrul
sistemului de tranzac ionare, un produs standard, ce constituie obiectul unor tranzac ii independente.

Capitolul III
Tranzac ionarea

168. PPZ este creat în condi iile stabilite de Legea cu privire la energie electric .
169. OPEE organizeaz i dezvolt pia a de energie electric pe parcursul zilei pe baza principiilor
de nediscriminare, transparen , caracter public, stabilite de lege, i a prevederilor din prezentele
Reguli.
170. Un participant la pia a de energie electric poate participa la PPZ doar dac a semnat
contractul de participare la PZU i PPZ, care cuprinde drepturile i responsabilit ile reciproce ale
OPEE i ale fiec rui participant la PPZ.
171. Participarea la PPZ este permis entit ilor care au fost înregistrate de OPEE ca participan i la
PPZ i au contract de echilibrare încheiat cu OST.
172. Înregistrarea participan ilor la PPZ se face la solicitarea acestora adresat OPEE, realizat în
condi iile prev zute în Capitolul II Titlul III. Un participant la PPZ se poate retrage din proprie
ini iativ de pe PPZ.
173. OPEE suspend înregistrarea unui participant la PPZ în oricare dintre urm toarele cazuri:
1) daca participantul la PPZ nu mai îndepline te una sau mai multe dintre condi iile necesare
pentru înregistrarea ca participant la PPZ:
2) dac participantul la PPZ nu respect repetat contractul de participare la PPZ.
174. OPEE dispune suspendarea unui participant la PPZ odat cu constatarea oric rei dintre
condi iile stipulate la pct. 1)173 subpct. 1), pentru o perioad care s nu dep easc ase luni,
transmi ând participantului la PPZ în cauz , OST i Agen iei o notificare cu specificarea motivelor
suspend rii i a datei intr rii în vigoare a acesteia.
175. OPEE revoc înregistrarea unui participant la PPZ, transmi ând o notificare corespunz toare
cu cel pu in dou s pt mâni înainte de momentul intr rii în vigoare, dac acesta nu poate dovedi c a
înl turat cauzele care au condus la suspendarea sa în decursul perioadei specificate de OPEE conform
prevederilor pct. 174.
176. Suspendarea, retragerea sau revocarea înregistr rii unui participant la PPZ este realizat
conform procedurii de retragere, revocare i suspendare de pe PZU i PPZ a participantului la PZU i
PPZ, elaborat de OPEE conform pct. 82.
177. PPZ cuprinde tranzac ii cu energie electric pentru fiecare interval de tranzac ionare al zilei de
livrare.
178. Tranzac iile efectuate pe PPZ stabilesc obliga ii ferme ale respectivului participant pe PPZ de
a livra energia electric , respectiv de a achizi iona energia electric în intervalul orar respectiv, in
conformitate cu specifica iile tranzac iilor confirmate.
179. OPEE este contraparte pentru fiecare participant la PPZ, în tranzac iile încheiate de
participant în cadrul PPZ.
180. Ofertarea i tranzac ionarea între participan i se desf oar anonim.
181. Participan ii la PPZ au obliga ia s depun o garan ie financiar in favoarea OPEE, conform
prevederilor contratului încheiat cu OPEE, care s acopere contravaloarea ofertelor de cump rare a
energiei electrice tranzac ionate pe PPZ.

Capitolul II
Prevederi generale

necesarul de consum i tranzac iile transfrontaliere, precum i pentru reducerea dezechilibrelor,
asigurând caracterul centralizat, public, transparent i nediscriminatoriu al tranzac iilor de pe pia a
concuren ial de energie electric .
167. Prezentul titlu se aplic produc torilor, furnizorilor de energie electric , operatorilor de sistem
i OPEE.

196. În vederea particip rii la sesiunile de tranzac ionare organizate pe PPZ cu oferte de
cump rare, participantul la PPZ trebuie:
1) s depun contractul de mandat de debitare direct la OPEE, înainte de ziua de tranzac ionare
în care dore te s introduc oferte de cump rare;
2) s întreprind m surile necesare pentru a fi transmis de c tre banca cont central la OPEE
scrisoarea de garan ie bancar de plat în favoarea OPEE înainte de ziua de tranzac ionare în
care dore te s introduc oferte de cump rare.

Capitolul IV
Validarea tranzac iilor

183. O ofert este definit pentru un singur produs standard.
184. Ofertele sunt formate dintr-o pereche pre /cantitate.
185. Participantul la PPZ poate introduce mai multe oferte de vânzare i/sau mai multe oferte de
cump rare a energiei electrice pentru fiecare produs standard.
186. Ofertele pot fi introduse doar în timpul sesiunii de tranzac ionare corespunz toare produsului
standard respectiv.
187. O ofert introdus de c tre un participant la PPZ poate fi anulat /modificat /suspendat de
acesta în orice moment din sesiunea de tranzac ionare, pentru partea din oferta respectiv care nu a fost
corelat pân la acel moment.
188. Sistemul de tranzac ionare va acorda marca de timp i va lua în considerare ultima modificare
a ofertei.
189. OPEE organizeaz câte o sesiune de tranzac ionare pentru fiecare produs standard.
190. Fiecare sesiune de tranzac ionare aferent unui produs standard începe la ora 19-00 a zilei
precedente zilei de livrare, i se încheie cu o or înainte de începutul intervalului de tranzac ionare
respectiv al zilei de livrare.
191. Prin derogare de la prevederile pct. 190, în fiecare mar i între orele 20-00 i 23-00 se aloc un
interval de timp pentru desf urarea procesului de mentenan a sistemului de tranzac ionare. În acest
interval de timp nu se pot introduce oferte i nu se pot încheia tranzac ii, iar sesiunile de tranzac ionare
al c ror termen final se g sesc în acest interval se încheie pân la începutul acestuia.
192. În timpul sesiunii de tranzac ionare, participan ii la PPZ pot introduce oricând oferte,
corelarea realizându-se automat la introducerea acestora, daca se îndeplinesc condi iile de corelare.
193. Participan ii pot introduce oferte doar în limitele garan iilor financiare depuse.
194. Procesul de corelare asigur tranzac ionarea tuturor ofertelor compatibile respectând
urm toarele principii:
1) sistemul de tranzac ionare al PPZ ordoneaz ofertele în func ie de pre , iar la pre uri egale, dup
marca de timp;
2) ofertele de cump rare se coreleaz în ordinea descresc toare a pre ului ofertat, respectiv prima
ofert de cump rare tranzac ionat este oferta de cump rare cu pre ul cel mai mare;
3) ofertele de vânzare se coreleaz în ordinea cresc toare a pre ului ofertei, respectiv prima ofert
de vânzare tranzac ionat este oferta de vânzare cu pre ui cei mal mic;
4) corelarea a dou oferte se realizeaz la cantitatea minim a celor dou oferte. Oferta r mas
dup corelarea par ial r mâne în sistemul de tranzac ionare pentru eventualele corel ri
ulterioare;
5) pre ul la care se încheie tranzac ia conform regulilor de corelare aplicate automat de c tre
sistemul de tranzac ionare al PPZ, este pre ul ofertei de r spuns la oferta de sens contrar
existent în sistemul de tranzac ionare care îndepline te condi ia de corelare;
6) procesul de corelare se încheie în momentul în care nu mai exist oferte care îndeplinesc
condi ia de corelare sau la expirarea sesiunii de tranzac ionare.
195. Dup încheierea fiec rei tranzac ii, participan ii la PPZ primesc, prin intermediul sistemului
de tranzac ionare al PPZ, confirm ri ale tranzac iilor proprii.
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208. Sistemul de tranzac ionare al PPZ asigur anonimatul ofertan ilor pe întreg parcursul sesiunii
de ofertare.
209. Tranzac iile stabilite sunt accesibile în form anonimizat publicului, pe pagina web oficial a
OPEE, în ziua urm toare celei de livrare.
210. OPEE public în timp real cele mai bune 10 oferte de cump rare i cele mai bune 10 oferte de
vânzare. Tranzac iile încheiate pe PPZ, caracterizate prin pre , cantitate, activitatea participantului la

Capitolul VI
Transparen

204. Dup încheierea fiec rei tranzac ii, responsabilul grupului de echilibrare care i-a asumat
responsabilitatea echilibr rii pentru participantul la PPZ poate realiza prin intermediul sistemului de
tranzac ionare al PPZ, schimburile de energie electric pe fiecare interval de dispecerizare, aferente
tranzac iilor pe PPZ, din cadrul notific rii fizice întregului grup.
205. În cel mult 30 de minute ulterioare orei în care s-au încheiat tranzac iile, participan ii la pia a
de energie electric sunt obliga i s actualizeze notific rile fizice transmise c tre OST.
206. OPEE transmite OST rezultatul tranzac iilor încheiate pe PPZ cu specificarea pozi iei nete
contractuale a fiec rui participant la PPZ, ob inut în urma tranzac iilor pe PPZ pentru fiecare interval
de tranzac ionare cu 45 de minute înainte de începerea intervalului respectiv.
207. Rezultatele finale ale tranzac iilor realizate pe PPZ se transmit de c tre OPEE participan ilor
în scopul decont rii pân la orele 13-00 ale zile ulterioare zile de livrare.

Capitolul V
Comunicare

197. Participan ii la PPZ pot utiliza o scrisoare de garan ie bancar de plat , unic pentru PZU i
PPZ. În acest caz, scrisoarea de garan ie bancar unic pentru PZU i PPZ va avea specificat în
con inutul ei c se utilizeaz pentru cele dou pie e de energie electric , iar reparti ia valorii între cele
dou pie e este comunicat OPEE de c tre participantul la PPZ i poate fi actualizat lunar.
198. Scrisoarea de garan ie bancar de plat emis în favoarea OPEE în calitate de beneficiar este
utilizat pentru acoperirea integral a obliga iilor de plat ale participantului la PPZ neîncasate înc în
contul central, precum i pentru validarea ofertelor de cump rare.
199. La introducerea în sistemul de tranzac ionare al PPZ, ofertele de cump rare a c ror valoare
este mai mare decât garan ia de validare calculat diminuat cu valoarea tranzac iilor de cump rare
realizate, respectiv cu valoarea ofertelor de cump rare active, sunt invalidate de c tre sistemul de
tranzac ionare al PPZ, iar participantul respectiv este informat prin mesaj transmis automat prin
intermediul sistemului de tranzac ionare al PPZ. Sistemul de tranzac ionare exclude posibilitatea
corel rii tranzac iilor de sens opus depuse de acela i participant la PPZ.
200. Dup încheierea sesiunilor de tranzac ionare aferente unei zile, OPEE elaboreaz nota de
decontare zilnic , pe care o pune la dispozi ia participantului la PPZ, în care sunt înregistrate, orar i
cumulat, la nivelul zilei de livrare, cantit ile de energie electric aferente tranzac iilor de
vânzare/cump rare i valorile totale i nete ale obliga iilor de plat /drepturilor de încasare.
201. Încas rile/pl ile aferente valorilor nete ale drepturilor de încasare/obliga iilor de plat pentru
tranzac iile încheiate zilnic pe PPZ sa realizeaz prin intermediul contului central al PPZ, deschis la
banca cont central de c tre OPEE în calitate de contraparte, prin mecanismele de debitare
direct /ordine de plat , conform prevederilor contractului pentru participare la PZU i PPZ.
202. În cazul în care banca de decontare a participantului la PPZ a comunicat refuzul la plat a
instruc iunii de debitare direct , OPEE solicit executarea scrisorii de garan ie bancar de plat a
acestuia.
203. În situa ia în care în luna de livrare participantul la PPZ înregistreaz la nivel de zi de livrare
atât tranzac ii de vânzare pe PPZ, cât i tranzac ii de cump rare pe PPZ drepturile sale de încasare,
respectiv obliga iile sale de plat fa de OPEE, comunicate prin facturi reciproce, sunt supuse
mecanismului de compensare a acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

221. Cu excep ia cazurilor în care prezentele Reguli, legile aplicabile sau acordul specific
stipuleaz diferit, OPEE nu va fi în niciun caz r spunz tor fa un participant PPZ pentru nici o

Capitolul IX
Limitarea responsabilit ii

216. La încheierea tranzac iei pe PPZ, un participant PPZ poate depune o contesta ie privind
tranzac ia. Motivele unei contesta ii pot fi:
1) o eroare pretins în sistemul de tranzac ionare;
2) o eroare de introducere a valorilor din partea unui reprezentant comercial.
217. Contesta ia este depus prin introducerea unei solicit ri prin intermediul sistemului de
tranzac ionare.
218. Contesta ia poate fi depus numai pân la 15 minute înainte de închiderea sesiunii de
tranzac ionare, dup aceast perioad contesta ia nu este înregistrat , tranzac ia devenind obligatorie.
Participantul care depune contesta ia este obligat s informeze imediat OPEE prin mijloace adecvate,
altfel decât prin intermediul sistemului de tranzac ionare, despre faptul c contesta ia a fost depus .
219. În termen de 10 minute de la înregistrarea contesta iei OPEE emite o decizie privind
contesta ia depus dup cum urmeaz :
1) în cazul în care se constat contesta ia drept fondat , tranzac ia este anulat , limita comercial
este ajustat în consecin
i toate p r ile din tranzac ie sunt informate imediat despre
contesta ia acceptat la tranzac ie de c tre sistemul de tranzac ionare;
2) în caz de respingere a contesta iei, tranzac ia r mâne în sistemul de tranzac ionare, toate p r ile
din tranzac ie sunt informate imediat de aceasta de c tre sistemul de tranzac ionare.
220. OPEE are dreptul la rambursarea financiar a costurilor aferente contesta iei la tranzac ie
datorat erorii de tranzac ionare.

Capitolul VIII
Contesta ii la confirm rile de tranzac ie

Capitolul VII
Proceduri de urgen
211. Prevederile referitoare la procedurile de urgen se aplic , f r a se limita, atunci când:
1) din cauza unor probleme tehnice localizate la nivelul c ilor de comunica ie proprii, OPEE nu
poate pune la dispozi ia participan ilor la PPZ confirm rile de tranzac ii, respectiv notific rile
fizice;
2) are loc o întrerupere accidental a sistemului de tranzac ionare al PPZ, respectiv când un
eveniment sau un complex de evenimente împiedic func ionarea sistemului de tranzac ionare al
PPZ.
212. Situa iile de urgen care au dus la întreruperea unor sesiuni de tranzac ionare, precum i
motivarea acestora se public de c tre OPEE pe pagina web oficial .
213. În cazul întreruperii sesiunilor de tranzac ionare conform pct. 211, OPEE nu poate fi reclamat
drept responsabil pentru eventuale daune materiale invocate de participan ii la PPZ.
214. În cazul situa iilor de avarie privind func ionarea defectuoas a sistemului de tranzac ionare i
a c ilor de comunica ie ale OPEE, se va întrerupe tranzac ionarea pân la restabilirea sistemului, iar
comunic rile absolut necesare se vor desf ura prin sisteme alternative, în conformitate cu prevederile
proceduri aprobate conform pct. 151.
215. Din momentul relu rii func ionarii sistemului de tranzac ionare al PPZ desf urarea sesiunilor
de tranzac ionare are loc conform orarului obi nuit.

PPZ i calitatea acestuia (vânz tor sau cump r tor), sunt publicate pe pagina web a OPEE în maximum
24 de ore de la încheierea lor.
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231. Realizarea fizic a obliga iilor contractuale necesit transmiterea la OST de c tre fiecare PRE
i responsabil al grupului de echilibrare a notific rilor fizice privind toate schimburile de energie
electric între PRE-uri, respectiv, grupuri de echilibrare.
232. Obiectivul regulilor pentru notific ri fizice este crearea cadrului pentru furnizarea
informa iilor despre capacit ile de produc ie disponibile în SE, programarea opera ional , i
determinarea disponibilit ii serviciilor de sistem, necesare pentru a permite OST s asigure:
1) integritatea SE;
2) securitatea aprovizion rii cu energie electric ;
3) capacitate disponibil suficient pentru a asigura în orice moment cererea de consum din SE i
o rezerv rezonabil ;
4) gestionarea congestiilor interne;
5) determinarea dezechilibrelor.
233. Fiecare PRE are obliga ia s transmit la OST notific rile fizice agregate la nivelul PRE,
pentru fiecare zi de livrare, specificat pentru fiecare interval de dispecerizare. Pentru grupurile de

TITLUL V
REGULILE NOTIFIC RILOR FIZICE
Capitolul I
Prevederi generale

pierdere sau pagub , inclusiv toate daunele directe sau indirecte, consecin e, pierderea oric ror
profituri sau întârzieri.
222. OPEE nu este responsabil pentru nici o pierdere sau pagub care poate ap rea ca urmare a
unei ac iuni sau omisiuni prev zut de prezentele Reguli sau legile aplicabile, cu excep ia cazului în
care a ac ionat cu neglijen grav sau cu inten ie.
223. OPEE nu este responsabil pentru nici o pierdere sau cazuri de daune cauzate de o întrerupere
a opera iunilor sale ca urmare a unui eveniment de for major sau ca urmare a altor evenimente care
nu intr în sfera sa de responsabilitate (de exemplu, ac iuni industriale, blocaje, întreruperea traficului,
întreruperea lan ului de aprovizionare) sau care sunt provocate de acte ale autorit ilor.
224. OPEE nu este responsabil pentru daunele suferite de un participant la PPZ ca urmare a unor
probleme tehnice sau ca urmare a imposibilit ii par iale sau complete de a folosi sistemul de
tranzac ionare al OPEE sau în cazul întreruperilor în transferul de date, sau ca urmare a erorilor
efectuate la introducerea datelor în cadrul decont rii i administr rii garan iilor financiare a
participan ilor la PPZ.
225. OPEE nu este r spunz tor pentru daunele cauzate de o întrerupere a opera iunilor sale ca
urmare a unor probleme tehnice sau ca urmare a incapacit ii par iale sau complete de utilizare a
sistemului bancar i / sau a sistemului pie ei energiei electrice de echilibrare, sau în caz de întreruperi
în transferul de date.
226. OPEE nu este r spunz tor pentru cazurile de daune care s-ar fi putut produce, consecin e,
pierderi sau profituri pierdute în cazurile de întrerupere a opera iunilor i serviciilor sale ca urmare a
unui eveniment din sfera b ncii de decontare, inclusiv orice defec iune a sistemelor B ncii de
decontare sau a sistemelor b ncii centrale/na ionale sau a sistemelor de decontare financiare
interna ionale care dezactiveaz sau afecteaz substan ial capacitatea de a opera sistemul de
compensare în raport cu participan ii la PPZ.
227. În nici un caz, OPEE nu este responsabil pentru furnizarea i preluarea de cantit i de
electricitate care sunt rezultatul tranzac iilor, reglementate de prezentele Reguli.
228. OPEE nu va fi responsabil pentru orice pierdere sau daune cauzate de întreruperea furniz rii
de energie electric i/sau defec iuni ale sistemului de programare sau a re elei electrice de transport.
229. OPEE nu este r spunz tor pentru func ionarea defectuoas sau perturbat a opera iunii de
tranzac ionare i/sau compensare, cauzate de e ecul comunica iilor, echipamentelor, sistemelor
centrale de prelucrare a datelor sau defec iuni similare în afara controlului lui.
230. OPEE este r spunz tor în caz de inten ie i neglijen .
echilibrare responsabilul grupului de echilibrare, în calitate de PRE transmite OST notific rile fizice
agregate pentru to i membrii grupului de echilibrare. OPEE transmite de asemenea la OST câte o
notificare fizic privind pozi iile nete ale participan ilor la PZU i PPZ.
234. PRE-urile sunt obligate s notifice OST cantit ile de energie electric ce urmeaz s fie
livrate în i din sistemul electroenergetic ca urmare a tranzac iilor încheiate pe pia a energiei electrice,
inclusiv a tranzac iilor privind exportul declarat, importul declarat i tranzitul declarat.
235. PRE-urile care import sau export energie electric notific OST importurile declarate,
exporturile declarate i tranziturile declarate pe intervale de livrare cu partenerii externi, cu
specificarea interconexiunilor.
236. PRE-urile transmit OST notific ri fizice privind tranzac iile efectuate conform contractelor
bilaterale i PZU, i notific ri fizice finale cu pozi iile actualizate în baza tranzac iilor efectuate pe
PPZ.
237. Notificarea fizic con ine cel pu in urm toarele informa ii:
1) cantitatea de energie electric planificat pentru a fi livrat în re ele, separat pentru fiecare
unitate de producere a respectivului produc tor de energie electric ;
2) cantitatea de energie electric planificat a fi livrat pentru toate unit ile de producere cu
puterea instalat mai mic de 1 MW, pentru care respectiva PRE i-a asumat responsabilitatea
echilibr rii, agregat pe fiecare tip de surse de energie primar ;
3) consumul total planificat pentru consumatorii de energie electric pentru care respectiva PRE
i-a asumat responsabilitatea echilibr rii;
4) consumul planificat pentru fiecare loc de consum dispecerizabil pentru care respectiva PRE i-a
asumat responsabilitatea echilibr rii;
5) schimburile de energie electric cu fiecare parte responsabil de echilibrare;
6) schimburile de energie electric dintre OPEE i o alt parte responsabil de echilibrare în
zonele de tranzac ionare de frontier , separat pentru fiecare zon de tranzac ionare de frontier ;
7) exporturile i importurile declarate, stabilite cu parteneri externi, detaliate pe partener extern i
separat pentru fiecare zon de tranzac ionare de frontier , corespunz toare dreptului de utilizare a
capacit ii de interconexiune alocate prin licita ii;
8) tranzitul de energie electric , corespunz toare aloc rii prin licita ii a dreptului de utilizare a
capacit ii de interconexiune;
9) denumirea i datele de identificare a p r ii care depune notificarea.
238. Notificarea fizic pentru o zi de livrare trebuie s acopere toate intervalele de dispecerizare
ale respectivei zile de livrare.
239. Fiecare zi de livrare va avea dou zeci i patru (24) de intervale de dispecerizare consecutive
cu o durat de o (1) or fiecare, primul interval de dispecerizare începând la ora 00:00 în ziua de
livrare.
240. În ziua trecerii de la ora de var la ora de iarn , ziua de livrare va avea dou zeci si cinci (25)
de intervale de dispecerizare consecutive. In ziua trecerii de la ora de iarn la ora de var , ziua de
livrare va avea dou zeci i trei (23) de intervale de dispecerizare consecutive.
241. Numai OPEE poate transmite notific rile fizice pentru schimburile de energie electric între
zona na ional de tranzac ionare i o zon de tranzac ionare de frontier , ca urmare a aloc rii prin
licita ii implicite a capacit ilor de interconexiune. Cantit ile declarate în respectiva notificare fizic
nu vor dep i cantitatea total de energie electric achizi ionat sau vândut în acea zon de
tranzac ionare de frontier prin licita ii implicite.
242. Procedurile pentru programare a schimburilor de energie electric între OST i operatorii de
transport i de sistem din rile vecine vor fi convenite între OST i fiecare dintre ace ti operatori de
transport i de sistem, conform prevederilor Acordurilor de cooperare semnate de OST cu operatorii de
transport i de sistem din rile vecine, aprobate de Agen ie în condi iile Legii cu privire la energie
electric .
243. Structura i modul de transmitere i validare a declara iilor de disponibilitate i a notific rilor
fizice este stabilit în Codul re elelor electrice. Validarea notific rilor fizice implic cel pu in
urm toarele:
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250. Pia a energiei electrice de echilibrare este o pia organizat obligatorie în cadrul c reia OST
cump r i/sau vinde energie electric activ de la/c tre participan ii la pia a de energie electric , care
exploateaz unit i de producere i/sau locuri de consum dispecerizabile, în scopul compens rii
abaterilor de la valorile programate ale produc iei i/sau consumului de energie electric din SE
precum i pentru rezolvarea congestiilor interne.
251. Regulile PEE stabilesc cerin ele necesare pentru vânzarea i cump rarea de c tre OST a
energiei de echilibrare în vederea asigur rii, prin conducerea operativ , a siguran ei func ion rii SE,
stabilit ii frecven ei i tensiunii, continuit ii în alimentarea consumatorilor, coordon rii schimburilor
de energie electric cu al i OST i solu ionarea congestiilor interne din SE prin utilizarea mecanismelor
de pia .
252. PEE este creat în conformitate cu cerin ele Legii cu privire la energie electric .
253. Ofertele i tranzac iile pe PEE se fac la nivel de unitate de producere/loc de consum
dispecerizabil.
254. Fiecare participant la PEE care exploateaz unit i de producere /locuri de consum
dispecerizabile este obligat s transmit OST declara ia de disponibilitate corespunz toare fiec rei
unit i de producere /loc de consum dispecerizabil, în conformitate cu prevederile Codului re elelor
electrice.
255. Pentru fiecare participant la pia a de energie electric care exploateaz unit i de producere
este obligatorie ofertarea pe PEE a energiei de echilibrare corespunz toare puterilor disponibile ale

Capitolul I
Prevederi generale

TITLUL VI
REGULILE PIE EI ENERGIEI ELECTRICE DE ECHILIBRARE

Capitolul II
Notific ri fizice
244. Notific rile fizice sunt transmise OST cel târziu cu o or înainte de închiderea perioadei de
transmitere a ofertelor pe pia a de echilibrare pentru fiecare zi urm toare, detaliat pentru fiecare
interval de tranzac ionare.
245. Termenul limit de transmitere a notific rilor fizice stabilit la pct. 244 se consider ora de
transmitere a programului.
246. Ultimele notific ri fizice înregistrate cu cel pu in o or înainte de intervalul de dispecerizare
în care energia electric urmeaz a fi livrat /consumat se consider notific ri fizice finale ale
participantului la pia a de energie electric i sunt utilizate pentru determinarea pozi iei nete
contractuale a PRE în procesul de determinare a dezechilibrelor.
247. To i participan ii la pia a de energie electric trebuie s func ioneze conform notific rilor
fizice finale.
248. Notificarea fizic final poate fi actualizat doar de c tre OST în rezultatul valid rii
tranzac iilor pe pia a energiei electrice de echilibrare.
249. Valoarea validat (eventual actualizat ) a notific rii fizice final este transmis de OST în
termen de 30 de minute de la termenul limit de transmitere a acestora.

1) în cazul în care exist divergen e între schimburile de energie electrice reciproce ale diferitor
PRE, cantitatea corespunz toare schimburilor de energie electric între cele dou PRE este
considerat egal cu cea mai mic dintre cele dou valori;
2) în cazul în care exist nepotriviri din punct de vedere al sensului între schimburile de energie
electrice reciproce ale diferitor PRE pe fiecare interval de dispecerizare, cantitatea
corespunz toare schimburilor de energie electric între cele dou PRE este considerat zero;
3) în cazul în care un PRE nu a transmis notific rile fizice, acestea vor fi considerate cu valori
nule.

unit ilor de producere calificate pentru a furniza servicii de sistem, în conformitate cu prevederile
Codului re elelor electrice, indiferent dac acestea au fost declarate ca fiind disponibile sau nu.
256. Pe PEE se tranzac ioneaz energia electric de echilibrare corespunz toare:
1) procesului de restabilire automat a frecven ei;
2) procesului de restabilire manual a frecven ei;
3) procesului de înlocuire a rezervelor.
257. În cazul în care pe PEE nu este disponibil energie electric de echilibrare corespunz toare
rezervelor necesare, OST întreprinde ac iuni specifice în conformitate cu prevederile Codului re elelor
electrice i a Acordurilor de cooperare semnate cu operatorii de sistem din rile vecine.
258. PEE începe s func ioneze dup aprobarea ofertelor fixe i ofertelor zilnice pentru ziua de
livrare i se termin la sfâr itul zilei de livrare.
259. Tranzac iile pe PEE sunt încheiate prin selectarea par ial sau total a ofertelor pe PEE de
c tre OST.
260. Tranzac iile încheiate pe PEE stabilesc obliga ia respectivului participant la PEE de a furniza
energia electric de echilibrare i presta serviciile corespunz toare c tre OST, în conformitate cu
specifica iile din ofert i dispozi iile de dispecer emise de c tre OST. Tranzac iile vor fi încheiate
pentru energia electric sau serviciul corespunz tor efectiv mobilizat la comanda dispecerului pentru
fiecare interval de dispecerizare al zilei de livrare.
261. Stabilirea obliga iilor de plat pe PEE se face pe baza tranzac iilor încheiate pe PEE.
262. OST este partea contractant pentru fiecare participant la PEE pentru tranzac iile încheiate pe
PEE.
263. Energia electric de echilibrare se asigur prin:
1) cre tere de putere, respectiv prin cre terea produc iei unei unit i de producere sau prin
reducerea sarcinii unui loc de consum dispecerizabil;
2) reducere de putere, respectiv prin reducerea produc iei unei unit i de producere sau cre terea
sarcinii unui loc de consum dispecerizabil.
264. Energia electric de echilibrare tranzac ionat pe PEE se livreaz fizic în intervalul de
dispecerizare a zilei de livrare de o unitate de producere sau un loc de consum dispecerizabil, dup caz,
în punctul de livrare în care este racordat la SE i în momentele pentru care au fost emise dispozi iile
de dispecer de c tre OST.
265. Consumatorii finali care de in locuri de consum dispecerizabile au dreptul s oferteze pe PEE
puterea maxim disponibil care poate fi redus a locului de consum dispecerizabil pe care îl
exploateaz , indiferent dac acesta au fost declarate ca fiind disponibile sau nu.
266. Participan ii la PEE au obliga ia s utilizeze pia a contractelor bilaterale, PZU i PPZ pentru
realizarea echilibrului între obliga iile contractuale i posibilit ile tehnice de producere a energiei
electrice astfel încât notific rile fizice agregate pe unit ile de producere s fie în strict concordan
cu obliga iile contractuale.
267. Dac dup aprobarea notific rilor fizice corespunz toare zilei de livrare, OST constat
probabilitatea apari iei unor dezechilibre majore între produc ia i consumul de energie electric din
ziua de livrare la nivel de sistem, datorit aprob rii, prin încadrarea în excep iile specificate în Codul
re elelor electrice, a unor notific ri fizice în dezechilibru, OST utilizeaz ofertele fixe i ofertele zilnice
validate pe PEE pentru compensarea acestor dezechilibre.
268. OST va rezolva orice dezechilibru major între produc ia i consumul de energie electric
corespunz tor zilei de livrare, în primul rând prin selectarea, în ziua precedent zilei de livrare, a
energiei de echilibrare corespunz toare procesul de înlocuire a rezervelor. În cazul în care acest lucru
nu este posibil, OST va rezolva, pe cât posibil, asemenea dezechilibre prin selectarea, în ziua de
livrare, a energiei de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei i/sau
procesului de restabilire automat a frecven ei.
269. Pentru rezolvarea situa iilor de notificare excedentar /deficitar OST va utiliza ordinea de
merit economic la oprirea/activarea unit ilor de producere i va opri/porni unit i de producere
conform acestei ordini.
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279. Pentru a se înscrie ca participan i la PEE conform pct. 276, întreprinderea electroenergetic
care exploateaz unit i de producere i furnizorul care i-a asumat responsabilitatea pentru echilibrare
pentru locuri de consum dispecerizabile trebuie s depun o cerere scris c tre OST. Cererea va fi
înso it de un formular, de documenta ia suport relevant i trebuie s fie semnat de un reprezentant
autorizat al întreprinderii electroenergetice.
280. OST elaboreaz cerin ele de înregistrare ca participant la PEE care va cuprinde con inutul i
formatul formularului prev zut în pct. 279, precum i modul de transmitere, verificare, acceptare sau
respingere, i le aprob dup consultarea public i avizarea acesteia de c tre Agen ie.

Sec iunea 2
Înregistrarea

276. To i participan ii la pia a de energie electric care exploateaz unit i de producere calificate
pentru a furniza servicii de sistem aferente PEE, în conformitate cu prevederile Codului re elelor
electrice, i consumatorii care dispun de locuri de consum dispecerizabile au obliga ia s se înscrie ca
participan i la PEE, semnând în acest sens contracte pentru participarea la pia a de echilibrare cu OST.
277. Prin derogare de la prevederile pct. 276, OST poate stabili obliga ii de participare la
pentru procesul de înlocuire a rezervelor i în absen a calific rii. În acest scop OST transmite o
argumentare produc torilor i Agen iei. Obliga iile stabilite de OST conform prezentului punct pot fi
puse în aplicare doar dup ob inerea avizului pozitiv al Agen iei.
278. Participantul la pia a de energie electric care exploateaz unit i de producere sau un loc de
consum dispecerizabil a c rui înregistrare ca participant la PEE este revocat conform prevederilor
sec iunii 3 este în continuare obligat s î i asume obliga iile de participant la PEE i s îndeplineasc
dispozi iile OST, f r a avea dreptul s primeasc niciun fel de plat pe PEE. În cazul în care
înregistrare ca participant la PEE a participantului la pia este revocat , iar acesta nu îndepline te
dispozi iile de dispecer, OST, cu avizarea Agen iei, poate rezolu iona contractul de echilibrare semnat
cu participantul la pia a de energie electric .

Capitolul II
Participare
Sec iunea 1
Participan ii la pia a energiei electrice de echilibrare

270. Ordinea de merit economic la oprire este elaborat în baza pre ului MWh la reducere/cre tere
de putere, stabilind activarea/oprirea unit ilor de producere sau locurilor de consum dispecerizabile
astfel încât s fie minimizate costurile de echilibrare.
271. Actualizarea de c tre participantul PEE a declara iei de disponibilitate ulterior valid rii
ofertelor fixe i ofertelor zilnice implic doar modificarea capacit ii disponibile f r a influen a pre ul
ofertei.
272. În scopul solu ion rii dezechilibrelor între produc ia i consumul de energie electric OST
poate, în colaborare cu operatorii sistemelor de transport din alte ri, s elaboreze proceduri care ar
permite folosirea reciproc a energiei electrice de echilibrare tranzac ionate pe PEE prin evitarea
ac ion rii unor oferte pe PEE, sau prin intermediul altor mecanisme asem n toare existente în
respectivele ri. Proiectel procedurilor respective se aprob de c tre Agen ie în condi iile Legii cu
privire la energia electric .
273. Agen ia poate stabili pre uri plafon la energia electric pentru tranzac iile încheiate pe PEE.
274. Pre urile plafon pentru tranzac iile încheiate pe PEE vor fi determinate în baza studiului de
pia efectuat de Agen ie, inând cont de evolu iile pre urilor la energia electric la nivel regional.
275. Proiectul hot rârii de aprobare a pre urilor plafon pentru tranzac iile încheiate pe PEE este
supus consult rilor publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparen a în
procesul decizional.

Sec iunea 5
Grup de prestare a serviciilor de echilibrare
289. Un participant la PEE, poate solicita OST acordul privind combinarea unit ilor de producere
ce îi apar in într-un grup de prestare a serviciilor de echilibrare. Aprobarea de c tre OST a constituirii
unui grup de prestare a serviciilor de echilibrare, implic urm toarele:
1) participantul la PEE notific produc ia fiec rei unit i de producere care face parte din grupul
de prestare a serviciilor de echilibrare;

287. OST duce eviden a participan ilor la PEE care au fost înregistra i de OST în conformitate cu
prevederile sec iunii 2, utilizând în acces sens registrul PEE. Registrul PEE trebuie s con in , pentru
fiecare participant la PEE, cel pu in urm toarele date:
1) denumirea, adresa juridic i datele de contact;
2) data i num rul Contractului de participare la PEE;
3) codul de identificare pe PEE al participantului la PEE;
4) codul EIC;
5) numele i date de contact ale persoanelor delegate s ac ioneze în numele participantului la
PEE;
6) numele, codul de identificare al PRE i detalii de contact pentru PRE care i-a asumat
responsabilitatea echilibr rii pentru respectivul participant la PEE;
7) lista cu toate unit ile de producere i/sau locurile de consum dispecerizabile care sunt
exploatate de respectivul participant la PEE.
288. Fiecare participant la PEE are dreptul s consulte informa iile din registrul PEE care îl privesc
i s solicite corectarea oric rei inexactit i constatate.

Sec iunea 4
Registrul participan ilor la pia a energiei electrice de echilibrare

283. OST suspend înregistrarea unui participant la PEE în oricare din urm toarele cazuri:
1) dac participantul la PEE nu respect prevederile Contractului de participare la PEE;
2) dac participantul la PEE este g sit în mod repetat vinovat de nerespectarea regulilor aplicabile
pentru PEE sau decontare;
3) dac participantul nu mai îndepline te condi iile privind garan iile financiare.
284. OST dispune suspendarea unui participant la PEE odat cu constatarea oric rei dintre
condi iile stipulate la pct. 283 subpct. 1), pentru o perioad care s nu dep easc ase luni,
transmi ând o notificare, cu specificarea motivelor suspend rii i a datei intr rii în vigoare a acesteia,
participantului la PEE în cauz i Agen iei.
285. OST revoc înregistrarea unui participant la PEE, transmi ând o notificare corespunz toare cu
cel pu in dou s pt mâni înainte de momentul intr rii în vigoare, dac acesta nu poate dovedi c a
înl turat cauzele care au condus la suspendarea sa în decursul perioadei specificate de OST conform
prevederilor pct. 283.
286. Înregistrarea unui participant la PEE se revoc din oficiu cu efect imediat, dac licen a
respectivului participant la PEE a fost retras , caz în care Agen ia anun OST, precum i participantul
la PEE în cauz .

Sec iunea 3
Suspendarea i revocarea

281. OST elaboreaz contractul cadru de participare la PEE care trebuie s cuprind drepturile i
obliga iile reciproce ale OST i ale fiec rui participant la PEE. Contractul cadru de participare la PEE
este aprobat de c tre OST dup consultarea public i avizarea acestuia de c tre Agen ie.
282. Înregistrarea unui participant la PEE devine efectiv începând cu data intr rii în vigoare a
Contractului de participare la PEE.
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295. Ofertele zilnice sunt transmise de c tre participan ii la PEE conform formatului i cerin elor
unei procedurii elaborate, consultat public cu p r ile interesate i aprobat de c tre OST. Procedura
este aprobat dup avizarea acesteia de c tre Agen ie.
296. Participan ii la PEE trebuie s transmit oferte zilnice pentru cantitatea de energie electric de
echilibrare pe care o pot produce conform declara iei de disponibilitate în fiecare interval de
dispecerizare pentru:
1) cre tere de putere;
2) reducere de putere.
297. Fiecare ofert zilnic poate con ine cel mult zece perechi pre -cantitate, pentru fiecare unitate
de producere. Prima valoare cuprins în oferta zilnic reprezint puterea minim la care poate
func iona respectiva unitate de producere, cu asigurarea procesului de stabilizare a frecven ei.

Sec iunea 2
Tipuri de oferte zilnice

292. Participan ii la PEE sunt obliga i s transmit oferte zilnice pentru fiecare interval de
dispecerizare al fiec rei zile de livrare pentru:
1) fiecare unitate de producere pe care o exploateaz ;
2) fiecare loc de consum dispecerizabil pe care îl exploateaz .
293. Pentru fiecare participant la PEE este obligatorie ofertarea pe PEE a energiei electrice de
echilibrare corespunz toare puterilor disponibile ale unit ilor de producere, indiferent dac acestea au
fost declarate ca fiind disponibile sau nu.
294. Fiecare participant la PEE poate depune oferte pe PEE pentru locurile de consum
dispecerizabile.

Capitolul III
Transmiterea ofertelor zilnice
Sec iunea 1
Obliga ia de ofertare

2) participantul la PEE are dreptul s transfere produc ia între diferitele unit i de producere care
fac parte din acela i grup de prestare a serviciilor de echilibrare, chiar i în timp real cu
aprobarea OST;
3) deconectarea de la SE a unei unit i de producere, dintr-un grup de prestare a serviciilor de
echilibrare este tratat în acelea i condi ii cu cele corespunz toare unei unit i de producere
individuale;
4) participantul la PEE transmite pe pia a de echilibrare oferte zilnice pentru fiecare unitate de
producere care face parte din grupul de prestare a serviciilor de echilibrare;
5) ofertele fixe corespunz toare unit ilor de producere care fac parte din grupul de prestare a
serviciilor de echilibrare se transmit de c tre participantul la PEE pentru fiecare unitate de
producere care face parte din grupul de prestare a serviciilor de echilibrare;
6) calculul energiei electrice de echilibrare efectiv livrate i determinarea costurilor
corespunz toare dezechilibrelor de la notificare sunt efectuate individual i sumar pentru
întregul grup de prestare a serviciilor de echilibrare.
290. OST elaboreaz procedura care cuprinde prevederi referitoare la condi iile care trebuie
îndeplinite pentru aprobarea de c tre OST în vederea combin rii într-un grup de prestare a serviciilor
de echilibrare i o va supune consult rii publice. Procedura se aprob de OST dup analiza
propunerilor înaintate de participan ii pie ei energiei electrice i avizarea de c tre Agen iei.
291. OST are dreptul s refuze i/sau s retrag permisiunea pentru constituirea unui grup de
prestare a serviciilor de echilibrare dac acest lucru poate pune în pericol siguran a func ion rii
sistemului electroenergetic. Fiecare refuz este transmis solicitantului împreun cu justificarea acestuia,
totodat despre refuzul de constituire a unui grup de prestare a serviciilor de echilibrare fiind în tiin at
Agen ia.

308. Procedura prev zut la pct. 295 stabile te i formatul i con inutulcadru pentru ofertele
zilnice.
309. Ofertele zilnice trebuie s con in cel pu in urm toarele date:

Sec iunea 4
Con inutul i formatul ofertelor zilnice

304. Fiecare participant la PEE transmite oferte zilnice pentru ziua de livrare la OST înainte de ora
de închidere a PEE, respectiv pân la ora 17:00 a zilei de tranzac ionare care precede ziua de livrare.
Transmiterea ofertelor zilnice este permis cu maxim o s pt mân înainte de ziua de livrare respectiv .
305. Ofertele zilnice se transmit în format electronic, prin c ile de comunica ie stabilite de c tre
OST în procedura specificat la pct. 295.
306. Oferta zilnic este considerat transmis la momentul intr rii în sistemul PEE. Ora
transmiterii este exprimat prin marca de timp.
307. Ofertele zilnice pot fi modificate sau anulate de c tre participantul la PEE care le-a transmis
înainte de ora de închidere a PEE. Modific rile sunt marcate temporal i înregistrate în sistemul PEE.
Dac oferta modificat îndepline te prevederile sec iunii 5, aceasta devine ofert validat .

Sec iunea 3
Transmiterea i modificarea ofertelor zilnice

298. În cazul unei unit i de producere:
1) toate cantit ile din perechile pre -cantitate din oferta zilnic ce însumeaz o cantitate total
egal cu produc ia programat a unit ii de producere, în concordan cu notificarea fizic i
având cele mai mici pre uri, vor fi considerate perechi pre -cantitate pentru reducere de putere.
În cazul în care suma cantit ilor perechilor cu cele mai mici pre uri nu coincide cu produc ia
programat , ultima pereche va fi divizat în dou perechi cu acela i pre , iar cantitatea primei
noi perechi va fi egal cu cantitatea insuficient produc iei programate, restul cantit ii din
perechea original va fi atribuit celei de a doua pereche nou-format ;
2) toate celelalte perechi pre -cantitate din oferta zilnic vor fi considerate perechi pre -cantitate
pentru cre tere de putere.
299. În cazul unui loc de consum dispecerizabil:
1) prima valoare cuprins în oferta zilnic reprezint consumul minim pe care participantul la PEE
dore te s -l men in i pe care nu vrea s -l fac disponibil ca energie electric de echilibrare;
2) dintre toate perechile pre -cantitate din oferta zilnic , cele cu pre urile cele mai mici i care
însumeaz o cantitate total egal cu diferen a dintre consumul programat la locul de consum
dispecerizabil în concordan cu notificarea fizic i consumul minim pe care participantul la
PEE dore te s -l men in i pe care nu vrea s -l fac disponibil ca energie electric de
echilibrare, vor fi considerate perechi pre -cantitate pentru cre tere de putere;
3) toate celelalte perechi pre -cantitate din oferta zilnic vor fi considerate perechi pre -cantitate
pentru reducere de putere.
300. Fiecare pereche pre -cantitate pentru cre tere de putere define te pre ul unitar pentru energia
de echilibrare, la care participantul la PEE dore te s furnizeze cre tere de putere, pentru o cantitate
care nu dep e te cantitatea prev zut în perechea pre -cantitate respectiv .
301. Fiecare pereche pre -cantitate pentru reducere de putere define te pre ul unitar pentru energia
de echilibrare, pe care participantul la PEE este dispus s îl pl teasc atunci când furnizeaz reducere
de putere, pentru o cantitate care nu dep e te cantitatea prev zut în perechea pre -cantitate
respectiv .
302. Pentru unit ile de producere pentru care disponibilitatea sursei primare de energie nu poate fi
asigurat în mod activ, clasificate astfel conform Codului re elelor electrice, puterea disponibil în
cadrul PEE va fi cel pu in egal cu valoarea indicat în notificarea fizic .
303. Oferte zilnice vor fi transmise pentru fiecare interval de dispecerizare i pentru fiecare unitate
de producere sau loc de consum dispecerizabil, dup caz.
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Capitolul IV
Transmiterea ofertelor fixe
Sec iunea 1

311. Validarea ofertelor zilnice este realizat în conformitate cu cerin ele procedurii prev zute la
pct. 295.
312. Orice ofert zilnic se valideaz în mod automat la intrarea în sistemul PEE.
313. Oferta zilnic pentru o unitate de producere sau un loc de consum dispecerizabil se consider
validat de c tre OST dac respect condi iile procedurii prev zute la pct. 295. Oferta invalidat de
c tre OST se consider ca fiind netransmis de respectivul participant la PEE.
314. Imediat dup ora de închidere a PEE, OST face verificarea final a tuturor ofertelor zilnice
intrate în sistemul PEE, verificând, pentru fiecare participant la PEE, dac sunt îndeplinite urm toarele
condi ii:
1) participantul la PEE a transmis oferte zilnice pentru toate unit ile de producere disponibile pe
care le exploateaz ;
2) participantul la PEE a transmis oferte zilnice pentru toate locurile de consum dispecerizabile
proprii disponibile.
315. În situa ia în care un participant la PEE nu transmite toate ofertele zilnice pân la ora 17:00 a
zilei de tranzac ionare care precede ziua de livrare, OST determin capacit ile zilnice pentru care
lipsesc ofertele. Capacit ile zilnice pentru care lipsesc ofertele se introduc, dup cum urmeaz :
1) ca o singur ofert cu pre PIP pentru unit ile pentru care nu a fost ofertat capacitatea
disponibil total (restul disponibil r mas);
2) ca dou oferte cu pre PIP (minimum tehnic i restul disponibil r mas) pentru unit ile pentru
care nu a fost transmis nici o ofert .
Imediat dup stabilirea ofertelor zilnice, OST le comunic pentru informare participantului la
PEE în cauz .
316. În cazul în care PIP pentru o anumit zi de livrare i un anumit interval de tranzac ionare nu
este definit OST utilizeaz în locul PIP urm toarea valoare :
1) media dintre PIP-ul intervalului de tranzac ionare precedent i urm tor, în cazul în care PIP-ul
intervalului de tranzac ionare precedent (urm tor) nu este definit de asemenea, OST va folosi în
mod alternativ un al doilea interval de tranzac ionare precedent (urm tor) pentru a determina
aceast medie;
2) în cazul în care PIP-ul celor dou intervale de tranzac ionare precedente i/sau celor dou
intervale urm toare nu este definit, PIP-ul din ziua lucr toare precedent , dac ziua de livrare
este zi lucr toare, sau ziua precedent care nu este o zi lucr toare în restul cazurilor.
317. Ofertele zilnice validate reprezint angajamente ferme pentru respectivul participant la PEE.

Sec iunea 5
Validarea ofertelor zilnice i verificarea final

1) codul de identificare pe PEE al participantului la pia a de energie electric ;
2) codul EIC;
3) codul de identificare al unit ii de producere sau al locului de consum dispecerizabil pentru care
se face oferta zilnic ;
4) ziua de livrare, pentru care este valabil oferta zilnic ;
5) intervalul de dispecerizare pentru care este valabil oferta zilnic ;
6) cel pu in una, dar nu mai mult de zece perechi pre -cantitate consecutive, cu respectarea
prevederilor sec iunii 2 privind cantit ile ofertate.
310. Pre urile din ofertele zilnice sunt exprimate în moned na ional . Pre urile men ionate în
perechile pre -cantitate consecutive vor fi constant cresc toare.

Obliga ia de ofertare

327. Procedura prev zut la pct. 295 trebuie s stabileasc formatul i con inutul pentru ofertele
fixe.
328. Ofertele fixe trebuie s con in cel pu in urm toarele date pentru fiecare participant la PEE:
1) codul de identificare pe PEE;
2) codul de identificare pe PEE al unit ii de producere la care se refer oferta fix ;
3) prima zi de livrare pentru care se aplic respectiva ofert fix ;
4) pre ul pentru pornire;
5) pre ul pentru men inere în rezerv cald , numai în cazul unei unit i de producere calificat s
ofere serviciul respectiv.
329. Pre urile din ofertele fixe sunt introduse în moned na ional .

Sec iunea 4
Con inutul i formatul ofertelor fixe

323. Participan ii la PEE pot transmite oferte fixe la OST cu cel pu in o s pt mân înainte de prima
zi de livrare pentru care se aplic respectivele oferte fixe i numai în timpul orelor de tranzac ionare.
324. Ofertele fixe vor fi transmise în format electronic, prin modalitatea stabilit de OST în
procedura specificat la pct. 295.
325. Oferta fix este considerat transmis la momentul intr rii în sistemul PEE. Ora transmiterii
este exprimat prin marca de timp.
326. Ofertele fixe pot fi oricând modificate sau anulate de c tre participantul la PEE care le-a
transmis înainte de ora de închidere a PEE. Modific rile sunt marcate temporar i înregistrate în
sistemul PEE. Dac oferta modificat îndepline te prevederile sec iunii 5, aceasta devine oferta fix
validat .

Sec iunea 3
Transmiterea i modificarea ofertelor fixe

320. Fiecare ofert fix transmis de un participant la PEE trebuie s con in dou componente:
1) oferta fix pentru pornire;
2) oferta fix pentru men inere în rezerv cald .
321. Fiecare ofert fix pentru pornire precizeaz pre ul pentru care un participant la PEE accept
s porneasc o unitate de producere care nu este sincronizat cu SE i nu este nici men inut în regim
de rezerv cald .
322. Fiecare ofert fix pentru men inere în rezerv cald precizeaz pre ul pentru care un
participant la PEE accept s men in o unitate de producere în regim de rezerv cald , pe parcursul
unui interval de dispecerizare.

Sec iunea 2
Tipuri de oferte fixe

318. Fiecare participant la PEE care de ine unit i de producere trebuie s transmit oferte fixe
pentru fiecare dintre unit ile de producere respective, cu excep ia unit ilor de producere pentru care
puterea disponibil este determinat de imposibilitatea de a controla în mod activ disponibilitatea
sursei primare de energie, clasificate astfel conform Codului re elelor electrice.
319. O ofert fix va fi determinat pentru perioada în care o unitate de producere este calificat
pentru procesul de înlocuire a rezervelor. O ofert fix r mâne valabil pân când este înlocuit de o
alt ofert fix transmis de participantul la PEE corespunz tor în conformitate cu prevederile sec iunii
3.
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340. Înainte de ora 18:00 a zilei de tranzac ionare anterioare zilei de livrare, OST stabile te energia
electric de echilibrare necesar , conform Codului re elelor electrice. În cazul procesului de restabilire
automat a frecven ei, aceasta reprezint banda minim pentru restabilirea automat a frecven ei, iar în
cazul procesului de restabilirea manual a frecven ei i procesului de înlocuire a rezervelor pentru
cre tere de putere i reducere de putere, energia electric de echilibrare necesar este cantitatea minim
de energie electric de echilibrare care trebuie s fie disponibil în decursul zilei de livrare, separat
pentru fiecare tip de reglaj pentru aducerea notific rilor la nivelul prognozei de consum plus cantitatea
de energie electric corespunz toare rezervelor contractate de c tre OST conform prevederilor
capitolului III din Titlul VII. OST poate stabili valori diferite ale energiei de echilibrare necesare
pentru diverse intervale de dispecerizare i pentru diferite p r i ale SE.
341. În scopul men inerii siguran ei în func ionare a SE, OST poate modifica valoarea stabilit
pentru energia electric de echilibrare necesar , înainte sau în timpul zilei de livrare.

Sec iunea 2
Determinarea energiei electrice de echilibrare necesare

337. OST elaboreaz procedura de determinare a energiei electrice disponibile pentru echilibrare i
de selectare a energiei electrice de echilibrare în conformitate cu prevederile prezentului Capitol. OST
aprob procedura respectiv dup consultarea public a acesteia i avizarea ei de c tre Agen ie.
338. Imediat dup validarea ofertelor fixe i a ofertelor zilnice, OST poate utiliza ofertele validate
pentru echilibrarea SE i managementul congestiilor interne la etapa de programare i la etapa de
dispecerizare, conform prevederilor Capitolului VI.
339. OST se va asigura c livrarea energiei electrice de echilibrare se încadreaz în limitele
caracteristicilor tehnice, declara iei de disponibilitate i notific rilor fizice pentru unit ile de
producere sau locurile de consum dispecerizabile corespunz toare, dup caz, atunci când selecteaz i
utilizeaz energia electric de echilibrare, conform procedurii de selectare stabilit la pct. 337.

Capitolul V
Proceduri de selectare
Sec iunea 1
Reguli generale

330. Validarea ofertelor fixe este realizat conform cerin elor procedurii prev zut la pct. 295.
331. Ofertele fixe sunt validate/invalidate de OST în mod automat la intrarea în sistemul PEE.
332. Oferta nevalidat de c tre OST se consider ca fiind netransmis de respectivul participant la
PEE
333. În fiecare zi de tranzac ionare anterioare zilei de livrare, imediat dup ora de închidere a PEE,
OST efectueaz verificarea final a tuturor ofertelor fixe validate pentru unit ile de producere.
334. OST stabile te ofertele fixe care lipsesc, considerând zero pre ul pentru pornire i pre ul
pentru men inere în rezerv cald în absen a unor oferte fixe validate. Orice ofert fix stabilit astfel
devine oferta fix validat pentru respectivul participant la PEE i va fi transmis acestuia pentru
informare de c tre OST.
335. Stabilirea pre ului din oferta fix pentru pornire la valoarea zero înseamn disponibilitatea de
pornire a respectivei unit i de producere la pre zero. Stabilirea pre ului din oferta fix pentru
men inere în rezerv cald la valoarea zero înseamn c serviciul de men inere în rezerv cald pentru
respectiva unitate nu este disponibil.
336. Ofertele fixe validate reprezint angajamente ferme pentru participan ii la PEE
corespunz tori.

Sec iunea 5
Validarea i verificarea final a ofertelor fixe
Sec iunea 3

345. Pentru unul sau mai multe intervale de dispecerizare, numite în cadrul prezentei sec iuni 
interval solicitat, OST determin ordinea de merit pentru energia electric de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei, prin combinarea tuturor perechilor
pre -cantitate din ofertele zilnice.
346. La stabilirea ordinii de merit pentru energia electric de echilibrare corespunz toare
procesului de restabilire automat a frecven ei, OST trebuie s se asigure c :
1) ordinea de merit con ine numai perechi pre -cantitate pentru energia electric de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei provenite din ofertele zilnice
validate pentru cre tere/sc dere de putere, care se aplic pentru intervalul solicitat în cauz .
Intervalul solicitat este format din unul sau mai multe intervale de dispecerizare;
2) ordinea de merit con ine numai perechi pre -cantitate aferente unit ilor de producere care au
fost calificate pentru restabilirea automat a frecven ei, în conformitate cu Codul re elelor
electrice i care sunt disponibile conform declara iilor de disponibilitate;
3) pentru fiecare unitate de producere, cantitatea agregat din toate perechile pre -cantitate intrate
în ordinea de merit nu dep e te valoarea rezervei disponibile pentru restabilirea automat a
frecven ei la cre tere de putere, respectiv la reducere de putere, corespunz toare respectivei
unit i de producere; dac este necesar, perechea pre -cantitate cu pre ul cel mai mare, respectiv

Sec iunea 4
Selectarea benzii de reglaj pentru restabilirea automat a frecven ei

342. Dup aprobarea notific rilor fizice conform prevederilor Titlului V, OST calculeaz energia
electric disponibil pentru echilibrare, care reprezint cantitatea total de energie electric de
echilibrare ce poate fi pus la dispozi ie de o unitate de producere sau de un loc de consum
dispecerizabil pentru urm toarea zi de livrare, separat pentru:
1) fiecare unitate de producere sau loc de consum dispecerizabil, dup caz;
2) fiecare interval de dispecerizare al zilei de livrare respective;
3) fiecare tip de energie electric de echilibrare corespunz toare unui tip de rezerv ;
4) cre tere de putere i reducere de putere electric .
343. Atunci când determin energia electric disponibil pentru echilibrare, OST trebuie s
calculeze valoarea maxim a energiei electrice disponibile pentru echilibrare corespunz toare
procesului de restabilire automat a frecven ei. Pentru energia electric r mas , OST trebuie s
calculeze valoarea maxim a energiei electrice disponibile pentru echilibrare corespunz toare
procesului de restabilire manual a frecven ei.
344. Atunci când determin energia electric disponibil pentru echilibrare, OST ine cont:
1) în cazul unei unit i de producere, de declara ia de disponibilitate comunicat conform
prevederilor Codului re elelor electrice, cu luarea în considerare a tuturor reducerilor de
capacitate, în concordan cu prevederile Titlului VII i a rezervei pentru stabilizarea
frecven ei;
2) de notificarea fizic aprobat pentru respectiva unitate de producere sau loc de consum
dispecerizabil, dup caz;
3) de caracteristicile tehnice ale respectivei unit i de producere sau locului de consum
dispecerizabil, dup caz;
4) în cazul procesului de restabilire manual a frecven ei, de energia care a fost deja considerat
ca parte a energiei disponibile pentru echilibrare corespunz toare procesului de restabilire
automat a frecven ei;
5) în cazul procesului de înlocuire a rezervelor, de energia care a fost deja considerat ca parte a
energiei disponibile pentru echilibrare corespunz toare procesului de restabilirea a frecven ei;
6) în cazul unui interval, care include mai multe intervale de dispecerizare, se va ine cont de
disponibilitatea energiei de echilibrare determinat în baza notific rilor fizice i declara iilor de
disponibilitate pe întreg intervalul solicitat.

Determinarea energiei electrice disponibile pentru echilibrare

2 octombrie 2020
Nr. 247-257 (7575-7585)

cel mai mic, dintre toate perechile pre -cantitate, aferente respectivei unit i de producere, care
fac parte din ordinea de merit, vor fi considerate numai cu o parte din cantitate astfel încât
aceast condi ie s fie îndeplinit .
347. Pe baza valorilor stabilite pentru banda necesar corespunz toare procesului de restabilire
automat a frecven ei, OST selecteaz perechi pre  cantitate din ordinea de merit pentru livrarea
energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei, pentru
intervalul de dispecerizare, în conformitate cu urm toarele condi ii:
1) OST poate selecta mai mult de o singur pereche pre -cantitate;
2) perechile pre -cantitate pot fi selectate par ial din cantitatea ofertat ;
3) atunci când selecteaz perechile pre -cantitate, OST va urm ri s minimizeze costul cu energia
de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei pe intervalul
solicitat;
4) ordinea de merit, precum i calculul pre ului la care se deconteaz energia de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei au la baz distribu ia marginal ,
definit ca cea mai mare diferen între cel mai mare pre al perechii pre -cantitate pentru
energia de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei la
cre tere de putere i cel mai mic pre al perechii pre -cantitate pentru energia de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei la reducere de putere pentru
aceea i unitate de producere, care a fost acceptat cu toat cantitatea sau par ial s furnizeze
energie de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei;
5) dispozi ia de dispecer pentru livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare
procesului de restabilire automat a frecven ei este dat automat prin intermediul regulatorului
centralizat frecven -putere în raport cu mijlocul benzii de reglaj.
348. Unit ile de producere selectate pentru livrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei, cu cantit ile respective realizeaz
reglajul de restabilire automat a frecven ei de cre tere de putere în semibanda pozitiv
corespunz toare i reglajul de restabilire automat a frecven ei de reducere de putere în semibanda
negativ corespunz toare.
349. Perechile pre -cantitate pentru energia electric de echilibrare corespunz toare procesului de
restabilire automat a frecven ei, selectate total sau par ial în conformitate cu pct. 347, stabilesc o
obliga ie ferm a participantului la PEE care a transmis respectiva ofert zilnic , de a pune la
dispozi ia OST banda de reglaj pentru restabilirea automat a frecven ei corespunz toare, în intervalul
solicitat.
350. Perechile pre -cantitate pentru energia electric de echilibrare corespunz toare procesului de
restabilire automat a frecven ei, selectate par ial sau total în conformitate cu pct. 347, trebuie s fie
înregistrate în sistemul PEE. Pentru fiecare interval de dispecerizare solicitat, OST trebuie s
înregistreze cel pu in urm toarele date:
1) num rul de înregistrare a ofertei zilnice validate i perechea pre -cantitate selectat ;
2) cantitatea selectat .
351. OST poate decide înlocuirea utiliz rii energiei electrice de echilibrare corespunz toare
procesului de restabilire automat a frecven ei cu energie de echilibrare corespunz toare procesului de
restabilire manual a frecven ei sau procesului de înlocuire a rezervelor în timpul unei zile de livrare,
dac :
1) în acest fel se asigur nivelul corespunz tor de calitate a reglajului la nivelul SE;
2) se estimeaz un dezechilibru de produc ie în SE pentru o perioad de timp prelungit ;
3) OST constat o reducere semnificativ a disponibilului r mas din energia electric de
echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei care ar putea pune în
pericol siguran a SE;
4) conduce la costuri mai mici pe PEE.
352. OST finalizeaz selectarea perechilor pre -cantitate pentru energie electric de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei, cu cel pu in jum tate de or înainte de
începutul intervalului solicitat.
354. OST utilizeaz energia electric de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire
manual a frecven ei în cazul în care estimeaz o necesitate de cre tere de putere, respectiv, de
reducere de putere sau în cazul, în care consider necesar înlocuirea utiliz rii energiei de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei cu energie de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei.
355. OST trebuie s precizeze atunci când a identificat necesitatea utiliz rii energiei de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei în conformitate cu pct. 354:
1) intervalul de timp, denumit interval solicitat numai în prezenta sec iune, pe durata c ruia este
necesar utilizarea respectivei energii de echilibrare, excluzând perioada de cre tere / reducere
i care trebuie:
a) s înceap nu mai târziu de 15 minute din momentul în care este emis dispozi ia de
dispecer;
b) s aib o durat de cel pu in 15 minute;
c) s se încheie nu mai târziu de sfâr itul intervalului de dispecerizare imediat urm tor;
2) cantit ile de energie de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a
frecven ei necesare, denumit reglaj necesar numai în prezenta sec iune, dac intervalul
solicitat include atât intervalul de dispecerizare curent, cât i cel imediat urm tor, OST
calculeaz reglajul necesar separat pentru fiecare interval de dispecerizare.
356. OST stabile te ordinea de merit pentru energia de echilibrare corespunz toare procesului de
restabilire manual a frecven ei de cre tere de putere, pentru intervalul solicitat, prin combinarea într-o
singur ofert a tuturor perechilor pre -cantitate care sunt disponibile pe parcursul intervalului solicitat,
sortate în ordine cresc toare a pre urilor, începând cu perechea pre -cantitate cu cel mai mic pre i
continuând pân la perechea pre -cantitate cu cel mai mare pre ofertat.
357. OST stabile te ordinea de merit pentru energia electric de echilibrare corespunz toare
procesului de restabilire manual a frecven ei de reducere de putere, pentru intervalul solicitat, prin
combinarea într-o singur ofert a tuturor perechilor pre -cantitate care sunt disponibile pe parcursul
intervalului solicitat, sortate în ordinea descresc toare a pre urilor, începând cu perechea pre -cantitate
cu cel mai mare pre i continuând pân la perechea pre -cantitate cu cel mai mic pre ofertat.
358. OST trebuie s se asigure atunci când stabile te ordinea de merit pentru energia de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei c :
1) ordinea de merit con ine numai perechile pre -cantitate pentru energie de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei sau de restabilire manual a
frecven ei din ofertele zilnice validate, care sunt disponibile în intervalul solicitat;
2) ordinea de merit con ine numai perechi pre -cantitate corespunz toare unit ilor de producere
sau locurilor de consum dispecerizabile care au fost calificate pentru restabilirea automat a
frecven ei sau pentru restabilirea manual a frecven ei conform Codului re elelor electrice;
3) pentru fiecare unitate de producere sau loc de consum dispecerizabil, cantitatea agregat a
tuturor perechilor pre -cantitate intrate în ordinea de merit, nu dep e te cantitatea de energie
de echilibrare disponibil corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei de
cre tere de putere, respectiv de reducere de putere la începutul intervalului solicitat,
determinat conform prevederilor sec iunii 3 din Capitolul V al prezentului Titlu, dac este
necesar, perechea pre -cantitate cu cel mai mare pre , respectiv cel mai mic pre dintre toate
perechile pre -cantitate, aferente respectivei unit i de producere sau locului de consum

Sec iune 5
Selectarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a
frecven ei

353. Cantit ile de energie electric de echilibrare selectate de c tre OST pentru a furniza energie
de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei nu se utiliztaz pentru
furnizarea energiei de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei sau
procesului de înlocuire a rezervelor pentru acela i interval de dispecerizare.
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cel mai mare pre al unei perechi pre -cantitate selectate;
- cantitatea ofertat corespunz toare perechilor pre -cantitate j cu un pre egal cu cel mai
mare pre al unei perechi pre -cantitate selectate;

reprezint reglajul necesar;
Qmin,i - cantitatea ofertat corespunz toare perechilor pre -cantitate i cu un pre mai mic decât

unde:

dispecerizabil, care fac parte din ordinea de merit, va fi luat în considerare numai cu o parte
din cantitate, astfel, încât aceast condi ie s fie îndeplinit , cu condi ia ca aceast cantitate nu
reprezint minimul tehnic al unit ii de producere;
4) pentru fiecare unitate de producere, ordinea de merit cuprinde doar o cantitate agregat a
perechilor pre -cantitate, a c rei utilizare respect orice limitare a produc iei unei unit i de
producere care a fost înregistrat ca produc ie prioritar ;
359. OST va selecta perechi pre -cantitate din ordinea de merit pentru furnizarea energiei de
echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei de cre tere de putere,
respectiv de reducere de putere dup determinarea reglajului necesar conform pct. 355 i a ordinii de
merit pentru energia de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei de
cre tere de putere, respectiv de reducere de putere conform pct. 358, cu respectarea urm toarelor
condi ii pentru fiecare interval de dispecerizare:
1) cantitatea agregat a tuturor perechilor pre -cantitate selectate trebuie s fie egal cu reglajul
necesar;
2) pre ul oric rei perechi pre -cantitate acceptate trebuie s fie mai mic în cazul energiei de
echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei de cre tere de putere,
respectiv mai mare în cazul energiei de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire
manual a frecven ei de reducere de putere decât pre ul oric rei perechi pre -cantitate care face
parte din ordinea de merit i care nu a fost selectat , dar respect condi iile de la subpct. 3) i
4);
3) pentru fiecare unitate de producere sau loc de consum dispecerizabil, dup caz, cantitatea
agregat a tuturor perechilor pre -cantitate selectate nu este mai mic decât o anumit limit
minim , stabilit de c tre OST;
4) pentru fiecare unitate de producere sau loc de consum dispecerizabil, dup caz, cantitatea
agregat a tuturor perechilor pre -cantitate selectate nu dep e te o anumit pondere maxim
din reglajul necesar, stabilit de c tre OST;
5) perechile pre -cantitate aferente locurilor de consum dispecerizabile pot fi selectate numai cu
întreaga cantitate ofertat ;
6) cu condi ia respect rii prevederilor de la subpct. 3) i 4), toate perechile pre -cantitate cu un
pre mai mic decât cel mai mare pre al unei perechi pre -cantitate selectate, vor fi selectate cu
întreaga cantitate ofertat pentru energia de echilibrare corespunz toare procesului de
restabilire manual a frecven ei de cre tere de putere;
7) cu condi ia respect rii prevederilor de la subpct. 3) i 4), toate perechile pre -cantitate cu un
pre mai mare decât cel mai mic pre al unei perechi pre -cantitate selectate, vor fi selectate cu
întreaga cantitate ofertat pentru energia de echilibrare corespunz toare procesului de
restabilire manual a frecven ei de reducere de putere;
8) pentru energia electric de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a
frecven ei de cre tere de putere, cu condi ia respect rii prevederilor de la subpct. 3) i 4), pentru
toate perechile pre -cantitate, aferente unit ilor de producere, cu un pre egal cu cel mai mare
pre al unei perechi pre -cantitate selectate, numai o cot S (0<S 1) din cantitatea ofertat va fi
selectat , astfel încât s fie respectat condi ia:

364. OST utilizeaz energia electric de echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a
rezervelor în cazul în care estimeaz o necesitate de cre tere de putere, respectiv reducere de putere pe
durata unuia sau mai multor intervale de dispecerizare, începând nu mai devreme de o or dup
încheierea intervalului de dispecerizare curent.

Sec iunea 6
Selectarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor

reprezint reglajul necesar;
- cantitatea ofertat corespunz toare perechilor pre -cantitate i cu un pre mai mare
decât cel mai mic pre al unei perechi pre -cantitate acceptate;
- cantitatea ofertat corespunz toare perechilor pre -cantitate j cu un pre egal cu cel
mai mic pre al unei perechi pre -cantitate acceptate (dac nu este un minim tehnic al
unit ii de producere).
- S  cota selectat a cantit ii ofertate corespunz toare perechii pre -cantitate cu cel mai mic
pre necesar pentru acoperirea necesarului de energie de echilibrare pentru intervalul
solicitat.
360. OST decide dac este necesar aplicarea prevederilor Capitolului VII în cazul în care rezerva
necesar este mai mare decât cantitatea de energie de echilibrare disponibil rezultat din ordinea de
merit.
361. OST poate s se abat de la ordinea de merit i s selecteze energia de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei necesar în conformitate cu prevederile
sec iunii 8, dac o tranzac ie ce urmeaz a fi încheiat conform pct. 359 ar determina apari ia unei
congestii interne.
362. Pentru tranzac iile stabilite conform pct. 359 sunt înregistrate în sistemul PEE cel pu in
urm toarele date:
1) num rul de înregistrare al ofertei zilnice validate i perechea pre -cantitate care a fost selectat ;
2) intervalul solicitat;
3) cantitatea selectat ;
4) momentul în care a fost selectat respectiva pereche pre -cantitate.
363. În limita posibilit ilor tehnice, f r a pune în pericol siguran a SE, OST poate decide
înlocuirea utiliz rii energiei de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a
frecven ei cu energie de echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor dac :
1) se estimeaz un deficit/respectiv surplus de produc ie în SE pentru o perioad de timp
prelungit ;
2) OST constat o reducere semnificativ a disponibilului r mas din energia de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei care ar putea pune în pericol
siguran a SE;
3) conduce la costuri mai mici pe PEE.

unde:
-

 cota selectat a cantit ii ofertate corespunz toare perechii pre -cantitate cu cel mai mare
pre necesar pentru acoperirea necesarului de energie de echilibrare pentru intervalul
solicitat.
9) pentru energia de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei de
reducere de putere, cu condi ia respect rii prevederilor de la subpct. 3) i 4), pentru toate
perechile pre -cantitate, aferente unit ilor de producere, cu un pre egal cu cel mai mic pre al
unei perechi pre -cantitate selectate, numai o cot S (0<S 1) din cantitatea ofertat va fi
selectat , astfel încât s fie respectat condi ia:

S
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365. OST trebuie s precizeze atunci când a identificat necesitatea utiliz rii energiei de echilibrare
corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor:
1) intervalul (intervalele) de dispecerizare, denumit interval solicitat numai în prezenta sec iune,
pe durata c ruia va fi necesar utilizarea energiei de echilibrare corespunz toare procesului de
înlocuire a rezervelor de cre tere/reducere de putere;
2) cantitatea de energie de echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor de
cre tere/reducere de putere necesar , denumit reglaj necesar numai în prezenta sec iune.
366. Pentru intervalul solicitat, OST determin ordinea de merit pentru energia electric de
echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor, prin combinarea tuturor perechilor
pre -cantitate din ofertele zilnice cu luarea în considerare a ofertelor fixe.
367. La stabilirea ordinii de merit pentru energia electric de echilibrare corespunz toare
procesului de înlocuire a rezervelor, OST trebuie s se asigure c :
1) ordinea de merit con ine numai perechi pre -cantitate pentru energia electric de echilibrare
corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor provenite din ofertele validate pentru
cre tere/reducere de putere, care se aplic pentru intervalul solicitat în cauz . Intervalul solicitat
este format din unul sau mai multe intervale de dispecerizare;
2) ordinea de merit con ine numai perechi pre -cantitate aferente unit ilor de producere care au
fost calificate pentru înlocuirea rezervelor, în conformitate cu Codul re elelor electrice i care
sunt disponibile conform declara iilor de disponibilitate;
3) pentru fiecare unitate de producere, cantitatea agregat din toate perechile pre -cantitate intrate
în ordinea de merit nu dep e te valoarea rezervei disponibile pentru înlocuirea rezervelor la
cre tere de putere, respectiv la reducere de putere, corespunz toare respectivei unit i de
producere, dac este necesar, perechea pre -cantitate cu pre ul cel mai mare, respectiv cel mai
mic, dintre toate perechile pre -cantitate, aferente respectivei unit i de producere, care fac
parte din ordinea de merit, vor fi considerate numai cu o parte din cantitate astfel încât aceast
condi ie s fie îndeplinit .
368. OST selecteaz perechile pre cantitate din ordinea de merit pentru furnizarea energiei de
echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor de cre tere de putere, respectiv de
reducere de putere din ofertele zilnice validate dup determinarea cantit ilor de energie de echilibrare
corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor necesare, respectând urm toarele condi ii:
1) cantitatea agregat a tuturor perechilor pre cantitate selectate pentru un anumit interval de
dispecerizare trebuie s fie egal cu reglajul necesar;
2) OST ia în considerare numai perechile pre cantitate din ofertele zilnice validate aplicabile
intervalului solicitat, care nu au fost selectate anterior;
3) selectarea va avea ca rezultat, pe cât posibil, costurile cele mai mici pe intervalul solicitat;
4) în cadrul aceluia i interval de dispecerizare cantitatea agregat a tuturor perechilor pre cantitate selectate pentru o singur unitate de producere sau loc de consum dispecerizabil, dup
caz:
a) nu este mai mic decât nivelul stabilit de OST;
b) nu dep e te o anumit pondere maxim din reglajul necesar, stabilit de c tre OST;
c) nu dep e te cantitatea de energie de echilibrare disponibil corespunz toare procesului de
înlocuire a rezervelor de cre tere de putere, respectiv procesului de înlocuire a rezervelor de
reducere de putere la începutul intervalului solicitat;
d) nu dep e te o limitare tehnic sau de alt tip a produc iei unit ii de producere sau a locului
de consum dispecerizabil, care este rezultatul condi iilor tehnice ale unit ii de producere sau
consumului dispecerizabil corespunz tor, dup caz, sau al oric rui drept sau obliga ie ca
urmare a aplic rii prevederilor legale sau de reglementare;
5) perechile pre cantitate aferente unit ilor de producere pot fi selectate cu întreaga cantitate
ofertat sau numai cu o parte din cantitatea ofertat ;
6) perechile pre cantitate aferente consumatorilor dispecerizabili precum i perechile pre 
cantitate aferente minimelor tehnice pot fi selectate numai cu întreaga cantitate ofertat ;
reprezint reglajul necesar;
- cantitatea ofertat corespunz toare perechilor pre cantitate i cu un pre mai mare decât cel mai mic pre al unei perechi pre -cantitate selectate;
- cantitatea ofertat corespunz toare perechilor pre cantitate j cu un pre egal cu cel
mai mic pre al unei perechi pre cantitate selectate (dac nu este un minim tehnic);
- S  cota selectat a cantit ii ofertate corespunz toare perechii pre -cantitate cu cel mai mic
pre necesar pentru acoperirea necesarului de energie de echilibrare pentru intervalul
solicitat;
10) doar dac OST nu a stabilit deja energia de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire
automat a frecven ei pentru intervalele de dispecerizare cuprinse în intervalul solicitat,
selectarea perechilor pre cantitate pentru energia de echilibrare corespunz toare procesului de
înlocuire a rezervelor nu trebuie s reduc energia de echilibrare disponibil corespunz toare
procesului de restabilire automat a frecven ei sub cantitatea de energie de echilibrare necesar
pentru procesului de restabilire automat a frecven ei din intervalul solicitat;
11) selectarea perechilor pre cantitate pentru energia de echilibrare corespunz toare procesului de
înlocuire a rezervelor nu trebuie s reduc cantitatea de energie de echilibrare disponibil
corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei sub cantitatea de energie de
echilibrare necesar pentru restabilirea manual a frecven ei din intervalul solicitat.

unde:
-

unde:
reprezint reglajul necesar,
- cantitatea ofertat corespunz toare perechilor pre cantitate i cu un pre mai mic decât
cel mai mare pre al unei perechi pre cantitate selectate (dac nu este un minim
tehnic);
- cantitatea ofertat corespunz toare perechilor pre cantitate j cu un pre egal cu cel
mai mare pre al unei perechi pre cantitate selectate;
- S  cota selectat a cantit ii ofertate corespunz toare perechii pre -cantitate cu cel mai mare
pre necesar pentru acoperirea necesarului de energie de echilibrare pentru intervalul
solicitat.
9) cu condi ia respect rii prevederilor de la subpct. 4), 10) i 11), pentru toate perechile pre 
cantitate, aferente unit ilor de producere, cu un pre egal cu cel mai mic pre al unei perechi
pre -cantitate selectate, numai o cot S (0<S 1) din cantitatea ofertat va fi selectat , astfel
încât s fie respectat condi ia:

7) cu condi ia respect rii prevederilor de la subpct. 4), 9) i 10), toate perechile pre -cantitate cu
un pre mai mic decât cel mai mare pre al unei perechi pre -cantitate selectate, vor fi selectate
cu întreaga cantitate ofertat pentru energia de echilibrare corespunz toare procesului de
înlocuire a rezervelor de cre tere de putere, cu condi ia respect rii prevederilor de la subpct. 4),
9) i 10), toate perechile pre -cantitate cu un pre mai mare decât cel mai mic pre al unei
perechi pre -cantitate selectate, vor fi selectate cu întreaga cantitate ofertat pentru energia de
echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor de reducere de putere;
8) cu condi ia respect rii prevederilor de la subpct. 4), 10) i 11), pentru toate perechile pre 
cantitate, aferente unit ilor de producere, cu un pre egal cu cel mai mare pre al unei perechi
pre cantitate selectate, numai o cot S (0<S 1) din cantitatea ofertat va fi selectat , astfel
încât, s fie respectat condi ia:
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379. OST poate s se abat de la ordinea de merit dac selectarea energiei electrice de echilibrare
conform prevederilor sec iunilor 46 ar determina apari ia unei congestii interne i s selecteze alte
perechi pre -cantitate care:
1) s asigure energia electric de echilibrare necesar ;

Sec iunea 8
Abateri de la ordinea de merit în cazul utiliz rii pie ei energiei electrice de echilibrare pentru
rezolvarea congestiilor interne

373. OST, prin dispozi ie de dispecer, poate s dispun pornirea unit ilor de producere dac
observ un nivel insuficient sau o sc dere important a cantit ii de energie electric de echilibrare
corespunz toare rezervelor disponibile.
374. Serviciului de pornire poate fi dispus în orice moment, respectând timpul de pornire a
unit ilor de producere.
375. OST, în momentul în care dispune pornirea unei unit i de producere precizeaz :
1) perioada de timp necesar sincroniz rii cu SE a unit ii de producere, nivelul dorit de produc ie
de la sfâr itul acestei perioade i cantitatea de energie electric de echilibrare corespunz toare
procesului de înlocuire a rezervelor de cre tere de putere ce trebuie livrat dup aceea;
2) necesitatea ca unitatea de producere s func ioneze în regimul de men inere în rezerv cald
(dac este posibil) dup pornire.
376. O unitate de producere care a primit dispozi ie de dispecer s porneasc va fi sincronizat cu
SE în timpul unei perioade specificate de c tre OST. În acela i timp, aceast dispozi ie de dispecer va
reprezenta un ordin de livrare a energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de
înlocuire a rezervelor de cre tere de putere în timpul fiec rui interval de dispecerizare din aceast
perioad , cu o cantitate egal cu produc ia real a unit ii de producere din timpul intervalului de
dispecerizare corespunz tor, dar care nu dep e te nivelul de produc ie specificat de c tre OST.
377. OST, prin dispozi ie de dispecer, poate dispune ca o unitate de producere s func ioneze în
regimul de men inere în rezerv cald , pentru a permite o sincronizare rapid cu SE a unit ii de
producere respective în vederea cre terii rapide a cantit ilor de energie de echilibrare corespunz toare
procesului de înlocuire a rezervelor de cre tere de putere.
378. Ori de câte ori OST dispune func ionarea unit ii de producere în regimul de men inere în
rezerv cald trebuie s specifice intervalul de dispecerizare în timpul c ruia unitatea de producere va
func iona în regimul de men inere în rezerv cald .

Sec iunea 7
Utilizarea serviciilor de pornire i de men inere în rezerv cald

369. OST ia în considerare i utilizarea serviciilor de pornire i de men inere în rezerv cald ,
pentru a minimiza costurile PEE în procesul de înlocuire a rezervelor.
370. OST decide dac este necesar aplicarea prevederilor Capitolului VII în situa ia în care
reglajul necesar este mai mare decât cantitatea de energie de echilibrare disponibil corespunz toare
procesului de înlocuire a rezervelor sau dac este imposibil îndeplinirea condi iilor de la pct. 366,
subpct. 11).
371. Dac utilizarea uneia sau a mai multor perechi pre cantitate acceptate în conformitate cu pct.
366 ar determina apari ia unei congestii interne OST poate rezolva respectiva congestie în
conformitate cu prevederile sec iunii 8.
372. Pentru tranzac iile stabilite conform pct. 366 vor fi înregistrate în sistemul PEE cel pu in
urm toarele date:
1) num rul de înregistrare al ofertei validate respective i perechea pre cantitate care a fost
selectat ;
2) intervalul solicitat;
3) cantitatea selectat ;
4) momentul la care a fost selectat perechea pre cantitate.

383. Dup selectarea energiei electrice de echilibrare în conformitate cu prevederile Capitolului V,
OST va dispune, prin dispozi ie de dispecer, participantului la PEE corespunz tor s livreze cantitatea
de energie electric de echilibrare corespunz toare. Atunci când dispune livrarea energiei electrice de
echilibrare OST va preciza participantului la PEE cel pu in urm toarele date:
1) identificarea unit ii de producere sau a consumatorului dispecerizabil, dup caz, c ruia i s-a
dispus s livreze energie electric de echilibrare;
2) tipul reglajului i cantitatea energiei electrice de echilibrare ce trebuie livrat ;
3) perioada în care energia electric de echilibrare se livreaz , incluzând perioada de timp în care
energia de echilibrare trebuie s fie complet livrat (perioada de pornire) i perioada de timp la
care livrarea energiei electrice de echilibrare poate fi întrerupt (perioada de oprire).
384. OST dispune livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare:
1) procesului de restabilire automat a frecven ei: cu cel pu in 15 minute înaintea începerii
intervalului de dispecerizare, în care participantul la PEE va realiza banda de reglaj dispus i
va oferi cantitatea corespunz toare de energie electric de echilibrare corespunz toare ordinului
de restabilire automat a frecven ei transmis de regulatorul central;
2) procesului de restabilire manual a frecven ei: nu mai târziu de 15 minute înainte ca
participantul la PEE s înceap furnizarea complet a cantit ii de energie electric de
echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei;
3) procesului de înlocuire a rezervelor: cu cel pu in o or înaintea începerii intervalului de
dispecerizare, în timpul c ruia participantul al PEE va oferi cantitatea de energie electric de
echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor.
385. Dispozi iile de dispecer de a livra o anumit cantitate de energie electric de echilibrare
echivaleaz cu modificarea corespunz toare a notific rii fizice i a pozi iei nete contractuale a
participantului la PEE i stabilesc o obliga ie ferm pentru participantul la PEE corespunz tor de a
livra tipul i cantitatea respectiv de energie electric de echilibrare pentru OST în intervalul de timp
solicitat, dup cum urmeaz :
1) în cazul energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a
frecven ei, participantul la PEE stabile te limitele reglajului pentru fiecare unitate de producere

Capitolul VI
Livrarea energiei electrice de echilibrare
Sec iunea 1
Dispozi ia de dispecer i livrarea energiei electrice de echilibrare

2) s nu duc la apari ia altei congestii interne.
380. În situa ia în care OST constat posibilitatea apari iei unei congestii interne dup validarea
ofertelor zilnice i a ofertelor fixe, acesta poate solu iona asemenea situa ii prin intermediul PEE,
începând din momentul în care se preconizeaz apari ia congestiei interne i pe întreaga perioad
previzionat a acesteia:
1) în cazul în care OST trebuie s selecteze simultan cantit i de cre tere de putere i de reducere
de putere pentru întreaga perioad a congestiei interne sau pentru intervale în cadrul acesteia,
OST va selecta mai întâi energia de echilibrare în conformitate cu prevederile sec iunilor 4-6 cu
limit rile prev zute în pct. 379;
2) în toate celelalte cazuri sau dac energia electric de echilibrare selectat , conform subpct. 1)
nu este suficient pentru rezolvarea congestiei interne, OST poate selecta cantit i egale de
cre tere de putere i de reducere de putere în diferite p r i ale SE.
381. OST va rezolva orice congestie intern , în m sura în care este posibil, în primul rând prin
utilizarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor. În
cazul în care acest lucru nu este posibil, OST poate rezolva congestiile interne utilizând energia de
echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei.
382. Tranzac iile pe PEE care sunt stabilite prin aplicarea prevederilor prezentei sec iuni vor fi
marcate în sistemul PEE ca utilizate pentru managementul congestiilor interne.
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reprezint cel mai mare pre al oric rei perechi pre cantitate a unit ii de
producere k ce a fost selectat pentru livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare
procesului de restabilire automat a frecven ei de cre tere de putere din intervalul de
dispecerizare i al zilei d;
- cel mai mic pre al oric rei perechi pre cantitate a unit ii de producere k
ce a fost selectat pentru livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de
restabilire automat a frecven ei de reducere de putere din intervalul de dispecerizare i al zilei
d;
- distribu ia marginal pentru livrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei din intervalul de dispecerizare i
al zilei d, determinat ca:

unde:

corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei de cre tere de putere de c tre unitatea
de producere k în intervalul de dispecerizare i al zilei d va fi calculat dup cum urmeaz :

387. OST stabile te tranzac iile pentru livrarea energiei electrice de echilibrare care a fost dispus
pentru livrare pe PEE în ziua de livrare i emite confirmarea de tranzac ie pentru:
1) fiecare zi de livrare i interval de dispecerizare;
2) fiecare unitate de producere sau loc de consum dispecerizabil, dup caz;
3) fiecare tip de energie electric de echilibrare (corespunz toare procesului de restabilire a
frecven ei sau de înlocuirea rezervelor);
4) fiecare pereche pre cantitate pentru care participantul la PEE livreaz energia electric de
echilibrare în conformitate cu prevederile sec iunii 1.
388. Pre ul psec,C (k ) aferent fiec rei tranzac ii pentru livrarea energiei electrice de echilibrare

Sec iunea 2
Stabilirea tranzac iilor comerciale i a confirm rilor tranzac iilor

în timpul intervalului (intervalelor) de dispecerizare corespunz tor (-are), în conformitate cu
dispozi ia de dispecer comunicat , energia electric de echilibrare livrat se va realiza prin
r spunsul automat al unit ii de producere respective la semnalele primite de la regulatorul
centralizat frecven -putere al OST în timp real;
2) în cazul restabilirii manuale a frecven ei participantul la PEE livreaz energia electric de
echilibrare prin ajustarea produc iei sau a consumului unei unit i de producere sau loc de
consum dispecerizabil, dup caz, pentru intervalele de dispecerizare corespunz toare, în
conformitate cu dispozi ia de dispecer ;
3) în cazul procesului de înlocuire a rezervelor, participantul la PEE livreaz energia electric de
echilibrare prin ajustarea produc iei sau a consumului unei unit i de producere sau loc de
consum dispecerizabil, dup caz, pentru intervalele de dispecerizare corespunz toare, în
conformitate cu dispozi ia de dispecer ;
4) în cazul men inerii în rezerv cald , participantul la PEE presteaz serviciul solicitat prin
p strarea respectivei unit i de producere în regimul de men inere în rezerv cald pentru
intervalele de dispecerizare corespunz toare, în conformitate cu dispozi ia de dispecer;
5) în cazul pornirii, participantul la PEE livreaz serviciul solicitat prin pornire i sincronizare sau,
dup caz, prin închiderea temporar , re-pornirea i sincronizarea respectivei unit i de
producere, în conformitate cu dispozi ia de dispecer.
386. OST emite dispozi iile de dispecer pentru livrarea energiei electrice de echilibrare în
conformitate cu prevederile Codului re elelor electrice i Regulamentului privind dirijarea prin
dispecerat a sistemului electroenergetic. Dispozi iile de dispecer se înregistreaz de c tre OST.
390. Dac pre ul
aferent fiec rei tranzac ii pentru livrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei de reducere de putere de c tre unitatea
de producere k în intervalul de dispecerizare i al zilei d, determinat conform pct. 389 are valoare
negativ , acesta se consider egal cu zero i pre ul
aferent fiec rei tranzac ii pentru livrarea
energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei de
cre tere de putere de c tre unitatea de producere k în intervalul de dispecerizare i al zilei d se considera
egal cu distribu ia marginal
pentru energia electric de echilibrare corespunz toare
procesului de restabilire automat a frecven ei în intervalul de dispecerizare i al zilei d, determinat
conform pct. 388.
391. Pre ul aferent fiec rei tranzac ii pentru livrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei i procesului de înlocuire a rezervelor
este egal cu pre ul perechii pre cantitate corespunz toare, care a fost dispus de c tre OST s fie
livrat în conformitate cu prevederile sec iunii 1.
392. În cazul energiei de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a
frecven ei, cantitatea aferent fiec rei tranzac ii este egal cu cantitatea de energie electric de
echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei dispus de c tre OST ca s
fie livrat în intervalul de dispecerizare corespunz tor în conformitate cu prevederile sec iunii 1.
393. În cazul energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a
frecven ei i procesului de înlocuire a rezervelor, cantitatea
corespunz toare tranzac iei i este
egal cu cantitatea net de energie electric de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire
manual a frecven ei i procesului de înlocuire a rezervelor dispus de c tre OST ca s fie livrat din
perechea pre  cantitate corespunz toare, în intervalul de dispecerizare corespunz tor. La
determinarea cantit ii nete dispus a fi livrat pentru o anumit pereche pre  cantitate, OST ia în
calcul cantit ile de energie electric de echilibrare dispuse s fie livrate în perioade de timp diferite
din acela i interval de dispecerizare.
394. În cazul serviciilor pentru pornire i pentru men inere în rezerv cald OST emite confirm ri
de tranzac ie pentru:
1) fiecare zi de livrare;
2) fiecare unitate de producere sau loc de consum dispecerizabil, dup caz;
3) fiecare tip de reglaj (corespunz toare pornirii sau men inerii în rezerv cald ).
395. Pre ul fiec rei tranzac ii pentru pornire sau men inere în rezerv cald este egal cu pre ul
corespunz tor din ofertele fixe pentru acest serviciu.
396. Fiecare tranzac ie pentru pornire sau pentru men inere în rezerv cald este pentru livrarea
serviciului corespunz tor. În cazul, în care în urma dispozi iei de dispecer de sincronizare i cre tere de
putere, unitatea de producere pentru care s-a dispus men inerea în rezerv cald nu a demarat cre terea
de putere în timpul specificat, serviciul de men inere în rezerv cald se consider ca fiind nelivrat.
397. Fiecare confirmare de tranzac ie include cel pu in urm toarele date:
1) codul de identificare pe PEE al participantului la PEE;

,

unde:
K - toate unit ile de producere care au fost selectate pentru livrarea energiei electrice de
echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei, în intervalul de
dispecerizare i al zilei d.
389. Pre ul
aferent fiec rei tranzac ii pentru livrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei de reducere de putere de c tre unitatea
de producere k în intervalul de dispecerizare i al zilei d va fi calculat dup cum urmeaz :
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408. Procedurile de urgen pe PEE sunt elaborate i supuse consult rii publice de OST.
Procedurile de urgen sunt aprobate de c tre OST dup avizarea acestora de c tre Agen ie.

Sec iunea 2
Proceduri de urgen

406. În situa ia în care utilizarea energiei electrice de echilibrare i a serviciilor disponibile pentru
OST prin oferte zilnice i fixe nu sunt suficiente pentru siguran a func ion rii fiabile a SE, OST ia
m surile necesare, pentru a asigura energie electric de echilibrare în cadrul SE în conformitate cu
prevederile Codului re elelor electrice.
407. În scopul asigur rii securit ii aprovizion rii cu energie electric OST poate semna acorduri
cu OST din rile vecine, aprobate de Agen ie în condi iile stabilite în Legea cu privire la energia
electric , care s con in modalit i de ajutor în gestionarea situa iilor de urgen pe pia a de energie
electric .

Capitolul VII
Asigurarea func ionalit ii PEE
Sec iunea 1
Instruc iuni pentru ac iunile de echilibrare în afara pie ei energiei electrice de echilibrare

400. Participan ii la PEE au dreptul s conteste con inutul confirm rii de tranzac ii numai în cazul
unor erori rezultate din ac iunile OST.
401. Orice contesta ie asupra con inutului unei confirm ri de tranzac ii trebuie s fie transmis la
OST în maxim dou zile de tranzac ionare dup transmiterea de c tre OST a respectivei confirm ri de
tranzac ii.
402. OST informeaz participantul la PEE asupra accept rii sau respingerii contesta iei respective
în maxim dou zile de tranzac ionare dup termenul limit specificat la pct. 401. În cazul accept rii
unei contesta ii, OST transmite participantului la PEE o confirmare de tranzac ii corectat .
403. Dac , în perioada specificat la pct. 401, un participant la PEE nu transmite nici o contesta ie
la confirm rile de tranzac ii primite, acestea se consider ca fiind acceptate de respectivul participant la
PEE.
404. Dac în urma contesta iei se constat c con inutul unei confirm ri de tranzac ii este eronat,
OST corecteaz i transmite confirmarea de tranzac ii corectat înainte de sfâr itul primei zilei
lucr toare care urmeaz zilei transmiterii contesta iei.
405. Orice contesta ie transmis nu exonereaz respectivul participant la PEE de îndeplinirea
obliga iilor rezultate din tranzac iile contestate.

Sec iunea 3
Contesta ii la confirmarea de tranzac ii

2) codul de identificare pe PEE al unit ii de producere sau al locului de consum dispecerizabil,
dup caz;
3) tipul de energie electric de echilibrare ce trebuie livrat , (corespunz toare tipului reglajului),
respectiv serviciului (pornire sau men inere în rezerv cald );
4) ziua de livrare i perioada de livrare;
5) pre ul pentru tranzac ie;
6) cantitatea de energie electric de echilibrare corespunz toare tipului de reglaj, determinat în
conformitate cu prevederile prezentei sec iuni.
398. OST transmite confirmarea de tranzac ii fiec rui participant la PEE înainte de sfâr itul primei
zilei lucr toare care urmeaz zilei de livrare.
399. Confirmarea de tranzac ii emis de c tre OST în conformitate cu prevederile prezentei
sec iuni reprezint o modificare a notific rii fizice i a pozi iei nete contractuale aprobate pentru
respectiva unitate de producere sau loc de consum dispecerizabil, dup caz.
TITLUL VII
REGULILE PIE EI SERVICIILOR DE SISTEM
Capitolul I
Prevederi generale
410. Pia a serviciilor de sistem este o pia organizat de energie electric prin intermediul c reia
OST asigur achizi ia unei cantit i suficiente de servicii de sistem, prin mecanisme nediscriminatorii
de pia (licita ii pe perioade determinate) i/sau pe baza unor sarcini obligatorii, stabilite în
conformitate cu Codul re elelor electrice. OST i un furnizor de servicii de sistem calificat încheie
contractul de achizi ie a serviciilor de sistem pe baza contractului  cadru elaborat i consultat public
de OST. Contractul cadru pentru prestarea serviciilor de sistem este aprobat de c tre OST dup
avizarea acestuia de c tre Agen ie.
411. Prezentul Titlu creeaz cadrul legal de stabilire a obliga iilor contractuale ale participan ilor la
PEE în ceea ce prive te furnizarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare cantit ilor
contractate de rezerve pentru restabilirea frecven ei. Utilizarea acestor servicii de sistem i obliga iile
de plat corespunz toare se determin conform prevederilor Titlului XII.
412. Obiectivul prezentului Titlu este crearea unui cadru comercial pentru:
1) asigurarea unei cantit i suficiente de servicii de sistem disponibil pentru OST;
2) achizi ionarea într-o manier transparent i nediscriminatorie a serviciilor de sistem;
3) p strarea la un nivel minim rezonabil a costurilor pentru achizi ionarea serviciilor de sistem.
413. Asigurarea stabilit ii frecven ei i men inerea disponibilit ii rezervei pentru stabilizarea
frecven ei sunt obligatorii pentru to i produc torii de energie electric în conformitate cu prevederile
Codului re elelor electrice. Rezerva pentru stabilizarea frecven ei este distribuit propor ional puterii
instalate a unit ilor de producere care pot participa în procesul de stabilizare a frecven ei.
414. Furnizorii serviciilor de sistem califica i care au contractat servicii de sistem (rezerve de
restabilire a frecven ei) sunt obliga i s asigure disponibilitatea pe PEE a capacit ilor unit ilor de
producere pentru care sunt contractate serviciile de sistem.
415. OST poate încheia direct cu furnizorii serviciilor de sistem califica i contracte pentru achizi ia
serviciilor de sistem în vederea managementului congestiilor interne, cu luarea în considerare a
prevederilor de la sec iunea din Capitolul II, aceste contracte având caracter obligatoriu pentru
furnizorii serviciilor de sistem solicita i de OST.
416. OST i furnizorii serviciilor de sistem contracteaz unit ile de producere în dou faze
succesive, respectiv:
1) în faza I achizi ia serviciilor de sistem de c tre OST se face prin obliga ii de serviciu public
impuse de Agen ie, cu stabilirea pre ul maxim i cantit ilor necesare pentru serviciile de
sistem, în baza datelor prezentate de c tre OST i de c tre participan ii la pia a de energie
electric care exploateaz unit i de producere calificate pentru prestarea serviciilor de sistem;
2) în faza a II-a achizi ia serviciilor de sistem de c tre OST se face prin licita ie.
417. În scopul ini ierii procedurii de contractare a serviciilor de sistem, în termen de 12 luni de la
intrarea în vigoare a prezentelor Reguli, OST de comun acord cu poten ialii prestatori ai serviciilor de
sistem aprob programul de testare a unit ilor de producere.
418. Programul de testare a unit ilor de producere se aprob doar dup avizarea acestuia de c tre
Agen ie.
419. La finalizarea programului de testare a unit ilor de producere, OST, în termen de trei luni
transmite Agen iei un raport detaliat privind rezultatele test rii unit ilor de producere.

409. Procedurile de urgen pentru PEEsunt utilizate de c tre OPEE, OST i participan ii la PEE în
cazul apari iei uneia din situa iile de urgen , cum ar fi:
1) incapacitatea total sau par ial de func ionare a sistemului PEE utilizat de OST pentru
primirea, verificarea, procesarea i selectarea ofertelor pe PEE, precum i de emitere a
dispozi iilor de dispecer;
2) întreruperea c ilor de comunica ie ale OST cu participan ii la PEE.
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432. În faza I OST achizi ioneaz serviciile de sistem conform obliga iilor de serviciu public
impuse de Agen ie, aprobate în baza datelor prezentate de c tre OST i de c tre participan ii la pia a de
energie electric care exploateaz unit i de producere calificate pentru prestarea serviciilor de sistem.
433. În faza II OST achizi ioneaz , pentru fiecare perioad de achizi ie, tipul i cantitatea
corespunz toare de rezerv necesar printr-o licita ie public . Participarea la aceste licita ii trebuie s
fie permis tuturor furnizorilor de servicii de sistem califica i pentru furnizarea tipului de serviciu
tehnologic de sistem respectiv, conform cerin elor Codului re elelor electrice.
434. Furnizorii de servicii de sistem au obliga ia s oferteze energia electric aferent rezervelor
contractate cu OST pe PEE. Participantul la PEE nu va include în ofertele zilnice i ofertele fixe
transmise pentru capacitatea aferent rezervelor contractate cu OST componentele de cost acoperite
deja prin contractele de prestare a serviciilor de sistem încheiate cu OST.

Sec iunea 2
Achizi ia serviciilor de sistem

426. OST achizi ioneaz serviciile de sistem necesare de la furnizorii serviciilor de sistem
califica i, conform cerin elor Codului re elelor electrice.
427. Anterior achizi ion rii serviciilor de sistem, OST trebuie s :
1) stabileasc una sau mai multe perioade de achizi ie, pentru fiecare tip de rezerv ;
2) determine cantit ile i tipurile necesare de servicii de sistem pentru fiecare interval orar al
perioadei de achizi ie corespunz toare, în conformitate cu prevederile Codului re elelor
electrice.
428. Perioadele de achizi ie pentru serviciile de sistem pot fi perioade de timp continue anuale,
trimestriale, lunare precum i alte perioade de timp. O perioad de achizi ie poate fi limitat la zile
sau/ i intervale de dispecerizare în cadrul perioadei respective, cum ar fi zile lucr toare, zile
nelucr toare i s rb tori legale, ore de zi sau de noapte, ore de vârf sau de gol de sarcin sau alte tipuri
de intervale.
429. OST poate stabili perioade diferite de achizi ie pentru tipuri diferite de rezerve.
430. Cantit ile necesare de servicii de sistem vor fi supuse licita iei pentru întreaga perioad de
achizi ie, pentru fiecare tip de rezerv i pentru fiecare interval orar din perioada respectiv .
431. OST public cantitatea de rezerve necesar a fi achizi ionat în perioada de achizi ie
respectiv i anun detaliile referitoare la licita ie nu mai târziu de:
1) o lun înainte de începerea perioadei de achizi ie, în cazul licita iilor pentru perioade de
achizi ie de o lun i mai mari de o lun ;
2) o s pt mân înainte de începerea perioadei de achizi ie în cazul licita iilor pentru perioade de
achizi ie mai mici de o lun .

Capitolul II
Achizi ionarea serviciilor de sistem
Sec iunea 1
Determinarea perioadelor de achizi ie i a serviciilor de sistem necesare

420. Agen ia, în termen de trei luni din momentul primirii raportului detaliat privind rezultatele
test rii unit ilor de producere decide prin Hot râre privind lansarea pie ei serviciilor de sistem.
421. Agen ia decide lansarea fazei I sau direct a fazei a II-a a achizi iei serviciilor de sistem separat
pentru fiecare serviciu de sistem.
422. Pentru a asigura caracterul nediscriminatoriu i eficien a economic , achizi ionarea serviciilor
de sistem se realizeaz prin mecanisme de pia , conform cerin elor prezentului Titlu.
423. Prezentul titlu completeaz din punct de vedere comercial cadrul tehnic reglementat prin
Codul re elelor electrice.
424. Serviciile de sistem necesare sunt achizi ionate exclusiv de c tre OST.
425. Cheltuielile OST privind procurarea serviciilor de sistem sunt luate în considerare la
examinarea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice.

444. OST poate contracta bilateral direct rezerve, pentru managementul congestiilor interne, cu
unul sau mai mul i furnizori de servicii de sistem califica i, dar numai în cazul în care are nevoie de
rezervele corespunz toare într-o anumit regiune a SE unde sunt întrunite concomitent condi iile
urm toare:

Sec iunea 3
Contractare bilateral direct pentru achizi ia serviciilor de sistem în vederea managementului
congestiilor interne

435. Procesul de achizi ie a serviciilor de sistem include, cel pu in, reguli i proceduri privind:
1) ofertarea rezervelor, de c tre furnizorii de servicii de sistem califica i;
2) acceptarea ofertelor individuale de c tre OST;
3) obliga iile privind pl ile OST pentru ofertele acceptate ale furnizorilor serviciilor de sistem
califica i.
436. Procesul de achizi ie a serviciilor de sistem trebuie s permit transmiterea de oferte agregate
pentru unit i de producere sau consumatori dispecerizabili care sunt repartizate aceleia i p r i
responsabile de echilibrare conform prevederilor Titlului VIII. Astfel de reguli i proceduri nu vor face
discrimin ri între unit ile de producere sau consumatorii dispecerizabili.
437. To i furnizorii de servicii de sistem califica i sunt obliga i s transmit oferte la licita iile
organizate de OST, pentru toat cantitatea disponibil sau stabilit în procesul de calificare.
438. Înaintea începerii licita iei, OST poate impune un pre maxim de ofertare. Acest pre este
determinat de OST, dar nu este f cut cunoscut furnizorilor de servicii de sistem califica i sau altor
p r i. În acest caz pre urile ofertelor care dep esc pre ul maxim de ofertare sunt considerate
nerezonabile.
439. În cazul în care oferta agregat a rezervelor este mai mare decât cantitatea determinat de
OST pentru achizi ia prin aceast licita ie, OST accept ofertele în ordinea cresc toare a pre urilor
ofertate.
440. În cazul în care OST stabile te c pre urile ofertelor sunt nerezonabile, prin compara ie cu
pre ul maxim de ofertare stabilit conform pct. 438, OST anuleaz întreaga licita ie cu notificarea
Agen iei.
441. În cazul în care oferta agregat a furnizorilor de servicii de sistem califica i nu acoper
necesarul de rezerve, corespunz tor unei licita ii, OST poate decide urm toarele:
1) validarea ofertelor transmise pentru aceast licita ie i achizi ionarea diferen ei pân la
cantitatea necesar în alte sesiuni de licita ie;
2) informarea tuturor furnizorilor de servicii de sistem califica i despre neacoperirea necesarului
de rezerv i organizarea unei noi licita ii;
3) repetarea licita iei i solicitarea furnizorilor de servicii de sistem califica i privind ofertarea
unor cantit i suplimentare, în limita posibilit ilor tehnice ale acestora, independent de
contractele de vânzare a energiei electrice pe care respectivii furnizori de servicii de sistem
califica i le-au încheiat pe pia a de energie electric , în acest caz, solicitarea OST are caracter
obligatoriu pentru to i furnizorii de servicii de sistem califica i;
4) în cazul în care nu este timp suficient pentru o nou licita ie - validarea exclusiv a ofertelor cu
pre uri considerate rezonabile i adresarea unei solicit ri c tre Agen ie de a impune obliga ii de
serviciu public pentru acoperirea deficitului r mas.
442. Independent de decizia OST referitoare la m surile care sunt aplicate în cazul constat rii unor
pre uri ale ofertelor nerezonabil de mari, atât OST cât i Agen ia sunt îndrept ite s documenteze
asemenea cazuri i s procedeze în conformitate cu prevederile Capitolului II din Titlul XIV.
443. OST monitorizeaz comportamentul la licita ii al furnizorilor de servicii de sistem califica i
situa i într-o zon afectat de congestii. În cazul în care OST constat c unii furnizori de servicii de
sistem solicit pre uri semnificativ diferite în cazul unei congestii interne fa de pre urile solicitate de
acei furnizori de servicii de sistem în condi ii similare, dar în absen a unei congestii interne, OST
transmite aceast constatare c tre Agen ie.
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450. În scopul asigur rii echilibrului între producere, import, export i consum de energie electric ,
participan ii la pia a energiei electrice sunt obliga i s î i asume responsabilitatea financiar pentru
plata dezechilibrelor pe care le genereaz în re elele electrice. În acest sens, participan ii la pia a
energiei electrice se consider p r i responsabile pentru echilibrare.
451. Conceptul responsabilit ii pentru echilibrare impune o responsabilizare financiar pentru
dezechilibrele dintre produc ia, consumul i schimburile planificate de energie electric i cele
efective, permi ând totodat participan ilor la pia a angro de energie electric s î i atenueze impactul
financiar cauzat de dezechilibre formând grupuri de echilibrare.
452. Responsabilitatea pentru echilibrare revine fiec rui participant la pia a de energie electric
pentru:
1) asigurarea echilibrului între produc ia m surat , achizi iile programate i importurile de energie
electric , pe de o parte i consumul m surat, vânz rile programate i exporturile de energie
electric , pe de alt parte, pentru ansamblul punctelor de racordare pentru care participantul la
pia a de energie electric i-a asumat responsabilitatea de echilibrare i pentru totalitatea
tranzac iilor, la nivel de interval de dispecerizare;
2) asumarea responsabilit ii financiare fa de OST pentru toate dezechilibrele fizice care apar ca
urmare a diferen elor între produc ia m surat , achizi iile programate i importurile de energie
electric , pe de o parte, i consumul m surat, vânz rile programate i exporturile de energie
electric , pe de alt parte, pentru ansamblul punctelor de racordare pentru care participantul la

TITLUL VIII
RESPONSABILITATEA PENTRU ECHILIBRARE
Capitolul I
Domeniul de aplicare

447. În cazul în care conform obliga iilor interna ionale asumate i/sau acordurilor bilaterale cu
OST din alte ri, OST este obligat s compenseze fluxurile tehnologice de energie electric , OST
achizi ioneaz sau vinde, dup caz, energia electric necesar prin:
1) intermediul PZU, energia electric pe care acesta o are de returnat sau urmeaz s i se returneze
(în baza acordurilor încheiate cu al i operatori de sistem), pe baza unui program stabilit anterior
orei pân la care se pot transmite oferte de cump rare, respectiv de vânzare pe PZU;
2) intermediul PEE, în cazul în care nu este îndeplinit condi ia prev zut la subpct. 1).
448. OST determin cantitatea de energie electric necesar pentru compensarea fluxurilor
tehnologice de energie electric desf urate conform obliga iilor interna ionale asumate i/sau
acordurilor bilaterale cu OST din alte ri, conform prevederilor Capitolului IV din Titlul X.
449. În cazul în care conform obliga iilor interna ionale asumate i/sau acordurilor bilaterale cu
OST din alte tari OST este obligat s compenseze fluxurile tehnologice de energie electric , prin
mijloace financiare, acestea sunt luate în considerare în cadrul solu ion rii dezechilibrelor.

Capitolul III
Compensarea fluxurilor tehnologice de energie electric

1) OST anticipeaz c între regiunea respectiv a SE i restul SE pot apare congestii interne în
mod regulat;
2) congestiile interne pot fi rezolvate doar utilizând cantit ile de rezerve contractate prin
contracte bilaterale;
3) exist doar un singur furnizor de servicii de sistem calificat, care poate furniza rezerve în
respectiva parte a SE.
445. Contractele bilaterale sunt încheiate pe perioade de timp determinate.
446. Contractele bilaterale directe se vor încheia dup ob inerea avizului Agen iei. În vederea
ob inerii acestuia, OST va argumenta în scris Agen iei c sunt îndeplinite concomitent condi iile din
pct. 444. În cazul în care OST nu ajunge la un acord amiabil cu furnizorul de serviciu de sistem
calificat respectiv, Agen ia va impune o obliga ie de serviciu public.
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461. OPEE î i asum responsabilitatea echilibr rii pentru fiecare tranzac ie comercial în care este
parte pe PZU.
462. OPEE nu are dreptul s - i asume responsabilitatea echilibr rii pentru:
1) niciun punct de racordare;
2) nici un participant la PZU i PPZ.

Sec iunea 2
Responsabilitatea echilibr rii pentru operatorul pie ei energiei electrice

456. Fiecare participant la pia a de energie electric asupra c ruia se aplic prevederile prezentului
Titlu trebuie s - i asume responsabilitatea pentru echilibrare pentru întreaga sa produc ie, achizi ie,
import, consum, vânzare sau export de energie electric , prin semnarea contractului de echilibrare cu
OST i înregistrarea în calitate de PRE.
457. Fiecare unitate de producere sau punct de racordare al instala iilor de inut de un consumator
de energie electric este alocat unei singure PRE, conform prevederilor Capitolului III.
458. Numai participan ii la pia a de energie electric care au semnate contracte de echilibrare cu
OST au dreptul s se angajeze în tranzac ii pe pia a angro de energie electric .
459. Punctele de racordare a instala iilor de inute de un participant pe pia a angro pot fi atribuite
mai multor grupuri de echilibrare cu condi ia atribuirii fiec rui punct de racordare doar unui singur
grup de echilibrare.
460. PRE î i asum responsabilitatea pentru echilibrare i pentru exportul i importul declarat de
energie electric .

Capitolul II
Obliga ii privind echilibrarea
Sec iunea 1
Obligativitatea asum rii responsabilit ii pentru echilibrare

pia a de energie electric i-a asumat responsabilitatea de echilibrare i totalitatea tranzac iilor,
la nivel de interval de dispecerizare.
453. Conceptul de responsabilitate pentru echilibrare i stabilirea PRE asigur :
1) efectuarea tranzac iilor cu energie electric pe pia a angro de energie electric într-un mod
reglementat;
2) asigurarea balan ei energiei electrice a SE;
3) separarea tranzac iilor financiare de cele fizice;
4) o decontare corect a tranzac iilor cu energie electric pe pia a angro de energie electric .
454. Prezentul titlu stabile te regulile referitoare la:
1) asumarea responsabilit ii pentru echilibrare de c tre participan ii la pia a angro de energie
electric ;
2) înregistrarea PRE în registrul pentru eviden a PRE de c tre OST;
3) drepturile i obliga iile PRE;
4) atribuirea punctelor de racordare în responsabilitatea unei PRE.
455. Prevederile prezentului titlu se aplic tuturor participan ilor la pia a angro de energie electric
i anume:
1) produc torilor de energie electric ;
2) furnizorilor;
3) OPEE;
4) OST;
5) OSD;
6) alte p r i ce activeaz pe pia a angro de energie electric .
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473. În vederea înregistr rii ca PRE, participantul la pia a de energie electric trebuie s transmit
o cerere scris c tre OST. Cererea va include un formular completat corespunz tor, fiind înso it de
documenta ia suport relevant semnat de reprezentantul autorizat al participantului la pia a de energie
electric .
474. Cerin ele privind înregistrarea în calitate de PRE, care cuprinde con inutul i formatul
formularului care trebuie s fie completat de participantul la pia a de energie electric , precum i
modul de transmitere, verificare, acceptare sau respingere a solicit rii de înregistrare ca PRE este
elaborat de OST. OST aprob cerin ele privind înregistrarea în calitate de PRE dup consultarea
public i avizarea acestora de c tre Agen ie.
475. OST elaboreaz con inutul Contractului cadru de echilibrare care trebuie s cuprind
drepturile i obliga iile reciproce ale OST i ale fiec rei PRE i îl supune consult rii publice.
Contractul cadru de echilibrare se aprob de OST dup avizarea acestuia de c tre Agen ie.
476. Înregistrarea unei PRE devine efectiv începând cu data intr rii în vigoare a Contractului de
echilibrare.

Sec iunea 2
Înregistrarea PRE

466. To i participan ii la pia a de energie electric sunt obliga i s planifice produc ia i achizi iile,
inclusiv importul declarat de energie electric , pentru fiecare interval de dispecerizare al fiec rei zile
de livrare, în a a fel, încât s corespund consumurilor anticipate i vânz rilor, inclusiv exportul
declarat de energie electric .
467. To i participan ii la pia a de energie electric sunt obliga i s fie înregistra i la OST în calitate
de PRE i s transmit notific ri fizice conform prevederilor Titlului V.
468. Fiecare participant la pia a de energie electric î i asum responsabilitatea financiar fa de
OST pentru suma dezechilibrelor aferente produc iei, achizi iei, importului declarat, consumului,
vânz rilor i exportului declarat de energie electric . Dezechilibrele sunt calculate conform
prevederilor Capitolului III din Titlul X i decontate conform prevederilor Capitolului VI din Titlul
XII.
469. Fiecare PRE men ine în func iune sistemele de comunica ie necesare pentru transmiterea
notific rilor fizice, precum i pentru recep ionarea notific rilor OST conform prevederilor Titlului V.
470. Fiecare PRE nominalizeaz cel pu in o persoan de contact care s ac ioneze în numele s u i
care s in leg tura cu OST pe parcursul fiec rei zile de tranzac ionare, începând cu ora 12:00 i pân
la sfâr itul orelor de tranzac ionare.
471. Fiecare PRE este obligat s furnizeze garan ii financiare conform prevederilor Capitolului III
din Titlul XII.
472. Drepturile i obliga iile unei PRE i ale OST sunt stabilite în Contractul de echilibrare.

Capitolul III
P r ile responsabile pentru echilibrare
Sec iunea 1
Drepturile i obliga iile PRE

463. OST î i asum responsabilitatea echilibr rii pentru:
1) fluxul tehnologic de energie electric ;
2) consumul propriu tehnologic i pierderile de energie electric în re eaua electric de transport.
464. OST nu are dreptul s transfere responsabilitatea echilibr rii conform pct. 463 c tre niciun alt
participant la pia a de energie electric .
465. Fiecare operator al sistemului de distribu ie î i asum responsabilitatea echilibr rii pentru
consumul tehnologic i pierderile de energie electric în re eaua electric de distribu ie proprie.

Responsabilitatea echilibr rii pentru operatorii de sistem

Sec iunea 3

482. P r ile responsabile pentru echilibrare, pot forma grupuri de echilibrare, în cadrul c rora o
singur entitate s î i asume responsabilitatea de echilibrare pentru to i participan ii înregistra i.
Grupurile de echilibrare sunt constituite prin semnarea acordurilor privind formarea grupurilor de
echilibrare. Acordurile privind formarea grupurilor de echilibrare sunt transmise spre înregistrare la
OST. Responsabilul grupului de echilibrare trebuie s fie înregistrat ca PRE i îndepline te toate
func iile i are toate obliga iile atribuite unei PRE, inclusiv aferente notific rilor fizice i
dezechilibrelor.
483. Participantul la pia a de energie electric care dore te s - i transfere responsabilitatea pentru
echilibrare, numit în aceast sec iune parte transferant  i acea PRE care dore te s - i asume
responsabilitatea echilibr rii pentru el, numit în aceast PRE solicitant , trebuie s transmit la
OST, individual, câte o solicitare de transfer scris .
484. Procedura privind transferul responsabilit ii echilibr rii care cuprinde condi iile care trebuie
îndeplinite în vederea form rii grupului de echilibrare, con inutul i formatul-cadru pentru solicitarea
de transfer al responsabilit ii echilibr rii, precum i modul de transmitere, verificare i acceptare a
acestei solicit ri este elaborat i supus consult rii publice de OST. Procedura respectiv este
aprobat de c tre OST dup avizarea acesteia de c tre Agen ie.

Sec iunea 4
Transferul responsabilit ii pentru echilibrare

478. Dac un participant la pia a de energie electric nu mai dore te s activeze în calitate de PRE,
acesta transmite la OST o solicitare de retragere scris . Condi iile de retragere vor fi elaborate de OST
i incluse în contractul de echilibrare.
479. OST revoc înregistrarea unei PRE, în oricare din urm toarele cazuri:
1) garan iile financiare furnizate de participantul la pia a de energie electric înregistrat ca PRE
sunt mai mici decât valoarea stabilit pentru respectiva PRE;
2) OST este informat de falimentul sau lichidarea participantului la pia a de energie electric ;
3) licen a respectivului titular de licen a fost retras de c tre Agen ie;
4) în cazul înregistr rii unor dezechilibre majore, frecvente i de lung durat ale respectivei PRE,
definite în conformitate cu prevederile contractului de echilibrare.
480. În cazul în care OST decide anularea înregistr rii ca PRE a unui participant la pia a de energie
electric , la solicitarea acestuia de retragere sau conform prevederilor pct. 479 OST trebuie:
1) s informeze imediat participantul la pia a de energie electric înregistrat ca PRE i pe to i
participan ii la pia a de energie electric atribui i respectivei PRE;
2) s notifice anularea înregistr rii respectivei PRE c tre operatorul pie ei i to i operatorii
sistemelor de distribu ie;
3) s deruleze procedurile de anulare a înregistr rii respectivei PRE în registrul pentru eviden a
PRE;
4) s transmit o not informativ participan ilor la pia a angro de energie electric .
481. Dac înregistrarea ca PRE a unui participant la pia a de energie electric a fost revocat în
temeiul prevederilor pct. 479, subpct. 3), revocarea va avea efect din momentul intr rii în vigoare a
Hot rârii de retragere a licen ei. În toate celelalte cazuri, înregistrarea ca PRE a unui participant la
pia a de energie electric poate fi anulat numai în prima zi a primei luni calendaristice care urmeaz
datei deciziei de revocare.

Sec iunea 3
Retragerea i revocarea p r ilor responsabile pentru echilibrare

477. Înregistrarea ca PRE a unui participant la pia a de energie electric este obligatorie i în cazul
asum rii responsabilit ii de echilibrare de c tre un responsabil al grupului de echilibrare, în urma
semn rii unui acord în acest sens.
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Sec iunea 5
Registrul pentru eviden a PRE
491. OST întocme te i actualizeaz un registru pentru eviden a PRE.
492. Datele corespunz toare PRE vor fi înregistrate în registrul pentru eviden a PRE. Acesta
con ine, cel pu in urm toarele date pentru fiecare PRE:

485. Dup primirea unei solicit ri de transfer al responsabilit ii echilibr rii, OST trebuie s
stabileasc garan iile financiare care trebuie asigurate de PRE la care era alocat partea transferant i
s informeze participan ii pie ei energiei electrice implica i.
486. Constituirea unui grup de echilibrare, implic urm toarele:
1) responsabilul grupului de echilibrare notific produc ia, respectiv consumul de energie electric
planificate ale fiec rei unit i de producere, respectiv, loc de consum aferent fiec rei p r i
responsabile pentru echilibrare, care face parte din grupul de echilibrare;
2) responsabilul grupului de echilibrare are dreptul s transfere produc ia sau consumul între
diferite unit i de producere sau locuri de consum care fac parte din acela i grup de echilibrare,
chiar i în timp real cu aprobarea OST;
3) deconectarea de la SE a unei unit i de producere sau a unui loc de consum, dup caz, dintr-un
grup de echilibrare este tratat în acelea i condi ii cu cele corespunz toare unei unit i de
producere sau loc de consum individual;
4) p r ile responsabile pentru echilibrare transmit pe pia a de echilibrare oferte zilnice pentru
fiecare unitate de producere sau loc de consum dispecerizabil care face parte din grupul de
echilibrare;
5) ofertele fixe corespunz toare unit ilor de producere sau locurilor de consum dispecerizabile,
care fac parte din grupul de echilibrare, se transmit de c tre p r ile responsabile pentru
echilibrare pentru fiecare unitate de producere sau loc de consum dispecerizabile care face
parte din grupul de echilibrare respectiv;
6) calculul energiei electrice de echilibrare efectiv livrate este efectuat individual pentru fiecare
parte responsabil pentru echilibrare i sumar pentru întregul grup de echilibrare;
7) determinarea dezechilibrelor grupului de echilibrare este efectuat sumar pentru întregul grup
de echilibrare i se atribuie responsabilului grupului responsabil de echilibrare.
487. Dup validarea unei solicit ri de transfer al responsabilit ii pentru echilibrare, OST trebuie:
1) s informeze imediat partea transferant , PRE solicitant i, dup caz, operatorul sistemului de
distribu ie;
2) s notifice transferul responsabilit ii echilibr rii i cuantumul garan iei financiare c tre PRE la
care era alocat partea transferant ;
3) s înregistreze transferul responsabilit ii echilibr rii în registrul pentru eviden a PRE.
488. Responsabilul grupului de echilibrare suport costurile corespunz toare dezechilibrelor
sumare cauzate de membrii grupului de echilibrare. Distribuirea costurilor dezechilibrelor
corespunz toare dezechilibrelor în cadrul grupului de echilibrare este realizat de responsabilul
grupului de echilibrare conform acordurilor încheiate de PRE care constituie grupul de echilibrare.
489. OSD, furnizorul serviciului universal i furnizorul de ultim op iune poate s transfere
responsabilitatea echilibr rii unui responsabil al grupului de echilibrare numai dup avizarea Agen iei.
La solicitarea avizului, titularul de licen i respectivul responsabil al grupului de echilibrare transmite
Agen iei algoritmul de calcul privind distribuirea costurilor sau veniturilor rezultate în urma
dezechilibrului sumar al grupului de echilibrare între dezechilibrul corespunz tor consumului propriu
tehnologic i dezechilibrul corespunz tor cantit ii de energie electric necesar a fi livrat pentru
asigurarea consumului consumatorilor finali de energie electric pentru care titularii de licen din
grupul de echilibrare i-au asumat responsabilitatea echilibr rii.
490. Prin derogare de la prevederile pct. 488 FCEE redistribuie costurile sumare corespunz toare
dezechilibrelor provocate de centralele electrice eligibile i centralele electrice de termoficare urbane
propor ional dezechilibrelor individuale a fiec rei p r i responsabile pentru echilibrare din cadrul
grupului de echilibrare.
500. Obiectivul prezentului titlu este crearea unui cadru de reglementare pentru colectarea
validarea i agregarea datelor necesare pentru decontarea cantit ilor tranzac ionate pe pia a angro de
energie electric , incluzând schimburile bilaterale, PEE, dezechilibrele, serviciile de sistem i orice alte
servicii i taxe aplicabile.
501. Prezentul titlu completeaz din punct de vedere comercial cerin ele Regulamentului privind
m surarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat de Agen ie.
502. Prezentul titlu se refer la:

TITLUL IX
COLECTAREA I VALIDAREA DATELOR M SURATE
Capitolul I
Domeniul de aplicare

497. Fiecare operator de sistem întocme te i actualizeaz un sistem de informa ii privind prestarea
serviciului de transport sau de distribu ie pentru teritoriul specificat în licen .
498. Sistemul de informa ii privind prestarea serviciului de transport sau de distribu ie al fiec rui
operator de sistem con ine cel pu in urm toarele date pentru fiecare punct de racordare al instala iei de
utilizare a unui consumator final sau unitate de producere a produc torului de energie electric din
teritoriul specificat în licen :
1) num rul de identificare unic sau codul de identificare al punctului de racordare;
2) puterea avizat i puterea contractat a punctului de racordare;
3) numele i detaliile de contact ale consumatorului sau produc torului de energie electric , dup
caz, care de ine respectivul punct de racordare;
4) în cazul consumatorilor finali, denumirea i detaliile furnizorului responsabil cu echilibrarea
locului de consum respectiv;
5) furnizorul (-ii) care furnizeaz locului de consum cu care este semnat contractul de transport
sau contractul de distribu ie corespunz tor, dup caz;
6) codul de identificare a PRE care i-a asumat responsabilitatea echilibr rii pentru respectivul
utilizator de sistem.
499. Fiecare furnizor sau produc tor de energie electric are dreptul s consulte informa iile din
sistemul de informa ii privind prestarea serviciului de transport sau de distribu ie i s solicite
corectarea oric rei inexactit i constatate.

Sec iunea 6
Sistemul de informa ii privind prestarea serviciului de transport i de distribu ie a energiei
electrice

1) numele, adresa juridic i detaliile de contact ale participantului la pia a de energie electric
care s-a înregistrat ca PRE;
2) data i num rul de înregistrare al contractului de echilibrare;
3) codul de identificare al punctului (-elor) de racordare pentru care i-a asumat responsabilitatea
echilibr rii;
4) codul de identificare al PRE;
5) codul EIC.
493. Fiecare PRE are dreptul s consulte informa iile care o privesc din registrul pentru eviden a
PRE i s solicite corectarea oric rei inexactit i constatate.
494. OST are obliga ia s pun la dispozi ia OPEE i operatorilor sistemelor de distribu ie
informa iile con inute în registrul pentru eviden a PRE.
495. OST informeaz imediat operatorii sistemelor de distribu ie i OPEE despre orice modific ri
efectuate în registrul pentru eviden a PRE.
496. OST informeaz Agen ia despre înregistrarea unei PRE noi sau despre anularea înregistr rii
unei PRE existente.
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511. Operatorul de sistem men ine baz de date de m surare pentru stocarea datelor de natur
tehnic , administrativ i fizic , relevante pentru punctele de m surare din teritoriul specificat în
licen . OS au, de asemenea, responsabilitatea pentru asigurarea securit ii i confiden ialit ii în
leg tur cu modul în care administreaz , proceseaz , între in i p streaz registrul de m surare.
512. Pentru fiecare punct de m surare, baza de date con ine cel pu in urm toarele date:
1) codul de identificare a punctului de m surare;
2) loca ia fizic , reprezentând nodul din SE la care punctul de m surare este conectat;
3) identitatea i caracteristicile tehnice ale echipamentului de m surare instalat în punctul de
m surare;

Capitolul III
Înregistrarea datelor m surate

Capitolul V
Comunicarea i agregarea valorilor m surate
Sec iunea 1

520. Fiecare OS înregistreaz cel pu in valorile m surate lunar sau pe o perioad mai scurt de
timp i le transmite participan ilor la pia a energiei electrice rela iona i la punctul de m surare
respectiv prin obliga iile contractuale ale contractelor în care este parte.
521. Fiecare participant la pia a angro de energie electric care prime te valori m surate le poate
contesta la OS în termenele stabilite conform prevederilor sec iunilor 7- 9 din Capitolul V.
522. Dac un participant la pia a angro de energie electric nu a transmis nici o contesta ie conform
pct. 521 se consider c valorile m surate au fost validate de participantul respectiv.
523. OS verific orice contesta ie în termenele prev zute în sec iunile 7-9 din Capitolul V.
524. Valorile m surate, inclusiv cele care au fost subiectul corect rii, validate de c tre participan ii
la pia a angro de energie electric devin valori m surate validate, dup ultima dat la care OS trebuia
s r spund tuturor contesta iilor.

Sec iunea 2
Determinarea valorilor m surate validate

517. Dac nu se specific altfel, toate valorile m surate se vor referi la cantitatea net de energie
electric ce a fost livrat c tre sau din SE într-un punct de racordare într-un interval de dispecerizare.
518. Fiecare OS este responsabil pentru colectarea tuturor valorilor m surate în teritoriul autorizat.
519. În m sura posibilit ilor, OS colecteaz valorile m surate prin achizi ie la distan , utilizând
mijloace adecvate de transfer, validare, procesare, securizare i stocare a datelor în baza de date
m surate. Dac achizi ia la distan nu este posibil sau devine indisponibil , OS organizeaz
ob inerea datelor relevante prin citire local .

Capitolul IV
Colectarea, verificarea i validarea valorilor m surate
Sec iunea 1
Generalit i

505. Regulile de ordin tehnic i condi iile care se aplic în privin a echipamentelor de m surare i
sistemelor informatice corespunz toare pentru citirea, procesarea, transmiterea i stocarea valorilor
m surate i pentru instalarea, de inerea, între inerea i citirea indica iilor echipamentelor de m surare
sunt stabilite prin Regulamentul privind m surarea energiei electrice în scopuri comerciale.
506. Punctele de m surare trebuie echipate cu echipamente de m surare care corespund cerin elor
Regulamentului privind m surarea energiei electrice în scopuri comerciale.
507. Urm toarele puncte de m surare sunt definite ca puncte de m surare în scopuri comerciale i
trebuie echipate cu echipamente de m surare comerciale:
1) fiecare punct de racordare a instala iei unui consumator final i fiecare unitate de producere;
2) fiecare punct de racordare în care o re ea electric a unui operator de sistem este
interconectat la re eaua electric a altui operator de sistem;
3) fiecare punct de racordare în care SE este racordat la re eaua unei alte tari.
508. OST este responsabil de stabilirea standardului de codificare pentru eviden a punctelor de
m surare în scopuri comerciale.
509. Regulile i condi iile pentru determinarea i atribuirea codurilor de identificare a punctelor de
m surare sunt în concordan cu reglement rile interna ionale aplicabile i în mod obligatoriu cu
reglement rile stabilite de c tre ENTSO-E.
510. OST este responsabil de emiterea codurilor pentru toate punctele de m surare utilizate pe
pia a angro de energie electric . În scopul emiterii codurilor pentru punctele de m surare, utilizate pe
pia a angro de energie electric , din alte re ele decât cea a OST, respectivul operator de sistem
transmite c tre OST codurile de identificare, stabilit în conformitate cu standardul indicat în pct. 508.

Capitolul II
Cerin e legate de m surare i comunicare

periodicitatea de citire a datelor m surate;
tipul indica iilor care sunt înregistrate;
identitatea p r ii în proprietatea c reia este echipamentul de m surare.
valorile m surate ale energiei active i reactive, pe fiecare interval de dispecerizare, colectate
pe interval;
8) valorile calculate pe baza valorilor m surate, procesate de OS;
9) valorile estimate i corectate sau înlocuite în cazul datelor lips sau gre ite;
10) valorile care sunt transferate în scopul efectu rii decont rii.
513. Valorile m surate sunt p strate în baza de date m surate pentru o perioad minim de cinci 5
ani.
514. Fiecare parte are acces la datele din baza de date m surate, care se refer la punctele sale de
m surare i este în drept s solicite corectarea oric rei inexactit i constatate în leg tur cu aceste date.
515. OST organizeaz o baz de date m surate a întregii pie e angro de energie electric , în care
sunt p strate valorile m surate din sistemul propriu i de la ceilal i OS, pentru toate punctele de
m surare pentru care prime te date, precum i valorile agregate i toate formulele de agregare utilizate
în calcule direct de acesta.
516. OS atribuie fiec rui punct de m surare un cod de identificare conform standardului de
codificare pentru eviden a punctelor de m surare elaborat de OST.

4)
5)
6)
7)

1) cerin ele legate de m surare i comunicare, suplimentare fa de prevederile Regulamentului
privind m surarea energiei electrice în scopuri comerciale;
2) înregistrarea valorilor m surate;
3) colectarea, verificarea i validarea valorilor m surate;
4) agregarea valorilor m surate validate;
5) comunicarea valorilor m surate.
503. Decontarea pe pia a angro de energie electric se bazeaz pe intervale de dispecerizare i
intervale de tranzac ionare, necesitând utilizarea echipamentelor de m surare corespunz toare. Pentru
cazurile în care nu se justific economic utilizarea echipamentelor de m surare pe interval, se
utilizeaz cerin ele prezentelor Reguli.
504. Referirile la termenii m surat, m surare i orice al i termeni asocia i se consider ca fiind
exclusiv atribuite pentru echipamentele de m surare, sistemele informatice i procedurile folosite
pentru decontare pe pia a angro de energie electric în conformitate cu prezentele Reguli. Prezentele
reguli nu se aplic pentru echipamentele i sistemele de m surare utilizate numai în scop opera ional
sau tehnic.
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533. Pe baza valorilor m surate validate, fiecare operator de sistem determin energia electric
primit , respectiv livrat în/din teritoriul specificat în licen pentru fiecare interval de dispecerizare.
534. Energia electric primit în teritoriul specificat în licen al unui operator de sistem se
determin ca sum a:

Sec iunea 4
Agregarea pe operator de sistem

530. OST calculeaz produc ia agregat , respectiv consumul agregat aferente fiec rei PRE/grup de
echilibrare, pentru fiecare interval de dispecerizare, în baza valorilor agregate validate transmise de
fiecare OS, respectând termenele limit de la sec iunile 7-9.
531. Produc ia agregat aferent unei PRE/grup de echilibrare este egal cu suma produc iei
agregate determinat conform prevederilor sec iunii 2 a tuturor unit ilor de producere pentru care
respectiva PRE/grup de echilibrare i-a asumat responsabilitatea echilibr rii.
532. Consumul agregat aferent unei PRE/grup de echilibrare este egal cu suma consumului
agregat, determinat conform prevederilor sec iunii 2 al tuturor locurilor de consum pentru care
respectiva PRE/grup de echilibrare i-a asumat responsabilitatea echilibr rii.

Sec iunea 3
Agregarea pe parte responsabil pentru echilibrare

527. În baza valorilor m surate OS calculeaz pentru teritoriul specificat în licen pentru fiecare
interval de dispecerizare produc ia, respectiv consumul agregat corespunz tor fiec rei unit i de
producere a produc torului de energie electric i consumul agregat corespunz tor fiec rui furnizor de
energie electric , respectând termenele limit din sec iunile 7 - 9.
528. Produc ia, respectiv consumul agregat al fiec rui produc tor de energie electric este egal cu
suma tuturor valorilor m surate în punctele de racordare la SE ale unit ilor de producere ale
respectivului produc tor de energie electric din teritoriul specificat în licen al respectivului OS.
529. Consumul agregat al fiec rui furnizor a energiei electrice este egal cu suma tuturor valorilor
m surate în punctele de racordare la SE din teritoriul specificat în licen al respectivului OS ale
consumatorilor al c ror consum de energie electric este asigurat de respectivul furnizor.

525. Pentru fiecare interval de dispecerizare al lunii de livrare, OS transmite cel pu in urm toarele
date p r ilor, în cazul în care nu se specific altfel în prezentele Reguli:
1) c tre OST:
valorile m surate aprobate pentru produc torii de energie electric , OS i valorile
agregate aprobate pentru furnizorii de energie electric , necesare pentru calcularea
dezechilibrelor;
valoarea m surat validat pentru punctele de m surare în care respectivul OS m soar
energia livrat de unitatea de producere, respectiv consumatorul dispecerizabil, dup
caz;
2) c tre un produc tor de energie electric : valoarea m surat aprobat corespunz toare fiec rui
punct de m surare în care respectivul OS m soar energia livrat de c tre unitatea de producere
a produc torului de energie electric ;
3) c tre un furnizor: valoarea m surat validat corespunz toare fiec rui punct de racordare la SE
al consumatorului al c rui consum de energie electric este asigurat de respectivul furnizor.
526. Fiecare OS transmite valorile m surate validate corespunz toare fiec rui punct de m surare
de care este responsabil, p r ilor specificate la pct. 525, respectând termenele limit stabilite în
sec iunile 7-9.
Sec iunea 2
Agregarea pe activitate de producere sau furnizare a energiei electrice

Comunicarea valorilor m surate validate

536. Fiecare OS calculeaz consumul tehnologic în re elele electrice corespunz toare teritoriului
autorizat de licen , pe fiecare interval de dispecerizare, ca fiind diferen a între energia electric intrat
în re eaua electric i energia electric livrat din re eaua electric , determinate conform prevederilor
sec iunii 4.
537. Operatorul de sistem calculeaz consumul tehnologic i pierderile de energie electric în
re elele electrice corespunz toare teritoriului autorizat de licen pentru fiecare interval de
dispecerizare, pe baza valorilor m surate validate.
538. Pentru punctele de m surare care au contorizare pe interval i la care este posibil colectarea
informa iilor de pe echipamentele de m surare OSD transmit zilnic OST valorile m surate pentru
fiecare interval de dispecerizare, agregate în conformitate cu Sec iunea 2.
539. Energia electric neatribuit pe interval, care reprezint energia electric consumat la
punctele de m surare care nu au contorizare pe interval sau la care nu este posibil transmiterea
informa iilor de pe echipamentele de m surare, precum i consumul tehnologic i pierderile de energie
electric , se determin în urma bilan ului tuturor valorilor echipamentelor de m surare care
înregistreaz valorile pe interval.
540. Pentru teritoriul specificat în licen al unui OS energia electric neatribuit pe interval se
determin în urma extragerii tuturor valorilor echipamentelor de m surare care înregistreaz valorile
pe interval din valoarea energiei electrice primite în zona de activitate a respectivului OS.
541. Zilnic, pe parcursul lunii de livrare, energia electric neatribuit pe interval este repartizat pe
fiecare interval de dispecerizare de c tre OST tuturor furnizorilor de energie electric care livreaz
energie electric consumatorilor finali i operatorilor de sistem în baza cotelor energiei electrice livrate
în ultimele trei luni de c tre furnizorii de energie electric consumatorilor finali f r contorizarea pe
interval. În acest sens, consumul tehnologic al operatorului de sistem este considerat ca energie
electric livrat la un punct de consum virtual care nu are contorizare pe interval, OS revenindu-i cota
respectiv de energie electric .
542. Energia electric neatribuit pe interval determinat de c tre OST conform pct. 541 este
utilizat în procesul de determinare a pozi iei nete m surate a participan ilor la pia a de energie
electrice pentru intervalele de dispecerizare din cadrul lunii de livrare i la determinarea
dezechilibrelor.
543. În scopul determin rii cotelor men ionate la pct. 541, OSD transmit OST cantit ile de energie
electric consumate la locurile de consum care nu au contorizare pe interval sau la care nu este posibil
transmiterea informa iilor de pe echipamentele de m surare, în termenele stabilite la sec iunile 6-9 i

Sec iunea 5
Determinarea consumului tehnologic i pierderilor de energie electric în re elele electrice i
atriibuirea energiei electrice consumate la locurile de consum f r echipament de m surare pe
interval

1) valorilor m surate validate aferente fiec rui produc tor de energie electric ce livreaz energie
electric în respectivul teritoriul specificat în licen ;
2) valorilor m surate validate aferente fiec rui operator de sistem care livreaz energie electric în
teritoriul specificat în licen al OS respectiv;
3) importul de energie electric din SE a rilor vecine, dup caz.
535. Energia electric livrat din teritoriul specificat în licen al unui operator de sistem se
determin ca sum a:
1) valorilor m surate validate aferente fiec rui produc tor de energie electric care prime te
energie electric din respectivul teritoriu specificat în licen ;
2) valorilor m surate validate aferente fiec rui operator de sistem care prime te energie electric
din respectivul teritoriu specificat în licen ;
3) valorilor m surate validate aferente fiec rui furnizor de energie electric ce prime te energie
electric la locurile de consum din teritoriul autorizat de licen al OS respectiv;
4) exportul de energie electric spre SE din rile vecine, dup caz.
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Sec iunea 7
Termene privind comunicarea, validarea, contestarea valorilor m surate i a valorilor agregate
i pentru solu ionarea contesta iilor
550. Fiecare OS transmite participantului la pia a de energie electric , în vederea valid rii,
valoarea m surat corespunz toare fiec rui punct de m surare în care m soar energia electric ,
precum i valorile agregate, conform prevederilor sec iunii 6, în termen de apte zile lucr toare de la
începutul primei luni calendaristice care urmeaz lunii de livrare.
551. Participantul la pia a de energie electric care a primit valorile m surate, respectiv agregate
men ionate la pct. 550, transmite c tre OS, în termen de dou zile lucr toare de la data primirii lor:
1) contesta ie;
2) confirmare, lipsa confirm rii în termen reprezint implicit confirmare.
552. Fiecare OS trebuie s verifice i s solu ioneze contesta ia în termen de dou zile lucr toare de
la data primirii acesteia.
553. Fiecare OS transmite participantului la pia a de energie electric men ionat la pct. 550
valoarea m surat validat corespunz toare fiec rui punct de m surare în care m soar energia
electric , respectiv valorile agregate validate, în ziua în care a solu ionat contesta ia depus conform
termenului din pct. 552.
554. Fiecare OS transmite c tre OST, valorile m surate validate i valorile agregate validate pentru
participan ii la pia a de energie electric , în termenul specificat la pct. 553.

546. Fiecare OS transmite valorile m surate agregate, corespunz toare fiec rui participant la pia a
de energie electric , respectând termenele limit de la sec iunile 7 - 9.
547. OS transmite participan ilor pie ei energiei electrice cel pu in urm toarele date, specificate
pentru fiecare interval de dispecerizare al lunii de livrare:
1) produc torului de energie electric : cantitatea produs i consumului, agregate separat conform
pct. 528;
2) furnizorului de energie electric : consumul agregat de energie electric calculat conform pct.
529, specificând fiecare loc de consum;
3) OST: valorile agregate validate conform sec iunilor 2 i 4.
548. Fiecare OS transmite OST consumul tehnologic i pierderile de energie electric în re elele
electrice corespunz toare teritoriului specificat în licen , calculat conform prevederilor sec iunii 5.
549. OST informeaz fiecare PRE despre valorile agregate conform prevederilor sec iunii 3 în
vederea valid rii acestora, respectând termenele limit prev zute în sec iunea 10.

Sec iunea 6
Comunicarea valorilor m surate agregate

informa ia privind cantitatea de energie electric consumat în ultimele 3 luni la locurile de consum la
care pe parcursul acestei perioade de timp a avut loc schimbarea furnizorului de energie electric cu
indicarea furnizorului actual, a furnizorului nou i a zilei schimb rii furnizorului de energie electrice.
544. În baza valorilor indica iilor lunare efective a echipamentelor de m surare, pentru teritoriul
specificat în licen , pentru fiecare furnizor de energie electric , OS determin cotele procentuale
corespunz tor locurilor de consum neechipate cu echipamente de m surare pe interval, în baza
cantit ilor lunare de facto înregistrate la locurile de consum neechipate cu echipamente de m surare
pe interval sau la care nu este posibil transmiterea informa iilor de pe echipamentele de m surare,
atribuite fiec rui furnizor, i corespunz toare consumului tehnologic i pierderilor de energie electric .
545. OS determin energia electric neatribuit pe interval, consumat în fiecare interval de
dispecerizare din luna de livrare atribuind fiec rui furnizor de energie electric i sie însu i, o valoare
egal cu produsul dintre cantitatea total a energiei electrice neatribuit pe interval livrat pe parcursul
intervalul respectiv de dispecerizare i cota procentual determinat conform pct. 544.

Sec iunea 8
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TITLUL X
REGULI DE CALCUL AL DEZECHILIBRELOR
Capitolul I
Domeniul de aplicare

561. OST calculeaz i public valoarea m surat agregat aferent fiec rei PRE/grup de
echilibrare, pe fiecare teritoriu autorizat prin licen , în termen de trei 3 zile lucr toare de la data
primirii valorilor m surate validate pentru participan i la pia a de energie electric , determinate
conform prevederilor sec iunilor 7 i 8, pentru luna de livrare.
562. Fiecare PRE/grup de echilibrare, dup verificarea valorilor prev zute la pct. 561 trimite la
OST, în termen de dou zile lucr toare de la data primirii lor:
1) contesta ie ;
2) confirmare, lipsa confirm rii în termen reprezint implicit confirmare.
563. OST verific i solu ioneaz contesta ia primit în termen de dou zile lucr toare de la data
primirii acesteia.
564. OST public valorile agregate validate (cea determinat prin m surare, cea determinat
precum i valoarea agregat total , ob inut prin suma lor, pe fiecare zon de licen ) i transmite
valoarea agregat validat (total ) corespunz toare fiec rei PRE/grup de echilibrare, în momentul în
care a primit toate confirm rile de la PRE/grup de echilibrarea.

Sec iunea 9
Termene privind comunicarea, validarea, contestarea valorilor m surate i a valorilor agregate
pe PRE/grup de echilibrare i termen pentru rezolvarea contesta iilor

555. În termen de apte zile lucr toare de la începutul primei luni calendaristice care urmeaz lunii
de livrare, OS:
1) determin consumul tehnologic i pierderile de energie electric din re eaua electric de
distribu ie proprie sumar pentru luna de livrare i separat pentru fiecare interval de
dispecerizare, conform mecanismului stabilit în sec iunea 5;
2) determin pentru luna de livrare consumul agregat actualizat al fiec rui furnizor specificat
pentru fiecare interval de dispecerizare, pentru punctele de m surare ale consumatorilor finali
instala iile de utilizare a c rora sunt racordate la re eaua lui de distribu ie, pentru care furnizorul
respectiv asigur furnizarea;
3) transmite furnizorului, în vederea valid rii, valorile determinate.
556. Furnizorul care a primit valoarea determinat la pct. 555, transmite c tre OS, în termen de
dou zile lucr toare de la data primirii acesteia:
1) contesta ie;
2) confirmare,lipsa confirm rii în termen reprezint implicit confirmare.
557. Dup validare, valoarea determinat devine valoare m surat validat .
558. OS trebuie s verifice i s solu ioneze contesta ia în termen de dou zile lucr toare de la data
primirii acesteia.
559. OS transmite fiec rui furnizor valoarea m surat validat corespunz toare, în momentul în
care a primit toate confirm rile de validare de la furnizorii men iona i la pct. 555.
560. OS transmite valorile m surate validate determinate, în momentul în care a primit toate
confirm rile de la furnizorii respectivi:
1) c tre OST;
2) c tre fiecare furnizor men ionat la pct. 555, valoarea m surat validat corespunz toare
acestuia.

Termene privind determinarea, comunicarea, contestarea, validarea valorilor actualizate în
urma determin rii consumului tehnologic i pierderile de energie electric în re ea
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unde:
respectiv
semnific schimburile de energie electric pe care respectiva PRE/grup de
echilibrare are obliga ia de a le livra c tre o alt PRE/grup de echilibrare, respectiv de primire
de la o alt PRE/grup de echilibrare;
- IM i EX - reprezint importurile, respectiv exporturile realizate de respectiva PRE/grup de
echilibrare;
- suma cantit ilor de energie electric de echilibrare livrate de c tre/c tre participan ii
la PEE pentru care respectiva PRE/grup de echilibrare i-a asumat responsabilitatea echilibr rii.

571. Urm toarele schimburi de energie electric sunt definite ca livr ri contractuale:
1) schimburile de energie electric între diferite PRE/grupuri de echilibrare;
2) importuri declarate de un participant la pia a de energie electric ;
3) exporturi declarate de un participant la pia a de energie electric ;
4) livrarea energiei electrice de echilibrare în concordan cu confirm rile de tranzac ii
corespunz toare.
572. Pozi ia net contractual PNC a unei PRE/grup de echilibrare este determinat dup cum
urmeaz :

Capitolul II
Determinarea pozi iei nete contractuale i a pozi iei nete m surate
Sec iunea 1
Determinarea livr rilor contractuale i a pozi iei nete contractuale

565. Scopul regulilor de calcul al dezechilibrelor este de a stabili regulile i condi iile pentru
calculul urm toarelor tipuri de dezechilibre:
1) dezechilibrul PRE sau grupului de echilibrare, determinat pentru fiecare PRE sau grup de
echilibrare, pe baza pozi iei nete contractuale i respectiv a pozi iei nete m surate, ale
respectivei PRE sau grup de echilibrare;
2) dezechilibrul sistemului care reprezint dezechilibrul agregat al SE în fiecare interval de
dispecerizare.
566. Pentru calculul dezechilibrelor, valorile planificate sunt considerate cele pe care participan ii
la pia le-au notificat OST în conformitate cu prevederile din Titlul V, i -i le-au asumat înainte de
intervalul de livrare (inclusiv pe PZU, PPZ i PEE), iar valori realizate sunt considerate produc ia,
consumul i schimburile fizice ce au avut loc în timpul intervalului de livrare.
567. Dezechilibrele se calculeaz la nivel agregat pentru produc ia, consumul i schimburile fizice
ale fiec rei PRE sau grup de echilibrare.
568. Determinarea dezechilibrelor necesit de asemenea luarea în considerare a fluxurilor
tehnologice de energie electric cu sistemele electroenergetice vecine.
569. Produc torii de energie electric ce exploateaz unit i de producere au responsabilitatea
echilibr rii unit ilor de producere pentru a asigura conformitatea cu angajamentele contractuale i
dispozi iile de dispecer primite de la OST. Dispozi iile de dispecer au prioritate fa de angajamentele
contractuale.
570. Pentru calculul dezechilibrelor se stabilesc regulile i condi iile pentru determinarea:
1) pozi iei nete contractuale a fiec rei PRE/grup de echilibrare, pe baza tuturor livr rilor
contractuale de energie electric stabilite cu alte PRE/grupuri de echilibrare în baza notific rilor
transmise c tre OST, care includ tranzac ii derulate pe pia a contractelor bilaterale, PZU, PPZ
i pe PEE;
2) pozi iei nete m surate a fiec rei PRE/grup de echilibrare, pe baza tuturor livr rilor m surate sau
calculate de energie electric , din sau c tre SE sau între diferite p r i ale SE în conformitate cu
valorile m surate validate în punctele de racordare corespunz toare;
3) fluxurile tehnologice de energie electric .

583. Obliga iile contractuale pentru livrarea cantit ilor de energie electric de echilibrare se
calculeaz de c tre OST.
584. Cantitatea de energie electric de echilibrare care trebuie s fie livrat de un participant la
PEE este determinat luând în considerare fiecare tranzac ie în care a intrat respectivul participant la
PEE în conformitate cu prevederile Titlului VI, pentru fiecare interval de dispecerizare i pentru
fiecare unitate de producere sau loc de consum dispecerizabil, dup caz.

Sec iunea 3
Obliga ii contractuale de livrare a energiei electrice de echilibrare

576. Urm toarele schimburi de energie electric sunt definite ca livr ri m surate:
1) produc ia net , care este energia electric livrat de o unitate de produc ie în SE;
2) consumul net, care este energia electric pe care un consumator o preia din SE;
3) schimbul net de energie electric dintre re elele electrice a doi operatori de sistem diferi i;
4) exporturile realizate din SE c tre alte ri;
5) importurile realizate din alte ri c tre SE;
6) energia electric pentru acoperirea consumului tehnologic i pierderilor de energie electric în
re elele electrice.
577. Livr rile m surate prev zute la pct. 576 subpct. 1) i 5), i, în cazul în care energia electric
este primit de la al i operatori de sistem (pct. 576 subpct. 3)) sunt considerate ca valori pozitive.
Livr rile m surate prev zute la pct. 576 subpct. 2), 4) i 6), i, în cazul în care energia electric este
livrat c tre al i operatori de sistem, (pct. 576 subpct. 3)) vor fi considerate ca valori negative.
578. Pozi ia net m surat a unei PRE/grup de echilibrare, alta decât un operator de sistem este
determinat ca diferen între:
1) produc ia net agregat a unit ilor de producere de energie electric pentru care respectiva
PRE/grup de echilibrare i-a asumat responsabilitatea echilibr rii,
2) consumul net agregat al consumatorilor de energie electric pentru care respectiva PRE/grup de
echilibrare i-a asumat responsabilitatea echilibr rii.
579. Pozi ia net m surat a unui operator de sistem pentru consumul tehnologic i pierderile de
energie electric în respectiva re ea electric se calculeaz conform prevederilor sec iunii 5 din
Capitolul V al Titlului IX.
580. Pozi ia net m surat se determin pentru fiecare PRE/grup de echilibrare i pentru fiecare
interval de dispecerizare pe baza valorilor m surate validate.
581. Pentru calculul pozi iilor nete m surate, energia total livrat sau primit pe parcursul unui
interval de dispecerizare este considerat ca fiind livrat constant pe parcursul respectivului interval de
dispecerizare.
582. Livr rile m surate aferente fiec rei ore sunt exprimate în MWh, cu detaliere de trei zecimale
dup virgul .

Sec iunea 2
Determinarea livr rilor m surate i a pozi iei nete m surate

573. Pozi ia net contractual se determin de OST pentru fiecare PRE/grup de echilibrare, pentru
fiecare interval de dispecerizare i se bazeaz pe notific rile fizice finale a fiec rei PRE/grup
responsabil de echilibrarea, pentru ziua de livrare corespunz toare i intervalul de dispecerizare
corespunz tor, actualizat cu cantit ile de energie electric de echilibrare livrate aferente cre terii de
putere i reducerii de putere, determinate în conformitate cu prevederile sec iunii 5.
574. Pentru calculul pozi iei nete contractuale, energia electric total livrat sau primit pe
parcursul unui interval de dispecerizare este considerat ca fiind livrat /primit constant de-a lungul
fiec rui interval de dispecerizare.
575. Livr rile contractuale aferente fiec rei ore sunt exprimate în MWh, cu detaliere de trei
zecimale dup virgul .
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586. Cantitatea de energie electric de echilibrare livrat este calculat de c tre OST.
587. Energia electric de echilibrare este exprimat în valori pozitive în cazul cre terii de putere i
în valori negative în cazul reducerii de putere.
588. Energia electric de echilibrare este considerat livrat numai în cazul în care participantul la
PEE î i îndepline te obliga iile de livrare a energiei de echilibrare în condi iile de timp i limit ri
tehnice stabilite în Codul re elelor electrice, i în condi iile tranzac iilor în care respectiva parte le-a
încheiat pe PEE. OST elaboreaz , în conformitate cu Codul re elelor electrice, proceduri pentru
determinarea energiei electrice de echilibrare livrate, monitorizarea i testarea conform rii unui
participant la PEE cu obliga iile sale de a vinde/cump ra energie electric de echilibrare c tre/de la
OST. Înainte de aprobare procedurile respective urmeaz a fi consultate public i transmise spre
avizare Agen iei.
589. În cazul energiei electrice de echilibrare corespunz toare reglajului automat de restabilire a
frecven ei (aFRR), OST determin energia electric de echilibrare livrat reie ind din îndeplinirea
cerin elor de validare a dispozi iei de dispecer dispuse. Cerin ele de validare a îndeplinirii dispozi iei
de dispecer sunt stabilite în Codul re elelor electrice .
590. Tranzac iile pentru pornirea unei unit i de producere sau reducerea/deconectarea consumului
unei instala ii electrice la locul de consum dispecerizabil, dup caz, se consider ca fiind îndeplinite, cu
excep ia cazului în care OST decide neacordarea pre ului pentru pornire unei unit i de producere, din
cauz c aceasta nu a fost gata pentru sincronizare cu SE în momentul pentru care a fost dat dispozi ia
de dispecer de c tre OST, în conformitate cu tranzac ia corespunz toare.
591. Tranzac iile pentru men inere în rezerv cald în cazul unei unit i de producere se consider
ca fiind îndeplinite, cu excep ia cazului în care unitatea de producere respectiv nu a fost gata pentru
resincronizare cu SE în momentul pentru care a fost dat dispozi ia de dispecer de c tre OST, în
conformitate cu tranzac ia corespunz toare.

Sec iunea 4
Energia electric de echilibrare livrat

respectiv
 reprezint energia electric de echilibrare corespunz toare tranzac iei k
pentru reglajul de înlocuire (RR) la cre tere, respectiv reducere de putere care trebuie livrat conform
prevederilor Capitolului VI al Titlului VI în care a intrat respectivul participant i la PEE;
respectiv
 reprezint energia electric de echilibrare corespunz toare tranzac iei k
pentru reglajul manual de restabilire (mFRR) la cre tere, respectiv reducere de putere care trebuie
livrat conform prevederilor Capitolului VI al Titlului VI în care a intrat respectivul participant i la
PEE;
, respectiv
- reprezint energia electric de echilibrare corespunz toare
tranzac iei k pentru reglajul automat de restabilire a frecven ei (aFRR) la cre tere, respectiv reducere
de putere care trebuie livrat conform prevederilor Capitolului VI al Titlului VI în care a intrat
respectivul participant i la PEE;
nRR_C - toate tranzac iile pentru reglajul de înlocuire (RR) la cre tere de putere;
nRR_R - toate tranzac iile pentru reglajul de înlocuire (RR) la reducere de putere;
nmFRR_C - toate tranzac iile pentru reglajul manual de restabilire (mFRR) la cre tere de putere;
nmFRR_R - toate tranzac iile pentru reglajul manual de restabilire (mFRR) la reducere de putere;
naFRR_C - toate tranzac iile pentru reglajul automat de restabilire (aFRR) la cre tere de putere;
naFRR_R - toate tranzac iile pentru reglajul automat de restabilire (aFRR) la reducere de putere.

unde:

+

585. OST calculeaz cantitatea de energie electric de echilibrare
care trebuie s fie livrat
de participantul i la PEE în timpul respectivului interval de dispecerizare, în conformitate cu
prevederile Titlului VI, astfel:
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2) pentru cazul în care OST a cump rat o cantitate de energie electric în vederea compens rii
fluxului tehnologic:

598. Fluxurile tehnologice de energie electric reprezint diferen a dintre cantitatea de energie
electric ce a fost efectiv schimbat cu p r ile externe interconectate i suma tuturor exporturilor
declarate i importurilor declarate ce au fost confirmate prin tranzac iile comerciale, în intervalul de
dispecerizare respectiv.
599. Fluxul tehnologic de energie electric se consider cu valoare pozitiv în cazul unui flux spre
SE i respectiv, ca valoarea negativ în cazul unui flux din SE pentru intervalul de dispecerizare.
600. Fluxul tehnologic de energie electric (ESN) cu o parte extern interconectat se calculeaz
astfel:
1) pentru cazul în care OST a vândut o cantitate de energie electric în vederea compens rii
fluxului tehnologic:

Capitolul IV
Determinarea fluxurilor tehnologice de energie electric

595. Dezechilibrul sistemului electroenergetic reprezint dezechilibrul total din SE în fiecare
interval de dispecerizare.
596. Dezechilibrul sistemului electroenergetic în fiecare interval de dispecerizare se calculeaz de
c tre OST, dup cum urmeaz :
1) cantitatea agregat a energiei electrice de echilibrare corespunz toare cre terii de putere care a
fost livrat în intervalul de dispecerizare în conformitate cu prevederile sec iunii 4 din Capitolul
II;
2) minus cantitatea agregat de energie electric de echilibrare corespunz toare reducerii de
putere care a fost livrat în intervalul de dispecerizare în conformitate cu prevederile sec iunii 4
din Capitolul II;
3) plus fluxurile tehnologice de energie electric cu toate p r ile externe interconectate, calculate
în conformitate cu prevederile Capitolului IV.
597. Pentru calculul dezechilibrului sistemului electroenergetic, cantitatea total de energie
electric livrat pentru cre tere de putere/reducere de putere pe parcursul unui interval de dispecerizare
este considerat a fi livrat la o valoare constant a puterii pe parcursul întregului interval de
dispecerizare.

Sec iunea 2
Dezechilibrul sistemului electroenergetic

593. Dezechilibrul unei PRE/grup de echilibrare se calculeaz pentru fiecare interval de
dispecerizare i include dezechilibrele agregate ale tuturor unit ilor de produc ie i locurilor de
consum pentru care respectiva PRE/grup de echilibrare i-a asumat responsabilitatea echilibr rii.
594. Dezechilibrul PRE/grupului de echilibrare se determin ca diferen a între pozi ia net
m surat a PRE/grupului de echilibrare, determinat în conformitate cu prevederile sec iunii 2 din
Capitolul II i pozi ia net contractual a PRE/grupului de echilibrare, determinat în conformitate cu
prevederile sec iunii 1 din Capitolul II.

Capitolul III
Determinarea dezechilibrelor
Sec iunea 1
Dezechilibrele p r ilor responsabile pentru echilibrare

592. În cazul în care energia de echilibrare livrat este mai mare decât obliga iunile contractuale de
livrare a energiei de echilibrare, valoarea livrat se consider egal cu obliga iunile contractuale.
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Capitolul II
Înregistrarea produc iei prioritare
606. Beneficiaz de principiul dispeceriz rii prioritare a energiei electrice produse, produc torii
eligibili care produc din energie regenerabil i produc torii care de in centrale electrice de termoficare
urbane, pentru energia electric produs în regim de cogenerare. Pentru dispecerizarea prioritar
produc torul eligibil prezint OST informa ia privind adresa i tipul unit ii de producere, parametrii
tehnici.
607. OST înregistreaz unit ile de producere care sunt în drept s beneficieze de dispecerizare
prioritar i prezint informa ia respectiv Agen iei, OPEE, FCEE i OS la re eaua electric a c ruia
este racordat unitatea de producere respectiv .
608. OST ine actualizat un registru al tuturor unit ilor de producere calificate pentru
dispecerizare prioritar .

603. Energia electric produs de centralele electrice de termoficare urbane în regim de cogenerare
i energia electric de la centralele electrice eligibile care produc din surse regenerabile de energie este
dispecerizat conform principiului dispeceriz rii prioritare stabilit în Legea cu privire la energia
electric .
604. Principiul dispeceriz rii prioritare se stabile te pentru produc ie prioritar dispecerizabil i
nedispecerizabil .
605. În scopul determin rii cantit ii de energie electric produs de centralele electrice de
termoficare urbane în regim de cogenerare de energia electric produs de centralele electrice de
termoficare urbane în regim de condensare, pentru fiecare unitate de producere, produc torul transmite
OST produc ia orar a agentului termic. Algoritmul de calcul a energiei electrice corespunz toare
regimului de condensare i regimului de cogenerare este stabilit în prealabil în comun de c tre OST i
produc tor în baza parametrilor tehnici ai instala iilor de producere respective.

TITLUL XI
DISPECERIZARE PRIORITAR A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE
Capitolul I
Prevederi generale

unde:
Imreal reprezint importul de energie electric realizat pe o linie de interconexiune care apar ine
aceleia i zone de tranzac ionare de frontier ;
Improg - importul de energie electric programat i validat al unei PRE/grup de echilibrare;
Exreal - exportul declarat de energie electric realizat pe o linie de interconexiune care apar ine
aceleia i zone de tranzac ionare de frontier ;
Exprog - exportul declarat de energie electric programat i validat al unei PRE/grup de
echilibrare;
- cantitatea de energie electric ce a fost vândut de OST pentru compensarea fluxului
tehnologic;
- cantitatea de energie electric ce a fost cump rat de OST pentru compensarea
fluxului tehnologic.
601. Pentru calculul fluxului tehnologic de energie electric cu fiecare parte extern interconectat ,
sunt luate în considerare numai exporturile i importurile c tre i de la p r ile externe interconectate
corespunz toare.
602. Dezechilibrul atribuit OST, în calitate de PRE, pentru administrarea fluxului tehnologic de
energie electric este egal cu suma tuturor fluxurilor tehnologice de energie electric (ESN) cu toate
p r ile externe interconectate.

616. Produc torii eligibili a c ror central /centrale electrice dep esc limitele de capacitate stabilite
de c tre Guvern conform prevederilor Legii nr.10 din 26 februarie 2016 privind promovarea utiliz rii
energiei produse din surse regenerabile (în continuare  Legea 10/2016), i produc torii care de in
centralele electrice de termoficare urbane sunt obliga i s vând energia electric produs pe PZU din
momentul în care aceast pia devine func ional . Produc torii respectivi sunt obliga i s se
înregistreze la OPEE în calitate de participan i la PZU i PPZ.
617. Produc torii eligibili a c ror central /centrale electrice nu dep esc limitele de capacitate
stabilite de c tre Guvern conform prevederilor Legii 10/2016, sunt reprezenta i pe PZU de c tre FCEE.
618. Un produc tor eligibil poate refuza s fie reprezentat pe PZU de c tre FCEE, acest fapt fiind
înregistrat în contractul pentru diferen e semnat de FCEE i produc torul eligibil respectiv. În acest

Sec iunea 2
Ofertarea energiei electrice produs de unit ile de producere cu produc ie prioritar pe Pia a
pentru Ziua Urm toare i pe Pia a pe Parcursul Zilei

609. Pân la crearea PZU în condi iile stabilite de Legea cu privire la energie electric ,
produc torii care de in unit i de producere a energiei electrice cu dispecerizare prioritar primesc din
partea FCEE plata corespunz toare cantit ii de energie electric produse de aceste unit i conform
contractelor bilaterale de achizi ionare a energiei electrice produse.
610. Furnizorii cump r energia electric de la FCEE în baza contractelor bilaterale, în func ie de
cotele de inute de ace tia pe pia a cu am nuntul a energiei electrice, la pre ul reglementat aprobat de
Agen ie.
611. Cotele de repartizare a energiei electrice furnizate de FCEE se determin de c tre FCEE în
baza cantit ii de energie electric livrat util consumatorilor finali de c tre furnizorii de energie
electric care activeaz pe pia a cu am nuntul a energiei electrice în ultimele 12 luni. În acest scop,
furnizorii de energie electric prezint FCEE lunar cantitatea de energie electric livrat util
consumatorilor în luna precedent . Energia electric procurat pentru acoperirea consumului
tehnologic în re elele electrice ce apar in OS nu se consider energie electric livrat util.
612. Cu excep ia prev zut la pct. 613, cotele de repartizare a energiei electrice sunt constante pe
parcursul unei luni.
613. În cazul în care unii consumatori de pe pia a cu am nuntul î i schimb furnizorul pe parcursul
lunii, FCEE actualizeaz cotele lunare de repartizare în dependen de cantit ile de energie electric
consumate de c tre consumatorii respectivi în ultimele 12 luni. În acest scop, furnizorul actual de
energie electric , în termen de 3 zile lucr toare din momentul depunerii cererii de schimbare a
furnizorului, transmite FCEE informa ia privind cantitatea de energie electric consumat de la
locurile de consum pentru care s-a solicitat schimbarea furnizorului de energie electric în ultimele 12
luni.
614. În lunile în care unii furnizori de energie electric la pre uri nereglementate care activeaz pe
pia a cu am nuntul nu pot procura întreaga cantitate de energie electric stabilit în baza cotelor
determinate conform pct. 611, cantitatea de energie electric r mas neprocurat de la FCEE de
furnizorii respectivi este procurat în totalitate de la FCEE de furnizorii de energie electric la pre uri
reglementate propor ional cantit ilor de energie electric determinate conform pct. 611.
615. Furnizorii care furnizeaz energie electric la pre uri negociate vor reflecta în eviden a
contabil separat costurile aferente energiei electrice procurate pentru activitatea de furnizare a
energiei electrice pe pia a cu am nuntul i pentru activitatea pe pia a angro.

Sec iunea 1
Procurarea energiei electrice produs de unit ile de producere cu produc ie prioritar pân la
crearea PZU

Capitolul III
Procurarea energiei electrice produs de unit ile de producere cu produc ie prioritar
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626. Regulile pentru decontare asigur un cadru pentru decontarea tranzac iilor i stabilirea
obliga iilor de plat i a drepturilor de încasare rezultate conform prevederilor prezentelor Reguli, între
participan ii la pia a de energie electric .
627. Regulile pentru decontare stabilesc principiile i condi iile care stau la baza calculelor pentru
decontare, pentru urm toarele tipuri de tranzac ii:
1) tranzac ii încheiate pe PZU;
2) tranzac ii încheiate pe PPZ;
3) tranzac ii încheiate pe PEE;

TITLUL XII
REGULI PENTRU DECONTARE
Capitolul I
Prevederi generale

624. Unit ile de producere cu dispecerizare prioritar sunt membrii grupului de echilibrare
reprezentat pe PEE de c tre FCEE, în condi iile stabilite de Legea cu privire la energia electric i
Legea 10/2016. În acest scop:
1) produc ia programat a grupului de echilibrare este egal cu suma agregata a tuturor
produc iilor unit ilor de producere cu dispecerizare prioritar vândute pe pia a contractelor
bilaterale, PZU i PPZ în intervalul de tranzac ionare corespunz tor;
2) produc ia m surat a acestui grup de echilibrare esteegal cu suma valorilor m surate ale
tuturor unit ilor de producere cu dispecerizare prioritar ;
625. OST utilizeaz la etapa de programare opera ional ofertele validate de pe PEE în primul rând
pentru compensarea dezechilibrelor planificate ale unit ilor de producere cu dispecerizare prioritar ,
disponibile în conformitate cu notific rile fizice i declara iile de disponibilitate, similar rezolv rii
congestiilor.

Sec iunea 4
Considerarea dezechilibrelor

634. Fiecare participant al pie ei de energie electric care dore te s fie înregistrat în calitate de
participant la pia a energiei electrice, trebuie s de in un cont bancar la o banc comercial din
Republica Moldova, denumit în continuare banc de decontare.
635. OPEE deschide unul sau mai multe conturi bancare la una sau mai multe b nci pentru
administrarea pl ilor care trebuie efectuate pentru tranzac iile încheiate pe PZU, precum i pentru
pl ile datorate c tre OPEE. Toate pl ile care trebuie efectuate de participan ii la PZU c tre OPEE vor
fi efectuate exclusiv în contul bancar notificat în prealabil de c tre OPEE.
636. OPEE deschide unul sau mai multe conturi bancare la una sau mai multe b nci pentru
administrarea pl ilor care trebuie efectuate pentru tranzac iile încheiate pe PPZ, precum i pentru
pl ile datorate c tre OPEE. Toate pl ile care trebuie efectuate de participan ii la PPZ c tre OPEE vor
fi efectuate exclusiv în contul bancar notificat în prealabil de c tre OPEE.
637. OST deschide unul sau mai multe conturi bancare la una sau mai multe b nci (cont de
echilibrare) pentru administrarea pl ilor care trebuie efectuate între OST i PRE, respectiv participan i
la PEE. Pl ile care trebuie efectuate de ace tia c tre OST vor fi efectuate exclusiv în contul bancar
notificat în prealabil de c tre OST.

Sec iunea 2
Conturi bancare

632. OPEE are întreaga responsabilitate pentru:
1) decontarea tranzac iilor încheiate pe PZU i PPZ;
2) emiterea notelor de plat corespunz toare tranzac iilor încheiate pe PZU i PPZ.
633. OST are întreaga responsabilitate pentru:
1) decontarea:
a) tranzac iilor încheiate pe PEE;
b) pl ilor pentru dezechilibrele PRE/grupului de echilibrare;
c) costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului;
d) costurilor sau veniturilor provenite din compensarea fluxurilor tehnologice;
2) emiterea notelor de decontare, a notelor de informare corespunz toare.

Capitolul II
Stabilirea conturilor
Sec iunea 1
Responsabilit i pentru decontarea centralizat

622. Produc torii care de in unit i de producere cu produc ie prioritar înregistrat , trebuie s
transmit notific ri fizice la OST conform cerin elor Titlului V.
623. Dup verificarea notific rilor fizice, OST informeaz FCEE i OSD despre cantitatea agregat
a produc iei prioritare în fiecare teritoriu autorizat al OSD i pentru fiecare interval de timp aplicabil în
perioada respectiv , separat pentru fiecare unitate de producere cu dispecerizare prioritar .

Sec iunea 3
Cerin e specifice privind înregistrarea tranzac iilor comerciale conform contractelor bilaterale i
transmiterea notific rilor fizice de c tre produc torii cu produc ie prioritar

4) pl i pentru dezechilibre;
5) tranzac ii pentru servicii de sistem.
628. Pentru a facilita un proces de decontare ordonat, transparent i nediscriminatoriu, regulile
pentru decontare creeaz în plus cadrul pentru:
1) stabilirea unui sistem de conturi pentru decontare;
2) stabilirea i utilizarea garan iilor;
3) plata dezechilibrelor;
4) redistribuirea costurilor i veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului i din
compensarea fluxurilor tehnologice;
5) facturarea i efectuarea pl ilor;
6) m suri în cazuri de neîndeplinire a obliga iilor de plat .
629. Referirile la tranzac ii din prezentul Titlu vizeaz numai tranzac iile corespunz toare lunii de
livrare, dac nu se specific altfel.
630. Realizarea func iilor specifice decont rii este stabilit în clauzele contractelor cadru elaborate
i aprobate de OPEE i OST conform prezentelor Reguli.
631. OPEE i OST stabilesc formatul standard pentru fiecare not de decontare i orice alt not
emis de c tre OPEE, respectiv OST, dup caz, conform prezentelor Reguli.

caz, produc torul eligibil este obligat s se înregistreze la OPEE în calitate de participant la PZU i
PPZ.
619. Ofertele de vânzare transmise pentru produc ia înregistrat ca prioritar sunt acceptate în
sistemul de tranzac ionare a PZU cu pre ul egal cu zero.
620. În conformitate cu contractul pentru diferen e semnate de produc torul care de ine unit i de
producere prioritare i FCEE, diferen a dintre pre ul de pe PZU i pre urile/tarifele fixe aprobate pentru
fiecare produc tor este compensat de, sau c tre, FCEE. Dac pre ul/tariful fix este mai mare decât
pre ul PZU, produc torul va primi diferen a de venit de la FCEE, iar dac pre ul/tariful fix este mai
mic decât pre ul PZU, produc torul va pl ti diferen a de venit FCEE.
621. Devierile suportate de FCEE din cauza diferen ei dintre pre ul de tranzac ionare a energiei
electrice pe PZU i pre ul/tariful fix achitat produc torului eligibil sunt achitate de c tre furnizorii de
energie electric care furnizeaz energie electric consumatorilor finali propor ional cotelor-p r i
de inute pe pia a energiei electrice.
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unde:
p(t ), q(t ) reprezint pre ul, respectiv cantitatea de energie electric corespunz toare tranzac iei
t;
- tranzac iile de cump rare a energiei electrice de pe PZU cu livrare în ziua d, pe
care participantul k la PZU le-a încheiat în ziua de tranzac ionare anterioar zilei de livrare.

,

645. OPEE efectueaz calculele pentru decontarea zilnic pe PZU, în fiecare zi de tranzac ionare
anterioare zilei de livrare.
646. OPEE determin , pentru fiecare participant la PZU i zi de livrare, suma obliga iilor de plat
PpartPZU pe care respectivul participant la PZU le are c tre OPEE, dup cum urmeaz :

Capitolul IV
Decontarea pe pia a pentru ziua urm toare i pia a pe parcursul zilei
Sec iunea 1
Calculele pentru decontarea zilnic pe PZU

640. OPEE are dreptul s solicite participantului la PZU sau la PPZ, care inten ioneaz s transmit
oferte de cump rare depunerea unei garan ii financiare, conform cerin elor prezentelor Reguli.
641. La semnarea contractului de echilibrare, partea responsabil pentru echilibrare este obligat s
depun garan ie financiar în cuantum stabilit în Legea cu privire la energia electric . În acest sens
OST are dreptul s solicite participan ilor la pia a de energie electric depunerea garan iilor respective
înainte ca respectivul s fie înregistrat ca:
1) participant la PEE sau grup de prestare a serviciilor de echilibrare;
2) PRE;
3) responsabil al grupului de echilibrare.
642. Nivelul garan iei depus de un participant la pia a de energie electric înregistrat ca
participant la PZU, participant la PPZ, ca participant la PEE, sau ca PRE/grup de echilibrare poate
limita:
1) contravaloarea total a ofertelor pe care un participant la PZU le poate transmite pe PZU în
conformitate cu prevederile Titlului III;
2) contravaloarea total a ofertelor pe care un participant la PPZ le poate transmite pe PPZ în
conformitate cu prevederile Titlului IV;
3) dimensiunea maxim a unei PRE/grup de echilibrare din punctul de vedere al agreg rii energiei
electrice livrate i/sau consumate, i/sau cantitatea corespunz toare a schimburilor de energie
electric , exporturilor declarate i importurilor declarate.
643. OPEE include în clauzele contractului pentru participare la PZU i PPZ prevederi referitoare
la necesarul i tipurile de garan ii solicitate, realizarea i verificarea depunerii garan iilor i
supliment rii acestora, dac este cazul, precum i utilizarea disponibilului r mas din garan ia depus
de participan i.
644. OST include în contractul de participare la PEE i în contractul de echilibrare prevederi
referitoare la determinarea necesarului i a tipurilor de garan ii solicitate, realizarea i verificarea
depunerii garan iilor i supliment rii acestora, dac este cazul, precum i utilizarea disponibilului
r mas din garan ia depus de participan i.

Capitolul III
Reguli privind garan iile

638. Titularii de cont trebuie s asigure solvabilitatea conturilor bancare proprii la datele scadente
stabilite conform regulilor pentru decontare.
639. Conturile bancare vor fi deschise în moned na ional .

,

,

3) cantit ile i pre urile orare aferente tranzac iilor de vânzare a energiei electrice, cu livrare în
ziua d, ale participantului la PZU;

653. În fiecare zi de livrare OPEE întocme te i prezint participantului la PZU zilnic o not de
decontare, ce cuprinde cel pu in urm toarele date:
1) cantit ile i pre urile orare aferente tranzac iilor de cump rare a energiei electrice, cu livrare în
ziua de livrare, ale participantului la PZU;
2) cantitatea total de energie electric cump rat de c tre participantul la PZU i valoarea PpartPZU ;

Sec iunea 3
Decontare i plat pe PZU i PPZ

reprezint pre ul, respectiv cantitatea de energie electric corespunz toare tranzac iei t,
încheiate de participant în sistemul de tranzac ionare;
- tranzac iile de vânzare de energie electric pe PPZ, cu livrare în ziua d, pe care
participantul la PPZ k le-a încheiat în ziua de tranzac ionare anterioar zilei de livrare utilizând
sistemul de tranzac ionare.
652. OPEE determin obliga iile de plat finale, ad ugând, dup caz, la valorile precizate la pct.
650 i 651, orice tax aplicabil precum i tariful corespunz tor OPEE.

unde:

reprezint pre ul, respectiv cantitatea de energie electric corespunz toare tranzac iei t,
încheiate de participant în sistemul de tranzac ionare;
- tranzac iile de cump rare a energiei electrice de pe PPZ, cu livrare în ziua d, pe care
participantul k la PPZ le-a încheiat în ziua de tranzac ionare anterioar zilei de livrare utilizând
sistemul de tranzac ionare.
651. OPEE determin , pentru fiecare participant la PPZ i zi de livrare, suma obliga iilor de plat
pe care OPEE le are c tre participantul la PPZ, dup cum urmeaz :

unde:

649. OPEE efectueaz calculele pentru decontarea zilnic pe PPZ, în fiecare zi ulterioar zilei de
tranzac ionare.
650. PEE determin , pentru fiecare participant la PPZ i zi de livrare, suma obliga iilor de plat
PpartPPZ pe care respectivul participant la PPZ le are c tre OPEE, dup cum urmeaz :

Sec iunea 2
Calculele pentru decontarea zilnic pe PPZ

reprezint pre ul, respectiv cantitatea de energie electric corespunz toare tranzac iei t;
- tranzac iile de vânzare de energie electric pe PZU, cu livrare în ziua d, pe care
participantul la PZU k le-a încheiat în ziua de tranzac ionare anterioare zilei de livrare.
648. OPEE determin obliga iile de plat finale, ad ugând, dup caz, la valorile precizate la pct.
646 i 647, orice tax aplicabil precum i tariful corespunz tor OPEE.

unde:

,

647. OPEE determin , pentru fiecare participant la PZU i zi de livrare suma obliga iilor de plat
pe care OPEE le are c tre participantul la PZU, dup cum urmeaz :
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660. OST efectueaz , pentru fiecare lun de livrare, calculele de decontare a cantit ilor de energie
electric tranzac ionate pe PEE i le transmite fiec rui participant la PEE cu nota de decontare lunar
prev zut la pct. 658 .
661. Pentru fiecare tranzac ie încheiat pe PEE de c tre participantul la PEE, OST calculeaz
urm toarele obliga ii de plat :

Sec iunea 2
Decontare i pl i

658. OST efectueaz în fiecare lun calendaristic calculele de determinare a cantit ilor de energie
electric contractate, respectiv livrate pe PEE, i transmite fiec rui participant la PEE, în vederea
decont rii, o not de decontare lunar în termen de trei 3 zile lucr toare de la validarea valorilor
m surate.
659. OST calculeaz cantit ile contractate de energie de echilibrare, respectiv cantit ile de
energie de echilibrare livrate în conformitate cu prevederile din sec iunile 4 i respectiv 5 din Capitolul
II al Titlului X. OST efectueaz calculele separat pentru fiecare interval de dispecerizare al lunii de
livrare, pentru fiecare participant la PEE i pentru fiecare tranzac ie pe PEE pe care respectivul
participant la PEE a încheiat-o în luna de livrare.

Capitolul V
Decontarea pe pia a de echilibrare
Sec iunea 1
Calculul cantit ilor de energie electric tranzac ionate pe PEE

5) valorile obliga iilor de plat finale c tre participantul la PPZ, respectiv ale acestuia c tre OPEE,
dup caz, cu precizarea distinct a taxelor aplicate i a tarifului corespunz tor OPEE;
6) informa ii cu privire la orice tranzac ie inclus în nota de decontare zilnic i care a fost
contestat de respectivul participant.
655. OPEE, pe baza notelor de decontare zilnice, emite facturi c tre fiecare participant la PZU i
PPZ pentru obliga iile de plat ale participantului la PZU i PPZ corespunz tor, pentru ziua de livrare
corespunz toare.
656. Fiecare participant la PZU i PPZ, pe baza notelor de decontare zilnice, emite facturi pentru
obliga iile de plat finale ale OPEE, pentru ziua de livrare corespunz toare.
657. Facturile sunt emise i sunt achitate în termenele prev zute în contractul de participare la PZU
i PPZ. Pl ile se consider efectuate la data la care valorile corespunz toare au fost debitate din contul
de decontare.

4) cantitatea total de energie electric vândut de participantul la PZU i valoarea PoperPZU
determinat conform prevederilor pct. 647;
5) valorile obliga iilor de plat finale c tre participantul la PZU, respectiv ale acestuia c tre
OPEE, dup caz, cu precizarea distinct a taxelor aplicate i a tarifului corespunz tor OPEE;
6) informa ii cu privire la orice tranzac ie inclus în nota de decontare zilnic i care a fost
contestat de respectivul participant la PZU conform prevederilor Capitolului V din Titlul III.
654. În fiecare zi ulterioar zile de livrare OPEE întocme te i prezint participantului la PPZ o
not de decontare pentru ziua de tranzac ionare anterioar , ce cuprinde cel pu in urm toarele date:
1) cantit ile i pre urile orare aferente tranzac iilor de cump rare a energiei electrice, cu livrare în
ziua de livrare, ale participantului la PPZ;
2) cantitatea total de energie electric cump rat de c tre participantul la PPZ i valoarea PpartPPZ
;
3) cantit ile i pre urile orare aferente tranzac iilor de vânzare a energiei electrice, cu livrare în
ziua d, ale participantului la PPZ;
4) cantitatea total de energie electric vândut de participantul la PPZ i valoarea PoperPPZ ;

,

,

- pre ul corespunz tor tranzac iei t;
- energia electric de echilibrare corespunz toare benzii de reglaj pentru restabilirea
automat a frecven ei selectate conform prevederilor sec iunii 4 din Capitolul V al Titlului VI,
aferent tranzac iei t;
- energia electric de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire
automat a frecven ei de cre tere de putere livrat de c tre participantul la PEE, în intervalul de

reprezint dreptul de încasare minim pentru livrarea energiei electrice de
echilibrare corespunz toare benzii de reglaj pentru restabilirea automat a frecven ei selectate
conform prevederilor sec iunii 4 din Capitolul V al Titlului VI, aferent tranzac iei t;
- dreptul de încasare pentru livrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei de cre tere de putere livrat ,
aferent tranzac iei t;
f - factor de band de reglaj pentru restabilirea automat a frecven ei;

unde:

,

electrice de echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor de reducere de
putere, aferent tranzac iilor participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
7) obliga ia de plat Pporn (t ) a OST c tre participantul la PEE pentru prestarea serviciului de
pornire a unei unit i de producere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE;
8) obliga ia de plat Prc (t ) a OST c tre participantul la PEE pentru prestarea serviciului de
men inere în rezerv cald , aferent tranzac iei t a participantului la PEE.
662. Obliga ia de plat
a OST c tre participantul la PEE, sau, dup caz, a OST c tre
participantul la PEE, pentru livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de
restabilire automat a frecven ei de cre tere de putere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE în
intervalul de dispecerizare i al zilei d se calculeaz dup cum urmeaz :

de echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor de cre tere de putere,
aferent tranzac iilor participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
6) obliga ia de plat PRR , R (d , i ) a participantului la PEE c tre OST pentru livrarea energiei

electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei de
cre tere de putere, aferent tranzac iilor participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i al
zilei d;
4) obliga ia de plat PmFRR ,R (t , d , i ) a participantului la PEE c tre OST pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei de
reducere de putere, aferent tranzac iilor participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i
al zilei d;
5) obliga ia de plat PRR ,C ( d , i ) a OST c tre participantul la PEE pentru livrarea energiei electrice

1) obliga ia de plat
a OST c tre participantul la PEE pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei de
cre tere de putere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i
al zilei d;
2) obliga ia de plat
a participantului la PEE c tre OST pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei de
reducere de putere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i
al zilei d;
3) obliga ia de plat PmFRR ,C (t , d , i ) a OST c tre participantul la PEE pentru livrarea energiei
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reprezint toate tranzac iile t încheiate de c tre participantul la PEE pentru
livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a
frecven ei de cre tere de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
p (t ), qlivrat (t ) - pre ul, respectiv energia electric de echilibrare livrat , corespunz toare
tranzac iei t.
666. Obliga ia de plat
a participantului la PEE c tre OST pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei de reducere de
putere, aferent tranzac iilor t ale participantului la PE în intervalul de dispecerizare i al zilei d se
calculeaz dup cum urmeaz :

unde:

- pre ul, respectiv cantitatea corespunz toare tranzac iei t;
- energia electric de echilibrare corespunz toare benzii de reglaj pentru restabilirea
automat a frecven ei selectate conform prevederilor sec iunii 4 din Capitolul V al Titlului VI,
aferent tranzac iei t;
- energia electric de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire
automat a frecven ei de reducere de putere livrat de c tre participantul la PEE, în intervalul
de dispecerizare i al zilei d, determinata conform prevederilor din sec iunea 4 din Capitolul II al
Titlului X.
664. OST stabile te i, cu avizarea Agen iei, public valoarea factorului de band f. Aceasta poate
fi modificat de c tre OST, cu avizul Agen ie, valoarea modificat fiind anun at cu cel pu in doua 2
zile înainte de prima zi de livrare la care se aplic .
665. Obliga ia de plat
a OST c tre participantul la PEE pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei de cre tere de
putere, aferent tranzac iilor t ale participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i al zilei d se
calculeaz dup cum urmeaz :

reprezint dreptul de încasare minim pentru livrarea energiei electrice de
echilibrare corespunz toare benzii de reglaj pentru restabilirea automat a frecven ei selectat
conform prevederilor sec iunii 4 din Capitolul V al Titlului VI, aferente tranzac iei t;
- obliga ia de plat pentru energia electric de echilibrare corespunz toare
procesului de restabilire automat a frecven ei de reducere de putere livrat , aferente tranzac iei
t;
f - factor de band de reglaj pentru restabilirea automat a frecven ei;

unde:

dispecerizare i al zilei d, determinat conform prevederilor din sec iunea 4 din Capitolul II al
Titlului X.
663. Obliga ia de plat
a participantului la PEE c tre OST, sau, dup caz, a OST
c tre participantul la PEE, pentru livrarea energiei de echilibrare corespunz toare procesului de
restabilire automat a frecven ei de reducere de putere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE în
intervalul de dispecerizare i al zilei d se determin dup cum urmeaz :

este pre ul tranzac iei t;
h(t )  num rul de intervale de dispecerizare în care serviciul respectiv a fost solicitat de c tre
OST prin tranzac ia t.
671.
Penalitatea pentru livrarea par ial sau nelivrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat i manual a frecven ei de cre tere de putere în
intervalul de dispecerizare i al zilei de livrare d se calculeaz astfel:

unde:

reprezint toate tranzac iile încheiate de c tre participantul la PEE pentru livrarea
energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor pentru
reducerea de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
p (t ), qlivrat (t ) - pre ul, respectiv energia electric de echilibrare livrat , corespunz toare
tranzac iei t.
669. Obliga ia de plat
a OST c tre participantul la PEE pentru prestarea serviciului de
pornire a unei unit i de producere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE este egal cu pre ul
p(t) corespunz tor tranzac iei t.
670. Obliga ia de plat
a OST c tre participantul la PEE pentru furnizarea serviciului de
men inere în rezerv cald , aferent tranzac iei t a participantului la PEE se determin dup cum
urmeaz :

unde:

reprezint toate tranzac iile t încheiate de c tre participantul la PEE pentru livrarea
energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor pentru
cre tere de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
p (t ), qlivrat (t ) - pre ul, respectiv energia electric de echilibrare livrat , corespunz toare
tranzac iei t.
668. Obliga ia de plat
a participantului la PEE c tre OST pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor pentru reducerea de
putere, aferent tranzac iilor t ale participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i al zilei d se
calculeaz dup cum urmeaz :

unde:

reprezint toate tranzac iile încheiate de c tre participantul la PEE pentru livrarea
energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei
de reducere de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
p (t ), qlivrat (t ) - pre ul, respectiv energia electric de echilibrare livrat , corespunz toare
tranzac iei t.
667. Obliga ia de plat
a OST c tre participantul la PEE pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor pentru cre terea de putere,
aferent tranzac iilor t ale participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i al zilei d se calculeaz
dup cum urmeaz :

unde:
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- penalitatea pentru livrarea par ial sau nelivrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de reducere de putere, aferent tranzac iei t
din intervalul de dispecerizare i al zilei de livrare d;

reprezint toate tranzac iile încheiate de c tre participantul la PE pentru livrarea
energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de reducere
de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
q(t ) - energia electric de echilibrare corespunz toare tranzac iei t ;

unde:

,

- penalitatea pentru livrarea par ial sau nelivrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de cre tere de putere, aferent tranzac iei t
din intervalul de dispecerizare i al zilei d;
- penalitatea specific pentru livrarea par ial sau nelivrarea energiei electrice de
echilibrare corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de cre tere de putere în intervalul
de dispecerizare i al zilei d;
- energia electric de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire a
frecven ei de cre tere de putere livrat de c tre participantul la PE ca urmare a tranzac iei t, în
intervalul de dispecerizare i al zilei d;
- factor de penalizare pentru livrarea par ial sau nelivrarea energiei de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de cre tere de putere, stabilit de c tre Agen ie
(
> 1);
- toate tranzac iile încheiate de c tre OST pentru livrarea energiei electrice de
echilibrare corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de cre tere de putere în intervalul
de dispecerizare i al zilei d;
- cel mai mare pre al ofertelor selectate pentru livrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de cre tere de putere în intervalul de
dispecerizare i al zilei de livrare d;
- cel mai mic pre al tranzac iei încheiate de c tre participantul la PEE pentru
livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de
cre tere de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
k - unitatea de producere care a fost selectat pentru livrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de cre tere de putere în intervalul de
dispecerizare i al zilei d.
672.
Penalitatea pentru livrarea par ial
sau nelivrarea energiei de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat i manual a frecven ei de reducere de putere în
intervalul de dispecerizare i al zilei d se calculeaz astfel:

reprezint toate tranzac iile încheiate de c tre participantul la PE pentru livrarea
energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de cre tere
de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
q(t ) - energia de echilibrare corespunz toare tranzac iei t;

unde:

,

- penalitatea specific pentru livrarea par ial sau nelivrarea energiei electrice de
echilibrare corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de reducere de putere în intervalul
de dispecerizare i al zilei d;
- energia electric de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire a
frecven ei de reducere de putere livrat de c tre participantul la PEE în intervalul de dispecerizare i
al zilei d;
- factor de penalizare pentru livrarea par ial sau nelivrarea energiei electrice de
echilibrare corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de reducere de putere, stabilit de
c tre Agen ie (PFFRR,R > 1);
- toate tranzac iile încheiate de c tre OST pentru livrarea energiei electrice de
echilibrare corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de reducere de putere în intervalul
de dispecerizare i al zilei d;
- cel mai mic pre al tranzac iei încheiate de c tre participantul la PEE pentru
livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de
reducere de putere în intervalul de dispecerizare i al zilei d;
- cel mai mare pre al ofertelor selectate pentru livrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de reducere de putere în intervalul de
dispecerizare i al zilei de livrare d;
k - unitatea de producere care a fost selectat pentru livrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire a frecven ei de reducere de putere în intervalul de
dispecerizare i al zilei d.
673. Modalitatea de determinare a penalit ilor pentru nefurnizarea energiei de echilibrare, pentru
procesul de înlocuire a rezervelor, pentru serviciului de pornire a unei unit i de producere, respectiv a
serviciului de men inere în rezerv cald sunt stabilite de c tre Agen ie la propunerea OST.
674. Nota de decontare lunar transmis fiec rui participant la PEE, prev zut la pct. 658 cuprinde
cel pu in urm toarele date:
1) cantitatea de energie electric de echilibrare contractat cu OST pe PEE de respectivul
participant la PEE, determinat conform prevederilor din sec iunea 3 din Capitolul II al Titlului
X, respectiv energia electric de echilibrare livrat de respectivul participant la PEE c tre OST,
determinat conform prevederilor din sec iunea 4 din Capitolul II al Titlului X, defalcate:
a) pe fiecare interval de dispecerizare al lunii de livrare;
b) pe fiecare unitate de producere sau loc de consum dispecerizabil, dup caz;
c) pentru fiecare tranzac ie încheiat în intervalul de dispecerizare, cu precizarea unit ii de
producere sau consumului dispecerizabil, dup caz, i separat pentru energia electric de
echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei de cre tere de
putere, procesului de restabilire automat a frecven ei de reducere de putere, procesului de
restabilire manual a frecven ei de cre tere de putere, procesului de restabilire manual a
frecven ei de reducere de putere, procesului de înlocuire a rezervelor pentru cre terea de
putere, procesului de înlocuire a rezervelor pentru reducerea de putere, pentru serviciul de
pornire, respectiv de men inere în rezerv cald a unei unit i de producere;
2) valorile aferente fiec rui interval de dispecerizare, determinate conform prevederilor pct. 662,
663, 665, 666, 667 i 670, cu precizarea distinct a pre urilor utilizate în determinarea
obliga iunilor de plat i cantit ilor aferente respectivelor tranzac ii;
3) obliga iile lunare de plat , respectiv drepturile lunare de încasare pentru tranzac iile încheiate
de respectivul participant la PEE în luna de livrare, egale cu suma valorilor de la pct. 663, 666,
respectiv de la pct. 662, 665, 667, 670, aferente intervalelor de dispecerizare din luna de livrare;
4) obliga iile finale de plat , respectiv drepturile finale de încasare pentru tranzac iile încheiate de
respectivul participant la PEE în luna de livrare, care se calculeaz ad ugând, dup caz, la
obliga iile lunare de plat sau la drepturile lunare de încasare prev zute la subpct. 3), orice tax
aplicabil , tipul i valoarea taxei se vor preciza distinct;
5) obliga iile lunare de plat , respectiv drepturile lunare de încasare pentru tranzac iile încheiate
de respectivul participant la PEE în luna de livrare, separat pentru energia de echilibrare
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682. OST determin pentru fiecare interval de dispecerizare al lunii de livrare veniturile sau
costurile pentru echilibrarea sistemului, managementul congestiilor interne, serviciile de pornire i de
men inere în rezerv cald .
683. OST calculeaz venitul pentru echilibrarea sistemului la reducere de putere pe fiecare interval
de dispecerizare al lunii de livrare astfel:

Sec iunea 4
Determinarea costurilor sau veniturilor pentru echilibrarea sistemului, managementul
congestiilor interne, serviciile de pornire i de men inere în rezerv cald

679. OST calculeaz , pentru fiecare tranzac ie aferent energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei i/sau procesului de înlocuire a
rezervelor:
1) energia electric de echilibrare care trebuie atribuit managementului congestiilor interne;
2) cotele din costurile sau veniturile corespunz toare energiei electrice de echilibrare care trebuie
atribuite echilibr rii sistemului, respectiv managementului congestiilor interne.
680. Calculul cotelor prev zute la pct. 679, subpct. 2) se bazeaz pe selectarea f cut de c tre OST
a energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei i/sau
procesului de înlocuire a rezervelor, aferent fiec rei unit i de producere sau loc de consum
dispecerizabil, dup caz, pe fiecare interval de dispecerizare din ziua de livrare, inând seam de orice
abatere de la ordinea de merit în conformitate cu prevederile sec iunii 8 din Capitolul V al Titlului VI.
Detaliile de calcul sunt precizate într-o procedur elaborat de OST i supus consult rii publice. Dup
avizarea de c tre Agen ie, OST pune procedura la dispozi ia participan ilor pie ei energiei electrice i
altor p r i interesate prin publicarea pe pagina web oficial .
681. La calculul cotelor prev zute la pct. 679, subpct. 2) se consider c toate tranzac iile aferente
energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei au fost
încheiate numai pentru echilibrarea sistemului.

Sec iunea 3
Determinarea cotelor din costurile sau veniturile care trebuie atribuite echilibr rii sistemului i
managementului congestiilor interne

corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei de cre tere de putere, procesului
de restabilire automat a frecven ei de reducere de putere, procesului de restabilire manual a
frecven ei de cre tere de putere, procesului de restabilire manual a frecven ei de reducere de
putere, procesului de înlocuire a rezervelor pentru cre terea de putere, procesului de înlocuire a
rezervelor pentru reducerea de putere, pentru serviciul de pornire, respectiv de men inere în
rezerv cald a unei unit i de producere;
6) obliga iile de plat ale participantului la PEE corespunz toare penalit ilor.
675. Valorile care desemneaz cantit i de energie electric trebuie în elese ca numere pozitive în
prezenta sec iune.
676. OST va emite o factur c tre fiecare participant la PEE pentru obliga iile finale de plat ale
acestuia fa de OST, precum i o factur pentru obliga iile lunare de plat ale participantului la PEE
corespunz toare penalit ilor, prev zute în nota de decontare lunar , în ziua lucr toare în care a
transmis fiec rui participant la PEE notificarea prev zut la pct. 677.
677. Fiecare participant la PEE va emite o factur c tre OST pentru obliga iile finale de plat ale
acestuia c tre participantul la PEE respectiv, prev zute în nota de decontare lunar , în ziua lucr toare
în care a primit o notificare de la OST prin care anun terminarea opera iei(lor) de la sec iunea 2
sau/ i 3 din Capitolul X i c factura poate fi emis .
678. Facturile se vor achita în termen de apte 7 zile lucr toare de la data înregistr rii lor la
cump r tor. Pl ile se vor considera efectuate la data la care valorile corespunz toare au fost debitate
din contul pl titorului.

unde:

reprezint toate tranzac iile pentru livrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei de reducere de putere în luna de
livrare;
N - num rul de intervale de dispecerizare din luna de livrare;
- obliga ia de plat
a participantului la PEE c tre OST pentru livrarea
energiei de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei de
reducere de putere, calculat conform prevederilor din pct. 663 al prezentelor Reguli;
- toate tranzac iile pentru livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare
procesului de restabilire manual a frecven ei de reducere de putere în intervalul de
dispecerizare i al lunii de livrare;
- cota din obliga ia de plat a participantului la PEE c tre OST pentru livrarea
energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei
de reducere de putere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE în intervalul de
dispecerizare i al zilei d, calculat conform prevederilor din pct. 666;
- obliga ia de plat a participantului la PEE c tre OST pentru livrarea energiei
de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei de reducere de
putere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i al zilei d,
calculat conform prevederilor din pct. 666.
- toate tranzac iile pentru livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare
procesului de înlocuire a rezervelor de reducere de putere în intervalul de dispecerizare i al
lunii de livrare;
)- cota din obliga ia de plat a participantului la PEE c tre OST pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor de reducere de
putere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i al zilei d,
calculat conform prevederilor din pct. 668;
- obliga ia de plat a participantului la PEE c tre OST pentru livrarea energiei de
echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei i procesului de
înlocuire a rezervelor de reducere de putere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE în
intervalul de dispecerizare i al zilei d, calculat conform prevederilor din pct. 668;
obliga iile de plat c tre OST pentru interval de dispecerizare i ce reies din
necesitatea compens rii fluxurilor tehnologice de energie electric cu OST din rile vecine,
sau din obliga iile financiare ce reies din acordurile semnate cu OST din rile vecine, ce in de
compensarea fluxurilor tehnologice, acestea se consider pozitive când reprezint un venit i
negative în cazul unei cheltuieli.
684. OST calculeaz costul pentru echilibrarea sistemului la cre tere de putere pe fiecare interval
de dispecerizare al lunii de livrare astfel:

unde:
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i
reprezint toate tranzac iile pentru livrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei de cre tere de putere, respectiv
de reducere de putere, în luna de livrare;

unde:

reprezint toate tranzac iile pentru livrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei de cre tere de putere în luna de
livrare;
N - num rul de intervale de dispecerizare din luna de livrare;
- obliga ia de plat a OST c tre participantul la PEE pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire automat a frecven ei de
cre tere de putere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i
al zilei d, calculat conform prevederilor din pct. 663;
- toate tranzac iile pentru livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare
procesului de restabilire manual a frecven ei de cre tere de putere în intervalul de
dispecerizare i al lunii de livrare;
- cota din obliga ia de plat a OST c tre participantul la PEE pentru livrarea
energiei electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei
de cre tere de putere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE în intervalul de
dispecerizare i al zilei d, calculat conform prevederilor de la pct. 665;
- obliga ia de plat a OST c tre participantul la PEE pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei de
cre tere de putere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i
al zilei d, calculat conform prevederilor de la pct. 665;
- toate tranzac iile pentru livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare
procesului de înlocuire a rezervelor de cre tere de putere în intervalul de dispecerizare i al lunii
de livrare;
- cota din obliga ia de plat a OST c tre participantul la PEE pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor de cre tere de
putere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i al zilei d,
calculat conform prevederilor de la pct. 667;
- obliga ia de plat a OST c tre participantul la PEE pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei i
procesului de înlocuire a rezervelor de cre tere de putere, aferent tranzac iei t a participantului
la PEE în intervalul de dispecerizare i al zilei d, calculat conform prevederilor de la pct. 667;
 obliga iile de plat ale OST pentru interval de dispecerizare i ce reies din
necesitatea compens rii fluxurilor tehnologice de energie electric cu OST din rile vecine,
sau din obliga iile financiare ce reies din acordurile semnate cu OST din rile vecine, ce in de
compensarea fluxurilor tehnologice, acestea se consider pozitive când reprezint un venit i
negative în cazul unei cheltuieli.
685. OST calculeaz valoarea decont rii pentru managementul congestiilor interne pentru întreaga
lun de livrare, astfel:

688. OST emite c tre fiecare PRE/grup de echilibrare, pentru fiecare lun de livrare, o not de
decontare care va cuprinde, pentru fiecare interval de dispecerizare al lunii de livrare, datele prev zute
la pct. 694 corespunz toare decont rii dezechilibrelor PRE/grup de echilibrare. Nota de decontare
lunar va fi emis de c tre OST în termen de trei zile lucr toare de la validarea valorilor m surate de la
OSD.
689. OST determin , pentru fiecare interval de dispecerizare al lunii de livrare urm toarele pre uri
pentru decontarea dezechilibrelor PRE:
1) pre ul pentru deficit de energie electric , care reprezint pre ul unitar pe care o PRE/grup de
echilibrare trebuie s îl pl teasc OST pentru dezechilibrele negative ale respectivei PRE/grup
de echilibrare;

Capitolul VI
Decontarea dezechilibrelor p r ilor responsabile de echilibrare
Sec iunea 1
Calculul pre urilor pentru decontarea dezechilibrelor p r ilor responsabile de echilibrarea

reprezint obliga ia de plat a OST c tre participantul la PEE pentru prestarea
serviciului de pornire a unei unit i de producere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE,
calculat conform prevederilor pct. 667;
- obliga ia de plat a OST c tre participantul la PEE pentru prestarea serviciului de
men inere în rezerv cald , aferent tranzac iei t a participantului la PEE, calculat conform
prevederilor pct. 670;
i
- reprezint toate tranzac iile pentru prestarea serviciului de pornire, respectiv de
men inere în rezerv cald , în luna de livrare.
687. În cazul în care valoarea calculat la pct. 685 este negativ reprezint un venit pentru OST, iar
in cazul în care este pozitiv reprezint un cost pentru OST.

unde:

reprezint toate tranzac iile pentru livrarea energiei electrice de echilibrare
corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor de cre tere de putere, respectiv de
reducere de putere, în luna de livrare;
- obliga ia de plat a OST c tre participantul la PEE pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei de
cre tere de putere, aferent tranzac iei t a participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i
al zilei d, calculat conform prevederilor de la pct. 665;
- obliga ia de plat a OST c tre participantul la PEE pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului înlocuire a rezervelor de cre tere de putere,
aferent tranzac iei t a participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i al zilei d, calculat
conform prevederilor de la pct. 667;
- obliga ia de plat a participantului la PEE c tre OST pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei de
reducere de putere, aferente tranzac iei t a participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i
al zilei d, calculat conform prevederilor de la pct. 666;
- obliga ia de plat a participantului la PEE c tre OST pentru livrarea energiei
electrice de echilibrare corespunz toare procesului de înlocuire a rezervelor de reducere de
putere, aferente tranzac iei t a participantului la PEE în intervalul de dispecerizare i al zilei d,
calculat conform prevederilor de la pct. 668.
686. OST calculeaz costul pentru serviciile de pornire i de men inere în rezerv cald pentru
întreaga lun de livrare astfel:
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reprezint un factor pentru dezechilibrele pozitive ale PRE/grup de echilibrare (
) stabilit de c tre Agen ie;
- pre ul de închidere a PZU pentru zona na ional de tranzac ionare aplicabil
intervalului de dispecerizare respectiv;
- venitul pentru echilibrarea sistemului la reducere de putere în intervalul de
dispecerizare i, determinat conform prevederilor sec iunii 4 din Capitolul V;
- cantitatea de energie de echilibrare livrat ca urmare a tranzac iei t, în intervalul
de dispecerizare i;
- toate tranzac iile pentru livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare
procesului de restabilire manual a frecven ei de reducere de putere care au fost utilizate pentru
echilibrarea sistemului în intervalul de dispecerizare i;

unde:

reprezint un factor pentru dezechilibrele negative ale PRE/grup de echilibrare ( f i , def 1
) stabilit de c tre Agen ie;
- pre ul de închidere a PZU pentru zona na ional de tranzac ionare aplicabil
intervalului de dispecerizare respectiv;
- costul pentru echilibrarea sistemului la cre tere de putere în intervalul de dispecerizare
i, determinat conform prevederilor sec iunii 4 din Capitolul V;
- cantitatea de energie electric de echilibrare livrat ca urmare a tranzac iei t, în
intervalul de dispecerizare i;
- toate tranzac iile pentru livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare
procesului de restabilire manual a frecven ei de cre tere de putere care au fost utilizate pentru
echilibrarea sistemului în intervalul de dispecerizare i;
- toate tranzac iile pentru livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare
procesului de înlocuire a rezervelor de cre tere de putere care au fost utilizate pentru
echilibrarea sistemului în intervalul de dispecerizare i.
2) În cazul în care pentru intervalul de dispecerizare i, nu a fost dispus livrarea energiei de
echilibrare, la cre tere de putere, atribuite echilibr rii sistemului, corespunz toare procesului de
restabilire manual a frecven ei i/sau de înlocuire a rezervei pre ul pentru deficit de energie
electric :
.
691. Pre ul pentru excedent de energie electric
pentru fiecare interval de dispecerizare i se
calculeaz dup cum urmeaz :
1) În cazul în care pentru intervalul de dispecerizare i, a fost dispus i total sau par ial efectiv
livrat energia de echilibrare, la reducere de putere, atribuite echilibr rii sistemului,
corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei i/sau de înlocuire a rezervei:

unde:

1) În cazul în care pentru intervalul de dispecerizare i, a fost dispus i total sau par ial efectiv
livrat energia de echilibrare, la cre tere de putere, atribuite echilibr rii sistemului,
corespunz toare procesului de restabilire manual a frecven ei i/sau de înlocuire a rezervei:

2) pre ul pentru excedent de energie electric , care reprezint pre ul unitar pe care o PRE/grup de
echilibrare îl prime te de la OST pentru dezechilibrele pozitive ale respectivei PRE/grup de
echilibrare.
690. Pre ul pentru deficit de energie electric
pentru fiecare interval de dispecerizare i se
calculeaz dup cum urmeaz :

, dac DEZ(i) > 0,
unde:
DEZ(i) reprezint dezechilibrul respectivei PRE/grup de echilibrare în intervalul de
dispecerizare i, determinat conform prevederilor sec iunii 1 din Capitolul III al Titlului X;
- pre ul pentru deficit de energie electric pentru intervalul de dispecerizare i,
determinat conform prevederilor sec iunii 1;
- pre ul pentru excedent de energie electric pentru intervalul de dispecerizare i,
determinat conform prevederilor sec iunii 1.
694. Nota de decontare lunar emis i transmis fiec rei PRE/grup de echilibrare de c tre OST va
cuprinde cel pu in urm toarele:
1) valorile de la pct. 693, cu precizarea dezechilibrului respectivei PRE/grup de echilibrare
determinat în conformitate cu prevederile sec iunii 1 din Capitolul III al Titlului X, pre ului
pentru deficit de energie, respectiv pre ului pentru excedent de energie electric , dup caz,
pentru fiecare interval de dispecerizare i din luna de livrare;
2) obliga iile de plat lunar ale PRE/grup de echilibrare c tre OST, dup caz, determinate prin
însumarea valorilor negative de la pct. 693;
3) drepturile lunare de încasare ale PRE/grup de echilibrare de la OST, dup caz, determinate prin
însumarea valorilor pozitive de la pct. 693;
4) obliga iile finale de plat ale PRE/grup de echilibrare c tre OST, respectiv drepturile fin le de
încasare ale PRE/grup de echilibrare de la OST în luna de livrare, care se calculeaz ad ugând,
dup caz, la obliga iile lunare prev zute la subpct. 2) sau la drepturile lunare de încasare
prev zute la subpct. 3), orice tax aplicabil ; tipul i valoarea taxei se vor preciza distinct.
695. OST emite o factur c tre fiecare PRE, responsabil al grupului de echilibrare pentru
obliga iile finale de plat ale acesteia c tre OST, precizate în nota de decontare lunar , în ziua
lucr toare în care a transmis fiec rei PRE/grup de echilibrare notificarea prev zut la pct. 696.
696. Fiecare PRE, responsabil al grupului de echilibrare emite o factur c tre OST pentru
drepturile sale de încasare de la OST, precizate în nota de decontare lunar , în ziua lucr toare în care a

, dac DEZ(i) < 0,

693. Pentru fiecare PRE/grup de echilibrare, OST calculeaz urm toarele valori PDEZ (i ) care, în
cazul în care sunt negative, semnific obliga iile de plat ale acesteia c tre OST, iar în cazul în care
sunt pozitive semnific drepturile de încasare ale acesteia de la OST, pentru fiecare interval de
dispecerizare i al lunii de livrare, dup cum urmeaz :

Sec iunea 2
Calculul decont rii dezechilibrelor p r ilor responsabile pentru echilibrare

692. Factorii de dezechilibru
i
se stabilesc de c tre Agen ie ca valori distincte pentru
urm toarele cazuri:
1) OST a activat energie electric de echilibrare pentru cre terea de putere (
;
2) OST a activat energie electric de echilibrare pentru reducere de putere (
;
3) OST nu a activat energie electric de echilibrare (
).

- toate tranzac iile pentru livrarea energiei electrice de echilibrare corespunz toare
procesului de restabilire manual a frecven ei i procesului de înlocuire a rezervelor de
reducere de putere care au fost utilizate pentru echilibrarea sistemului în intervalul de
dispecerizare i.
2) În cazul în care pentru intervalul de dispecerizare i, nu a fost dispus livrarea energiei de
echilibrare, la reducere de putere, atribuite echilibr rii sistemului, corespunz toare procesului
de restabilire manual a frecven ei i/sau de înlocuire a rezervei, pre ul pentru deficit de energie
electric :
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unde:

700. Valoarea i periodicitatea decont rii cheltuielilor cu compensarea fluxurilor tehnologice de
energie electric se calculeaz conform Acordurilor de compensare a fluxurilor tehnologice semnate de
OST cu OST din rile vecine i aprobate de Agen ie în condi iile Legii cu privire la energia electric .
701. Calculele se bazeaz pe metodologia convenit de OST cu OST din rile vecine, specificat
în Acordul de compensare a fluxurilor tehnologice semnate de OST cu OST din rile vecine.

702. OST efectueaz , pentru fiecare lun de livrare, calculele pentru determinarea i decontarea
costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului i transmite o not de
decontare lunar fiec rei PRE care i-a asumat responsabilitatea echilibr rii pentru consumatorii finali
de energie electric în termen de trei zile lucr toare de la primirea valorilor m surate de la OSD.
703. Costul sau venitul suplimentar lunar provenit din echilibrarea sistemului este egal cu:
1) costul OST pentru echilibrarea sistemului la cre tere de putere, calculat ca sum pe toate
intervalele de dispecerizare ale lunii respective a costurilor OST pentru echilibrarea sistemului
determinate conform prevederilor din sec iunea 4 a Capitolului V minus;
2) venitul OST pentru echilibrarea sistemului la reducere de putere, determinat ca sum pe toate
intervalele de dispecerizare ale lunii respective a veniturilor OST pentru echilibrarea sistemului
determinate conform prevederilor sec iunea 4 a Capitolului V, plus;
3) costul OST pentru serviciile de pornire i de men inere în rezerv cald , determinat conform
prevederilor sec iunea 4 a Capitolului V, plus;
4) costul OST pentru dezechilibrele PRE, determinat conform prevederilor Capitolului VI, minus;
5) venitul OST pentru dezechilibrele PRE, determinat conform prevederilor Capitolului VI,
minus;
6) venitul OST de la participan ii la PEE ca urmare a penalit ilor stabilite conform pct. 673, i
plus dac este cost / minus dac este venit;
7) valoarea pentru compensarea fluxurilor tehnologice, determinat conform prevederilor
Capitolului VII;
8) plus costul / minus venitul pentru managementul congestiilor.

Capitolul VIII
Decontarea costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului

Sec iunea 2
Decontarea cheltuielilor cu compensarea fluxurilor tehnologice de energie electric
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712. Fiecare parte care prime te, respectiv emite o factur pe baza unei note de decontare, trebuie
s pl teasc , respectiv este îndrept it s primeasc valoarea total cuprins în respectiva factur , la

Capitolul IX
Pl i i situa ii de neîndeplinire a obliga iilor
Sec iunea 1
Plata facturilor care fac obiectul unor diferende

q reprezint valoarea suplimentar calculat conform prevederilor pct. 706;
J  toate PRE-urile care i-au asumat responsabilitatea echilibr rii pentru consumatorii finali de
energie electric ;
Ctot(j)  consumul total al PRE j care i-a asumat responsabilitatea echilibr rii pentru
consumatorii finali de energie electric , determinat conform prevederilor Titlului XI.
708. Dup calculul
, OST calculeaz costul sau venitul suplimentar final, prin ad ugarea,
dup caz, a taxelor aferente la valoarea de la pct. 707. Dreptul de încasare al OST este egal cu costul
suplimentar final, iar dreptul de încasare a PRE care i-a asumat responsabilitatea echilibr rii pentru
consumatorii finali de energie electric este egal cu venitul suplimentar final.
709. OST emite o factur c tre fiecare PRE care i-a asumat responsabilitatea echilibr rii pentru
consumatorii finali de energie electric pentru dreptul s u de încasare, calculat conform prevederilor
prezentei sec iuni, în ziua lucr toare în care a transmis fiec rei PRE notificarea prev zut la pct. 702.
710. Fiecare PRE care i-a asumat responsabilitatea echilibr rii pentru consumatorii finali de
energie electric emite o factur c tre OST pentru dreptul s u de încasare, în ziua lucr toare în care a
primit o notificare de la OST prin care anun terminarea opera iei(lor) de la sec iunea 2 sau/ i 3 din
Capitolul X i c factura poate fi emis .
711. Facturile se achit în termen de apte (7) zile lucr toare de la data înregistr rii lor la
cump r tor. Pl ile se consider efectuate la data la care valorile corespunz toare au fost debitate sau
creditate în contul bancar al OST.

unde:
reprezint costul sau venitul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului, determinat
conform prevederilor pct. 703;
- cota din costul sau venitul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului care trebuie
re inut de c tre OST.
707. Costul sau venitul suplimentar
provenit din echilibrarea sistemului care revine fiec rei
PRE j care i-a asumat responsabilitatea echilibr rii pentru consumatori de energie electric se
calculeaz dup cum urmeaz :

698. În fiecare lun calendaristic OST efectueaz decontarea pentru luna anterioar a tuturor
contractelor pentru servicii de sistem încheiate conform prevederilor Capitolelor II, III i IV din Titlul
VI, în conformitate cu prevederile respectivelor contracte.
699. Serviciile de sistem contractate sunt decontate la pre ul de contract i pentru cantitatea de
servicii de sistem care trebuie pus la dispozi ie conform prevederilor contractului. Penalit ile aplicate
pentru nerealizarea cantit ilor contractate de servicii de sistem, precum i pentru neplata sau plata cu
întârziere a acestora suntdecontate conform prevederilor din contract.

Capitolul VII
Decontarea serviciilor de sistem i cheltuielilor cu compensarea fluxurilor tehnologice de energie
electric în re elele electrice
Sec iunea 1
Calcule pentru decontarea serviciilor tehnologice de sistem

704. În cazul în care valoarea rezultat din pct. 703 este pozitiv , aceasta reprezint costul
suplimentar provenit din echilibrarea sistemului i în cazul în care este negativ aceasta reprezint
venitul suplimentar provenit din echilibrarea sistemului.
705. OST public o not de informare care va cuprinde datele prev zute la pct. 703, dup
efectuarea calculelor conform prevederilor pct. 702.
706. Agen ia stabile te cota din costurile sau veniturile suplimentare provenite din echilibrarea
sistemului care este re inut de c tre OST. Valoarea r mas q din costurile sau veniturile suplimentare
provenite din echilibrarea sistemului este numit valoare suplimentar  i este alocat tuturor PRE
care i-au asumat responsabilitatea echilibr rii pentru consumatorii finali de energie electric . Aceasta
se calculeaz dup cum urmeaz :

primit o notificare de la OST prin care anun terminarea opera iei(lor) de la sec iunea 2 sau/ i 3 din
Capitolul X i c factura poate fi emis .
697. Facturile se vor achita în termen de apte zile lucr toare de la data înregistr rii lor la
cump r tor. Pl ile se vor considera efectuate la data la care valorile corespunz toare au fost debitate
sau creditate din/în contul bancar al OST.
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718. Participan ii pie ei energiei electrice implica i pot contesta la emitent, respectiv OST sau
OPEE, dup caz, orice dat cuprins într-o not de decontare sau orice alt not transmis sau
publicat de c tre OST sau de c tre OPEE, dup caz, conform regulilor pentru decontare.
719. Orice contesta ie va fi transmis de participantul pie ei energiei electrice printr-o notificare
scris . Notificarea trebuie s specifice în mod clar perioada de timp vizat , cum ar fi ziua de livrare,
intervalul de tranzac ionare sau intervalul de dispecerizare, data emiterii respectivei note, data
contestat , motivul contest rii, data modificat , dac este cazul i este înso it de orice prob
disponibil care poate s vin în sprijinul contesta iei.

Capitolul X
Contesta ii
Sec iunea 1
Notificarea contesta ilor

716. Un participant la pia a de energie electric se afl într-o situa ie de neîndeplinire a obliga iilor
de plat în oricare din urm toarele cazuri:
1) dac acesta nu îndepline te cerin ele privind garan iile men ionate în Capitolul III;
2) dac acesta nu î i îndepline te obliga iile rezultate din decontare în conformitate cu prevederile
regulilor pentru decontare pân la datele scadente corespunz toare;
717. OPEE, respectiv OST elaboreaz procedurile aplicabile pentru situa ii de neîndeplinire a
obliga iilor de plat pe care le vor supune consult rii publice, transmi ându-le spre avizare Agen iei
înainte de aprobarea acestora. Acestea ar putea include instruc iuni pentru majorarea garan iei,
utilizarea garan iei disponibile pentru asigurarea pl ilor.

Sec iunea 2
Situa ii de neîndeplinire a obliga iilor de plat

data scadent de plat , respectiv de încasare, indiferent dac exist sau nu o disput în leg tur cu
sumele din respectiva factur .
713. Orice participant la pia a de energie electric , inclusiv OPEE i OST, trebuie s pl teasc
contravaloarea unei penalit i suplimentare obliga iilor de plat cuprinse în facturile primite, în oricare
din urm toarele cazuri:
1) dac respectivul participant la pia a de energie electric nu a achitat sumele datorate i care nu
au fost contestate, pân la data scadent de plat ;
2) dac respectivul participant la pia a de energie electric trebuie s efectueze o plat
corespunz toare solu ion rii unei dispute din care au rezultat pl i întârziate;
3) dac respectivul participant la pia a de energie electric trebuie s efectueze o plat
corespunz toare solu ion rii unei dispute pentru care sumele care fac obiectul disputei au fost
achitate la timp, dar contestate în mod justificat de cealalt parte.
714. În cazurile de la pct. 713 subpct. 1) i 2), penalit ile reprezint o plat suplimentar fa de
suma datorat , care trebuie efectuat de c tre debitor, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima
zi lucr toare dup data scaden ei. Cuantumul penalit ilor pentru fiecare zi de întârziere nu poate
dep i rata medie anual ponderat a dobânzii la creditele noi acordate în moned na ional de b ncile
comerciale, pentru un an, înregistrat în anul precedent i publicat în raportul B ncii Na ionale a
Moldovei.
715. În cazul de la pct. 713 subpct. 3), penalit ile reprezint o plat suplimentar fa de suma
pl tit , dar justificat contestat de cealalt parte, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi
lucr toare dup ce pl ile au fost efectuate de c tre partea care contest i sfâr ind cu penultima zi
lucr toare la care suma contestat este efectiv returnat p r ii care a contestat. Cuantumul penalit ilor
pentru fiecare zi de întârziere nu poate dep i rata medie anual ponderat a dobânzii la creditele noi
acordate în moned na ional de b ncile comerciale, pentru un an, înregistrat în anul precedent i
publicat în raportul B ncii Na ionale a Moldovei.

726. Obiectivul prezentului Titlu este de a prevedea condi ii de acces la informa iile relevante
despre pia energiei electrice pentru participan ii pie ei energiei electrice i pentru alte p r i interesate,
de o manier nediscriminatorie, simpl i transparent . Pentru realizarea func iilor de publicare a
informa iei atribuite OPEE, OST i OSD în conformitate cu prezentele Reguli, informa ia i datele
necesare sunt asigurate de c tre:
1) OPEE;
2) OST;
3) OSD;

TITLUL XIII
RAPORTAREA I PUBLICAREA INFORMA IILOR DESPRE PIA A ENERGIEI
ELECTRICE
Capitolul I
Generalit i
Sec iunea 1
Domeniu de aplicare

725. Dac OST sau OPEE, dup caz, constat existen a unei date eronate într-o not de decontare
sau orice alt not transmis conform regulilor pentru decontare, emitentul va reface calculele i va
transmite o not corectat tuturor participan ilor pie ei energiei electrice implica i în termen de:
1) patru zile lucr toare de la data comunic rii notei contestate, în cazul unei note de decontare
zilnice transmis de OPEE;
2) unsprezece zile lucr toare de la data comunic rii notei contestate, în toate celelalte cazuri.

Sec iunea 3
Corectarea notelor de decontare sau a oric ror note emise de c tre OST i OPEE

722. OST sau OPEE, dup caz, are obliga ia s solu ioneze contesta iile formulate în leg tur cu
notele de decontare sau orice alte note comunicate sau publicate, dup caz, în termen de maxim:
1) dou zile lucr toare de la data primirii acestora, în cazul notelor care se refer la notele de
decontare zilnice, transmise de OPEE;
2) ase zile lucr toare de la data primirii acestora, în cazul celorlalte note.
723. Atunci când verific o not de decontare sau orice alt not contestat , emitentul poate solicita
participan ilor pie ei energiei electrice informa ii suplimentare. Dac informa iile suplimentare
solicitate nu sunt furnizate de participantul pie ei energiei electrice, emitentul este îndrept it s
resping contesta ia respectiv .
724. Emitentul informeaz participan ii pie ei energiei electrice în leg tur cu rezultatul
verific rilor efectuate. Dac o not contestat a fost incorect , emitentul reface calculele i transmite o
not corectat tuturor participan ilor pie ei energiei electrice implica i.

Sec iunea 2
Solu ionarea contesta iilor

720. Orice participant al pie ei energiei electrice poate contesta o not de decontare sau orice alt
not emis conform regulilor pentru decontare în termen de:
1) dou zile lucr toare de la data când i-a fost comunicat de c tre OPEE nota de decontare zilnic
contestat ;
2) cinci zile lucr toare de la data când i-a fost comunicat sau a fost publicat nota contestat , în
toate celelalte cazuri.
721. Dac un participant al pie ei energiei electrice nu a transmis nici o contesta ie în leg tur cu o
not de decontare sau orice alt not emis de c tre OPEE, respectiv OST, dup caz, conform regulilor
pentru decontare în intervalul men ionat la pct. 720, dup caz, nota respectiv se consider c a fost
validat de respectivul participant al pie ei energiei electrice.
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733. Informa iile ce in de pia a energiei electrice publicate în conformitate cu prevederile
prezentelor Reguli, sunt furnizate separat pentru fiecare perioad de timp relevant , incluzând
intervalele de tranzac ionare sau dispecerizare, pentru zilele de livrare, sau pe s pt mân , lun , an.
Datele raportate vor fi actualizate periodic ori de câte ori informa ia se modific .
734. Momentul public rii, perioada de timp la care se refer , datele i tipul intervalelor relevante
din cadrul acesteia, precum i durata de p strare a informa iilor ca fiind disponibile sunt
stabilite/detaliate conform cerin elor legale aplicabile.
735. Informa iile generalizate privind pre urile i cantit ile de energie electric tranzac ionate pe
pia a contractelor bilaterale, PZU, PPZ, PEE, precum i informa iile ce in de procesul de programare,
achizi ia serviciilor de sistem i consumului tehnologic în re elele electrice i rezultatele decont rii pe
pie ele organizate de energie electrice sunt f cute disponibile cât de curând posibil dup închiderea
pie ei corespunz toare sau altui proces relevant.

Sec iunea 4
Frecven a public rii i perioadele de referin

731. Informa iile se pun la dispozi ia participan ilor pie ei energiei electrice prin publicarea
informa iilor privind pia a energiei electrice pe paginile web oficiale ale entit ilor men ionate la pct.
727.
732. Informa iile de pe paginile web oficiale sunt disponibile într-o form clar , u or de desc rcat
i care s fac posibil prelucrarea. Informa iile publice vor fi în form agregat i anonimizat .

Sec iunea 3
Modalit i de publicare

728. Este în sarcina OPEE, OST i OSD gestionarea informa iilor relevante, într-un mod
transparent i nediscriminatoriu, inând cont c participan ii pie ei energiei electrice se bazeaz pe
aceste informa ii în scopul de a- i formula ofertele i de a- i îndeplini sarcinile de planificare,
prognoz i programare în conformitate cu prezentele Reguli.
729. În cazul în care informa ia nu este public , ea va fi protejat în mod egal fa de toate celelalte
p r i interesate, pentru a evita orice posibilitate de acces discriminatoriu la acea informa ie. Metodele
de protec ie pot include, f r a se limita, numirea de persoane responsabile cu conformarea referitoare
la separarea informa iei, sisteme distincte de management al informa iei i datelor i separarea
corespunz toare a managementului corporativ.
730. OPEE i OST schimb reciproc informa iile publice pe care le de in, în vederea facilit rii
accesului rapid al participan ilor la informa iile relevante necesare func ion rii eficiente a pie elor pe
care le opereaz . Schimbul de informa ii se face pe baz de acorduri prin care s se precizeze
standardele, orarele de transmitere a informa iilor i responsabilit ile reciproce.

Sec iunea 2
Obliga ii de raportare

4) produc torii de energie electric ;
5) furnizorii de energie electric .
727. Pentru realizarea obiectivelor prezentului titlu sunt stabilite cerin e privind obliga iile OPEE,
OST i OSD pentru gestionarea i publicarea informa iilor relevante despre pie ele organizate de
energie electric i procedurile definite în prezentele Reguli.
736. Cel pu in urm toarele tipuri de informa ii sunt f cute publice de c tre OST, care le determin
pe baza prelucr rii datelor primare prezentate obligatoriu de entit ile care le de in:
1) informa ii privind producerea energiei electrice:
a) capacitatea total de producere instalat i capacitatea disponibil în SE, diferen iat pe
surse primare de energie, publicat la sfâr itul anului pentru anul urm tor;
b) prognoza evolu iei cel pu in pe urm torii 3 ani a capacit ii totale de producere instalat i
disponibil în SE, în form agregat , inclusiv tipul unit ilor de producere ale proiectelor
noi, retragerile definitive i de lung durat din exploatare, precum i trecerile în conservare,
planificate;
c) informa ii ex post privind energia electric orar livrat în re ele de unitatea de produc ie cu
putere instalata mai mare sau egal cu 1 MW, publicate cât mai aproape dup momentul
livr rii;
d) informa ii ex ante privind indisponibilit ile programate ale unit ilor de produc ie cu putere
instalat mai mare sau egal cu 50 MW (datele de începere i finalizare ale repara iilor
planificate, capacitatea indisponibil ) publicate în fiecare an pentru anul urm tor i
actualizate periodic imediat ce sunt disponibile noi informa ii;
e) informa ii ex post privind indisponibilit ile programate/accidentale ale unit ilor de
produc ie cu putere instalat mai mare sau egal cu 50 MW (datele de începere i finalizare
ale ie irilor din func iune i capacitatea indisponibil realizat ), publicate imediat ce sunt
disponibile/cât mai aproape de momentul producerii programat / neprogramat a
evenimentului de indisponibilitate accidental ;
f) produc ia total programat (notificat ) de energie electric livrat (valori orare), publicat
dup validarea notific rilor fizice dup închiderea PZU, dar nu mai târziu de ora 20:00;
2) informa ii privind capacit ile de interconexiune cu alte sisteme electroenergetice:
a) capacit ile de transport alocate i disponibile ale interconexiunilor;
b) principalele proiecte de investi ii pentru dezvoltarea re elei de tensiune înalt i impactul
acestora asupra capacit ii de transport interne i a celor de interconexiune cu alte sisteme,
pentru urm torii trei ani, cel pu in;
c) retragerile din func iune programate ale liniilor de interconexiune (cu men ionarea datelor de
retragere/repunere în func iune) i impactul lor asupra capacit ii fiec rei interconexiuni,
publicate anual pentru anul urm tor i actualizate lunar, func ie de schimb ri;
d) prognoze pentru anul urm tor ale capacit ilor disponibile a interconexiunilor, pe s pt mâni,
cu delimitarea pe ore de vârf de sarcin i în gol de sarcin , cu actualizare lunar ;
e) prognoze pentru s pt mâna urm toare ale capacit ilor disponibile a interconexiunilor, pe
ore;
f) descrierea general a metodelor utilizate în diferite circumstan e pentru rezolvarea
congestiilor i maximizarea capacit ii de interconexiune oferit pe pia ;
g) metodologia în baza c reia se calculeaz capacitatea net i disponibil a interconexiunilor
pentru diferite perioade de alocare, elaborat i aprobat conform cerin elor Regulamentului
privind accesul la re elele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere i
gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic, aprobat de Agen ie;
h) informa iile privind capacitatea net a interconexiunii, capacitatea disponibil a
interconexiunii i distribu ia capacit ii disponibile a interconexiunii pe diferitele sesiuni de
licita ie în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la re elele electrice
de transport pentru schimburile transfrontaliere i gestionarea congestiilor în sistemul
electroenergetic, aprobat de Agen ie, publicate în avans pentru fiecare perioad de licita ie,
pentru fiecare sens (import sau export) i pentru fiecare grup de linii de interconexiune;
i) num rul total al cererilor depuse i capacitatea solicitat pentru alocarea capacit ilor de
interconexiune, pentru fiecare sens (import sau export) i pentru fiecare grup de linii de
interconexiune;

Informa ii publicate de OST
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j) capacitatea alocat participan ilor la licita ie i pre ul de închidere, pentru alocarea
capacit ilor de interconexiune, pentru fiecare sens (import sau export) i pentru fiecare
interfa a cu alte sisteme electroenergetice sau pentru interconexiune separat, dup caz;
k) capacit ile disponibile de interconexiune pentru ziua urm toare, pe ore, rezultate dup
desf urarea licita iilor explicite;
l) cantitatea orar a exporturilor declarate i importurilor declarate pentru fiecare zon de
tranzac ionare de frontier , publicat dup validarea notific rilor fizice dup închiderea PZU,
dar nu mai târziu de ora 20:00;
m) fluxurile orare fizice de energie pe interconexiuni publicate în fiecare s pt mân , pentru
s pt mâna anterioar ;
n) detalii privind ie irile din func iune programate i accidentale ale capacit ilor de
interconexiune imediat dup apari ie, detalii privind momentul când se prognozeaz
repunerea în func iune a componentelor afectate;
o) descrierea motivelor i efectelor ac iunilor efectuate de OST care au avut impact asupra
tranzac iilor transfrontaliere, incluzând reducerea drepturilor de utilizare a capacit ilor
alocate anterior, pentru fiecare or , cu publicarea fluxurilor i a efectelor imediat dup
producere evenimentului i a altor informa ii în ziua urm toare;
p) veniturile rezultate din scoaterea la licita ie a capacit ilor de interconexiune;
3) informa ii privind consumul de energie electric :
a) prognoza de consum net total i sarcina maxim cel pu in pentru anul urm tor ( i pân la
10 ani în avans);
b) consumul net orar prognozat de OST pentru urm toarele 7 zile, publicat zilnic;
c) consumul net realizat al SE în ziua anterioar , publicat zilnic;
4) informa ii privind func ionarea pie ei de echilibrare:
a) rezerva orar prognozat de OST pentru ziua urm toare, determinat ca diferen între
capacitatea disponibil determinat conform declara iilor de disponibilitate i suma între
prognoza de consum i soldul export/import la nivel de sistem, publicat zilnic;
b) rezerva necesar , separat pentru fiecare tip, publicat imediat dup verificarea final a
ofertelor pentru ziua de livrare;
c) banda disponibil pentru restabilirea automat a frecven ei, publicat imediat dup verificarea
final a ofertelor zilnice pentru ziua de livrare;
d) cantitatea de energie electric de echilibrare disponibil corespunz toare procesului de
restabilire manual a frecven ei i procesului de înlocuire a rezervelor, publicat imediat dup
verificarea final a ofertelor zilnice pentru ziua de livrare;
e) cantitatea total de energie electric de echilibrare, separat pe tip i sens, selectat (angajat )
în fiecare interval de dispecerizare pentru echilibrarea sistemului, publicat în cel mult o or
dup sfâr itul intervalului de dispecerizare;
f) cantitatea total de energie electric de echilibrare, separat pe tip i sens, efectiv livrat în
fiecare interval de dispecerizare pentru echilibrarea sistemului, publicat la încheierea
decont rii pe PEE;
g) cantitatea total de energie electric de echilibrare, separat pe tip i sens, selectat în fiecare
interval de dispecerizare pentru managementul congestiilor interne, publicat în cel mult o ora
dup sfâr itul intervalului de dispecerizare;
h) cantitatea total de energie electric de echilibrare, separat pe tip i sens, efectiv livrat în
fiecare interval de dispecerizare pentru managementul congestiilor, publicat la încheierea
decont rii pe PEE;
i) pre urile pentru energia electric de echilibrare selectat corespunz toare procesului de
restabilire automat a frecven ei de cre tere de putere, respectiv reducere de putere, publicate
în cel mult o or dup sfâr itul intervalului de dispecerizare;
j) pre ul pentru energia electric de echilibrare selectat corespunz toare procesului de
restabilire manual a frecven ei de cre tere (de sc dere) de putere, publicat în ziua urm toare
zilei de dispecerizare, pentru fiecare interval de dispecerizare;
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739. OPEE monitorizeaz activitatea zilnic a participan ilor la PZU i PPZ prin analiza a cel pu in
urm torilor indicatori privind func ionarea pie ei:
1) cantitatea de energie electric tranzac ionat în cadrul PZU;
2) cantit ile de energie electric tranzac ionate pe pia a contractelor bilaterale;
3) cantit ile de energie electric tranzac ionate de c tre unit ile cu producere prioritar ;
4) cantitatea de energie electric tranzac ionat pe PPZ;
5) cotele pie elor organizate de energie electric din totalul energiei electrice tranzac ionate;
6) num rul participan ilor specificat pentru fiecare din pia a contratelor bilaterale, PZU i PPZ;
7) cotele energiei electrice tranzac ionat de fiecare participant la pia a angro de energie electric
în cadrul fiec rei pie e organizate (pia a contractelor bilaterale, PZU, PPZ);
8) de câte ori energia electric a fost tranzac ionat înainte de livrare;
9) statistica tranzac iilor i cantit ilor de energie electric tranzac ionate pe fiecare interval de
tranzac ionare;
10) diferen a dintre pre ul ofertat de un participant i pre urile ofertate pe PZU;

Sec iunea 2
Informa ii publicate de OPEE

k) pre ul pentru energia electric de echilibrare selectat corespunz toare procesului de înlocuire
a rezervelor de cre tere (de sc dere) de putere, publicat în ziua urm toare zilei de
dispecerizare, pentru fiecare interval de dispecerizare;
l) pre urile dezechilibrelor pozitive/negative pe fiecare interval de dispecerizare, publicate la
încheierea decont rii pe PEE/dezechilibrelor PRE;
m) dezechilibrul total al SE, pentru fiecare interval de dispecerizare, publicat la încheierea
decont rii pe PEE;
n) valorile agregate ale dezechilibrelor pozitive, respectiv negative ale PRE în fiecare interval de
dispecerizare, publicate la încheierea decont rii dezechilibrelor PRE;
o) informa ii privind bilan ul financiar lunar al PEE/dezechilibrelor PRE, înainte de redistribuire
(costuri/venituri suplimentare aferente echilibr rii SE ), publicate la încheierea decont rii pe
PEE/dezechilibrelor PRE;
5) informa ii privind achizi ia serviciilor de sistem:
a) cantitatea de serviciilor de sistem procurate;
b) consumul tehnologic i pierderile de energie electric în re eaua electric de transport;
c) cantit ile de servicii de sistem solicitate de c tre OST, publicate în conformitate cu
prevederile Titlului VIII;
d) cantit ile de servicii de sistem achizi ionate de c tre OST, publicate nu mai târziu de ziua
urm toare zilei de tranzac ionare în care au fost achizi ionate serviciile de sistem;
e) pre ul (pre urile) pentru serviciile de sistem, publicate nu mai târziu de ziua urm toare zilei de
tranzac ionare în care au fost achizi ionate serviciile de sistem.
737. În termen de o lun de la începutul fiec rui an calendaristic OST elaboreaz i prezint
Agen iei un raport privind achizi iile serviciilor de sistem pentru perioada anului precedent, care va
include cel pu in:
1) cheltuielilor totale privind achizi ia serviciilor de sistem;
2) informa ii statistice privind cantitatea rezervelor contractate în baza licita iilor (separate pe
tip i perioad );
3) evaluarea adecv rii rezervelor necesit ilor SE;
4) descrierea cazurilor de neîndeplinire a instruc iunilor de dispecer ce in de furnizarea
serviciilor de sistem;
5) propuneri concrete privind îmbun t irea program rii i gestion rii serviciilor de sistem.
738. Raportul anual elaborat de OST este utilizat de Agen ie la elaborarea Studiului de pia în
condi iile Legii cu privire la energia electric .
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748. Fiecare OSD va publica pe pagina web oficial informa ii privind cantitatea de energie
electric pentru acoperirea consumului tehnologic i a pierderilor de energie electric în re elele
electrice de distribu ie i pre urile corespunz toare, dup cum urmeaz :
1) cantitatea de energie electric pentru acoperirea consumului tehnologic i a pierderilor de
energie electric necesar OSD;
2) cantitatea de energie electric pentru acoperirea consumului tehnologic i a pierderilor de
energie electric achizi ionat de c tre OSD, publicat nu mai târziu de ziua urm toare zilei de
tranzac ionare în care a fost achizi ionat ;
3) pre ul (pre urile), publicate nu mai târziu de ziua urm toare zilei de tranzac ionare în care s-a
f cut achizi ia;
4) cantitatea de energie electric pentru acoperirea consumului tehnologic i a pierderilor de
energie electric tranzac ionat pe PZU de c tre OSD i pre urile corespunz toare, publicate nu
mai târziu de ziua urm toare zilei de tranzac ionare;
5) produc iei nete în teritoriul specificat în licen al OSD;
6) consumului net în teritoriul specificat în licen al OSD;
7) capacitatea instalat , agregat pentru unit ile de producere în teritoriul specificat în licen al
OSD, separate pe tehnologie de producere a energiei electrice.

Sec iunea 3
Informa iile publicate de operatorii sistemelor de distribu ie

11) al i indicatori de monitorizare stabili i de Agen ie în scopul identific rii pozi iei dominante a
unui participant.
740. Indicatorii privind func ionarea pie ei stabili i la pct. 739 sunt publica i de c tre OPEE pe
pagina web oficial pentru fiecare interval de tranzac ionare al zilei de livrare. Rapoartele privind PZU
i PPZ trebuie actualizate ori de câte ori informa iile se modific .
741. Urm toarele informa ii vor fi f cute disponibile de c tre OPEE atunci când emite confirm ri
de tranzac ie:
1) pre ul de închidere a PZU i cantitatea tranzac ionat în fiecare or , acestea se transmit i OST
imediat dup realizarea confirm rilor de tranzac ie;
2) num rul total al tranzac iilor încheiate pe fiecare pia organizat gestionat de OPEE;
3) curbele agregate ale cererii i ofertei pentru fiecare or ;
4) pre urile de închidere a pie ei i cantit ile de energie electric agregate tranzac ionate în fiecare
sesiune pe pie ele administrate de ace tia, separat pe tipuri de produse, în ziua de
tranzac ionare;
5) PIP i cantitatea tranzac ionat în fiecare or .
742. În termen de 10 zile lucr toare dup încheierea fiec rei luni OPEE transmite Agen iei un
raport lunar privind activitatea participan ilor la pia a de energie electric pe parcursul lunii care s-a
încheiat.
743. OPEE poate utiliza i al i indicatori de monitorizare ai pie ei angro de energie electric , pe
care îi consider reprezentativi, incluzându-i i în rapoartele prezentate Agen iei.
744. Raportul lunar include valorile numerice ale indicatorilor privind func ionarea pie ei
specifica i în prezenta sec iune, precum i evalu rile, analizele i recomand rile OPEE.
745. Raportului lunar anonimizat este publicat pe pagina web oficial a OPEE.
746. Agen ia utilizeaz informa iile prezentate de OPEE i OST în scopul realiz rii activit ilor de
monitorizare i control, precum i a elabor rii studiilor de pia în conformitate cu cerin ele Legii cu
privire la energie electric .
747. În scopul monitoriz rii pie ei de energie electric Agen ia utilizeaz indicatori de analiz a
concuren ei pe pia , cum ar fi indicatorul HerfindahlHirschman.

TITLUL XIV
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756. Agen ia:
1) monitorizeaz func ionarea pie elor energiei electrice în conformitate cu prevederile Regulilor;
2) monitorizeaz respectarea de c tre participan ii pie ei energiei electrice a regulilor, procedurilor
i formularelor aprobate în scopul implement rii Regulilor;
3) identific orice caz de nerespectare a Regulilor sau a comportamentului anticoncuren ial.
757. OPEE i OST informeaz Agen ia cu privire la orice aspect care conduce la:
1) o func ionare inadecvat a pie elor organizate de energie electric ;
2) un comportament anticoncuren ial sau inadecvat al oric rui participant al pie ei energiei
electrice, prezentând solu ii posibile pentru remedierea situa iei constatate.
758. OPEE i OST prezint periodic Agen iei, într-un format electronic stabilit de Agen ie i, dup
caz, în scris, informa iile necesare pentru a permite acesteia s evalueze eficien a func ion rii pie ei
angro de energie electric i influen ele reciproce dintre pie ele organizate de energie electric ,

Capitolul II
Supravegherea Pie ei
Sec iunea 1
Monitorizarea pie ei energiei electrice

751. OPEE i OST implementeaz sistemele informa ionale necesare func ion rii pie ei energiei
electrice, incluzând cerin ele hardware i software, ce îndeplinesc toate cerin ele sistemelor de
tranzac ionare, de programare, al PEE i respectiv de decontare, conform prezentelor Reguli.
752. OPEE i OST stabilesc protocoale de interfa adecvate pentru comunicarea p r ilor cu
sistemul de tranzac ionare, sistemul de programare, sistemul PEE, sistemul de m surare i respectiv cu
sistemul de decontare, folosind standarde interna ionale corespunz toare i comunic aceste protocoale
de interfa tuturor p r ilor care solicit acest lucru.
753. Suplimentar fa de responsabilitatea participan ilor pie ei energiei electrice de a îndeplini
prevederile prezentelor Reguli privind comunicarea datelor, participan ii pie ei energiei electrice
trebuie s realizeze sisteme corespunz toare pentru comunicarea eficient cu sistemul de
tranzac ionare al PZU, sistemul de programare i sistemul PEE ale OST, sistemele de decontare ale
OPEE, respectiv OST cât i sistemul de m surare, dup caz.
754. OPEE i OST comunic în termen util participan ilor pie ei energiei electrice caracteristicile
tehnice ale sistemelor informa ionale pe care au obliga ia s le implementeze conform prevederilor pct.
753. În scopul particip rii pe pia a energiei electrice întreprinderile electroenergetice sunt responsabile
de asigurarea func ionalit ii canalelor de comunica ii i sistemele informa ionale proprii.
755. OPEE, OST i OSD creaz i men ine, fiecare, baze de date ale tuturor informa iilor ce au
fost solicitate s fie prezentate de participan ii pie ei sau de alte p r i conform prezentelor Reguli.
Fiecare baz de date p streaz o copie a tuturor datelor corespunz toare prezentate sau p strate.
Formatul de p strare a înregistr rilor este stabilit de c tre OPEE, OST respectiv OSD, dup caz.

Sec iunea 2
Sistemele informatice, de telecomunica ie i bazele de date

749. Notific rile transmise p r ilor, din partea celor ce emit astfel de notific ri, vor fi adresate unei
persoane desemnate ca responsabil cu primirea respectivelor notific ri. În acest sens fiecare parte va
desemna o persoan responsabil respectiv .
750. Datele solicitate conform prezentelor Reguli vor fi prezentate în formatul specificat conform
Regulilor, sau, dup caz, în cel specificat de OPEE sau OST.

CONDI II GENERALE I FINALE
Capitolul I
Func ionarea pie ei
Sec iunea 1
Date i rapoarte
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Sec iunea 2

766. Pân la desemnarea OPEE de c tre Guvern în condi iile Legii cu privire la energie electric ,
OST organizeaz înregistrarea contractelor bilaterale încheiate de participan ii la pia a de energie
electric i determin pozi iile nete ale participan ilor, realizând atribu iile OPEE stabilite în prezentul
Titlu i în Titlul II.
767. Cheltuielile legate de obliga iile stabilit în pct. 766 sunt recunoscute în scopuri tarifare la
stabilirea tarifului de transport.

Sec iunea 1
Prevederi tranzitorii pentru pia a contractelor bilaterale

Capitolul IV
Prevederi speciale i tranzitorii

762. În cazul constat rii unor situa ii care pun în pericol securitatea aprovizion rii cu energie
electric a consumatorilor finali i/sau stabilit ii func ion rii sistemului electroenergetic, OPEE i/sau
OST este obligat s ac ioneze conform Planului de ac iuni pentru situa ii excep ionale pe pia a energiei
electrice, aprobat de Guvern.
763. Participan ii la pia a de energie electric î i desf oar activitatea pe pia a de energie electric
cu respectarea prevederilor Regulamentului privind situa iile excep ionale pe pia a energiei electrice,
aprobat de Guvern.
764. Suspendarea par ial sau total a pie ei de energiei electrice, precum i reluarea activit ilor
este realizat prin hot rârile Comisiei pentru Situa ii Excep ionale a Republicii Moldova.
765. Aprovizionarea cu energie electric pe perioada suspend rii pie ei energiei electric este
realizat în conformitate cu obliga iile de serviciu public impuse conform prevederilor Legii cu privire
la energia electric .

Capitolul III
Situa ii excep ionale pe pia a de energie electric

760. La cererea unui participant la pia a energiei electrice sau la sesizarea unui organ central de
specialitate al administra iei publice, a unei alte autorit i publice, Agen ia este în drept s ini ieze
investiga ii privind func ionarea pie ei energiei electrice.
761. Dac în rezultatul investiga iei efectuate conform pct. 760 se constat c unul sau mai mul i
participan i ai pie ei energiei electrice nu au respectat prevederile prezentelor Reguli sau alte cerin e i
proceduri aprobate pentru implementarea acestora, în func ie de gravitatea faptelor constatate, Agen ia
procedeaz în conformitate cu prevederile art. 85 din Legea cu privire la energia electric .

Sanc ionarea participan ilor la pia

componente ale pie ei angro de energie electric . Informa iile transmise pot include, dar nu se
limiteaz neap rat la: notific rile fizice, ofertele orare ale participan ilor la PZU i PEE, ordinea de
merit pe PZU i respectiv PEE, PIP, pre uri pentru energia electric de echilibrare, prognozele de
consum, decont rile, declara iile de disponibilitate, precum i rapoarte con inând sinteze ale unor
informa ii de acest tip.
759. La solicitarea Agen iei, OPEE i OST prezint date istorice din bazele de date de inute, întrun format stabilit de Agen ie, pentru efectuarea studiilor de pia i îndeplinirea obliga iilor privind
monitorizarea pie ei energiei electrice.

2) Pentru intervalele de dispecerizare în care OST a activat energie electric de echilibrare
pentru reducere de putere:
, iar
;
3) Pentru intervalele de dispecerizare în care OST nu a activat energie electric de echilibrare:
, iar
.

773. Toate procedurile i documentele elaborate i aprobate de OST conform prezentelor Reguli
sunt publicate pe pagina web a OST în termen de 3 zile lucr toare dup aprobare.
774. Pân la crearea PEE în conformitate cu cerin ele Legii cu privire la energie electric , în scopul
asigur rii stabilit ii SE i asigur rii aprovizion rii cu energie electric a consumatorilor finali, OST
realizeaz echilibrarea sistemului electroenergetic conform prevederilor Titlului VI, utilizând procesul
de înlocuire a rezervelor, procesul de restabilire a frecven ei pentru care exist unit i de producere
calificate i schimburile de energie electric cu OST din rile vecine.
775. În termen de o lun din momentul intr rii în vigoare a prezentelor Reguli OST i produc torii
care de in unit i de producere calificate de energie electric sunt obliga i s semneze contracte pentru
procurarea energiei electrice de echilibrare.
776. Contractele pentru procurarea energiei electrice de echilibrare i pentru procurarea energiei
electrice necesare compens rii fluxurilor tehnologice de energie electric cu sistemele
electroenergetice din rile vecine sunt transmise la avizare Agen iei.
777. Pân la lansarea PZU, în locul PIP, OST utilizeaz în procesul de validare a ofertelor zilnice
pre ul de închidere a pie ei zilei urm toare din Ucraina. În scopul exprim rii pre ului de închidere a
pie ei zilei urm toare din Ucraina în moned na ional , OST utilizeaz cursul de schimb aprobat de
Banca Na ional pentru ziua respectiv .
778. Compensarea fluxurilor tehnologice de energie electric cu OST din rile vecine este
realizat conform acordurilor semnate în acest sens de OST cu OST din rile vecine, aprobate de
Agen ie în condi iile stabilite în Legea cu privire la energia electric .
779. Cheltuielile cu procurarea energiei electrice de echilibrare i energiei electrice necesare pentru
compensarea fluxurilor tehnologice de energie electric cu sistemele electroenergetice din rile
vecine, sunt compensate prin decontarea dezechilibrelor de c tre PRE, conform prevederilor
prezentelor Reguli.
780. Pân la lansarea PZU OST va utiliza în procesul de decontare a dezechilibrelor PRE pre ul de
închidere a pie ei aplicabil intervalului de dispecerizare respectiv ob inut pe pia a zilei urm toare din
Ucraina. În scopul exprim rii pre ului de închidere a pie ei zilei urm toare din Ucraina în moned
na ional OST utilizeaz cursul de schimb aprobat de Banca Na ional pentru ziua respectiv .
781. La intrarea în vigoare a prezentelor Reguli OST utilizeaz urm toarele valori pentru factorii
de echilibrare
i
ca valori distincte pentru urm toarele cazuri:
1) Pentru intervalele de dispecerizare în care OST a activat energie electric de echilibrare
pentru cre terea de putere:
, iar
;

Sec iunea 3
Prevederi speciale privind pia a energiei electrice de echilibrare i decontarea dezechilibrelor

768. OPEE este responsabil s transmit spre avizare Agen iei toate procedurile i documentele
elaborate conform cerin elor prezentelor Reguli cu cel pu in 3 luni înainte de data preconizat pentru
lansarea PZU în condi iile Legii cu privire la energia electric .
769. Toate procedurile i documentele elaborate i aprobate de OPEE conform prezentelor Reguli
sunt publicate pe pagina web a OPEE în termen de 3 zile lucr toare dup aprobare.
770. La etapa de lansare a PZU Agen ia poate stabili pre uri plafon la energia electric pentru
tranzac iile încheiate pe PZU, în condi iile stabilite în prezentele Reguli.
771. Pre urile plafon pentru tranzac iile încheiate pe PZU sunt determinate în baza studiului de
pia efectuat de Agen ie, inând cont de evolu iile pre urilor la energia electric la nivel regional.
772. Proiectul hot rârii de aprobare a pre urilor plafon pentru tranzac iile încheiate pe PZU este
supus consult rilor publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparen a în
procesul decizional.

Prevederi tranzitorii privind lansarea pie ei zilei urm toare i pie ei pe parcursul zilei
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12. Participarea la licita ie este deschis tuturor p r ilor interesate, care au îndeplinit cerin ele
prezentei sec iuni. P r ile interesate care îndeplinesc cerin ele prezentei sec iuni, înainte de lansarea
unui proces de licita ie sunt eligibile s participe la licita ie.
13. Cump r torul anun în mod public pe pagina sa web oficial , p r ile interesate s depun
dosarele pentru a fi inclu i în lista de furnizori precalifica i de energie electric . Dup necesitate,
Cump r torul poate expedia p r ilor interesate scrisori de invita ie de participare la licita ie.
14. In anun Cump r torul va informa p r ile interesate despre criteriile aplicate i va face publice
criteriile de calificare pentru includerea în lista furnizorilor precalifica i.

Sec iunea 2
Criterii i documentele solicitate pentru întocmirea listei de furnizori precalifica i

Sec iunea 1
Termeni i condi ii generale
1. Procedura de procurare a energiei electrice (denumit în continuare procedura) define te
termenele, condi iile i modul de achizi ie a energiei electrice de c tre furnizorii serviciului universal,
furnizorii de ultim op iune i operatorii sistemelor de transport i de distribu ie a energiei electrice.
2. Achizi ia de energie electric se efectueaz printr-un proces de licita ie competitiv, respectând
principiile transparen ei i nediscrimin rii.
3. Procesul de achizi ii se desf oar cel pu in o dat pe an pentru contracte de vânzare-cump rare
a energiei electrice pentru un an calendaristic sau 12 luni consecutive, cu posibilitatea de a contracta
energie electric i pentru perioade mai scurte de timp (trimestrial, lunar, s pt mânal, sau o perioad
determinat conform caietului de sarcini).
4. Titularii de licen e vor tinde s utilizeze sisteme i platforme electronice în procesul de
desf urare a licita iilor.
5. Se recomand utilizarea prezentei proceduri în procesul de achizi ie de energie electric de
c tre to i furnizorii de energie electric .
6. În scopul prezentei proceduri, se aplic urm toarele defini ii:
Caietul de sarcini - specifica ia detaliat a cerin elor necesare de îndeplinit pentru a putea furniza
energie electric , precum i cerin ele organizatorice ce in de licita ie, care este pus la dispozi ia
participan ilor care au fost califica i pentru participarea la licita ie conform prezentei proceduri.
Cump r tor - un furnizor al serviciului universal, furnizor de ultim op iune sau un operator de
sistem, care efectueaz achizi ia energiei electrice în conformitate cu prezenta procedur ;
Vânz tor - un participant al pie ei energiei electrice sau o persoan juridic din alte ri, care
particip la o procedura de achizi ie a energiei electrice organizat de Cump r tor.
7. În cazul în care dispozi iile individuale ale procedurii devin nule sau caduce în totalitate sau
par ial, acest lucru nu afecteaz dispozi iile r mase.
8. Procesul de achizi ie a energiei electrice este realizat prin licita ii organizate în conformitate cu
necesit ile de energie electric ale Cump r torului.
9. Cump r torul organizeaz licita ii pentru achizi ia de energie electric (în continuare: licita ie),
în cadrul c rora sunt colectate oferte pentru vânzarea de energie electric .
10. Modalitatea de desf urare a licita iei este specificat în caietul de sarcini.
11. În conformitate cu prevederile prezentei proceduri, Cump r torul trebuie s selecteze unul sau
mai mul i ofertan i, cu care va semna Contractul pentru vânzarea-cump rarea de energie electric .

PROCEDURA DE PROCURARE A ENERGIEI ELECTRICE

Anexa
la Regulile pie ei energiei electrice
aprobate prin Hot rârea ANRE
nr. 283/2020 din 7 august 2020

Sec iunea 3
Obiectul licita iei
25. Obiectul licita iei poate fi orice produs din lista de mai jos:

15. Informa ia necesar a fi prezentat de c tre p r ile interesate pentru a fi incluse în lista
furnizorilor precalifica i con ine formularele incluse în Anexa 1 i Anexa 2, precum i, f r a se limita:
 Copia deciziei de înregistrare;
 Copia certificatului de atribuire a codului fiscal;
 Copia licen ei de producere sau de furnizare a energiei electrice, dup caz;
 Criterii tehnice: Sursa de energie electric (central electric proprie, cump rare din
pia , import (din ce ar ), altele);
 Dovada experien ei în furnizarea energiei electrice (stabilit de c tre Cump r tor în
caietul de sarcini);
 Capacitatea alocat pe perioada contractului pentru interconexiunile respective, în cazul
importatorilor de energie electric ;
 Dovada disponibilit ii puterii i cantit ii suficiente de energie electric ;
 Dovada de inerii volumului suficient de combustibil pe perioada contractului, precum i
lipsa datoriilor fa de furnizorii de combustibil, în cazul produc torilor care proceseaz
combustibil pentru a produce energie electric ;
 Dovada lipsei datoriilor pentru anul precedent la plata impozitelor i contribu iilor în
conformitate cu prevederile legale ale rii unde este înregistrat partea interesat ;
 Copia rapoartelor financiare pentru ultimii doi ani;
 Declara ie precum c partea interesat nu este în procedur de faliment sau în proces de
lichidare i/sau i-a suspendat activitatea economic .
16. P r ile interesate trebuie s transmit solicit rile de calificare în calitate de furnizor precalificat
prin scrisoare recomandat , personal sau la adresa electronic specificat de Cump r tor.
17. Documentele furnizate de p r ile interesate trebuie s fie prezentate în original sau în copii
autentificate prin semn tura administratorului persoanei juridice, ori ca copii legalizate notarial.
18. Furnizorii care au prezentat solicit ri completate în mod corespunz tor i îndeplinesc criteriile
de calificare sunt incluse în lista furnizorilor precalifica i.
19. În cazul unei solicit ri incomplete, Cump r torul informeaz partea interesat prin e-mail
despre faptul, c solicitarea este incomplet i despre informa iile care lipsesc. Partea interesat
transmite informa iile lipse sau dovezi suplimentare pentru a putea fi inclus în lista furnizorilor
precalifica i.
20. Cump r torul notific solicitantul privind includerea în lista furnizorilor precalifica i.
21. Pe baza criteriilor de calificare, fiecare Cump r tor elaboreaz o list proprie de furnizori
precalifica i. Criteriile din aceast sec iune sunt cumulative. Nici o parte interesat nu poate trece la
urm toarele etape ale procedurii de achizi ie a energiei electrice decât dac este inclus în lista
furnizorilor precalifica i.
22. Cump r torul trebuie s p streze i s plaseze pe pagina sa web oficial lista furnizorilor
precalifica i pentru participarea la licita iile de procurare a energiei electrice în conformitate cu
prezenta procedur . Procesul de calificare la licita ii este realizat continuu. În acest scop Cump r torul
va p stra permanent pe pagina sa web oficial criteriile de calificare pentru includerea în lista
furnizorilor califica i.
23. Eligibilitatea participan ilor la licita ie este valabil pentru toate licita iile ulterioare.
24. În scopul actualiz rii documenta iei de înregistrare, Cump r torul poate solicita actualizarea
documentelor care au servit temei pentru calificare în calitate de participant la licita ii, modificând lista
participan ilor la licita ie în baza informa iilor oferite. Cump r torul este în drept sa revizuiasc
periodic la necesitate lista furnizorilor precalifica i, prin excluderea acelor care dup p rerea sa nu mai
corespund criteriilor de calificare i/sau nu prezint garan ii suficiente ori dovezi de
experien /calificare necesar pentru asigurarea îndeplinirii obliga iilor sale, informând furnizorul
despre acest fapt.
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26. Cump r torul determin calendarul licita iei, tipul produsului, perioada de livrare, cantit ile de
energie electric , profilul sarcinii pe care inten ioneaz s le contracteze în cadrul unei licita ii
elaborând Caietul de sarcini, cu luarea în considerare a cerin elor prezentei proceduri.
27. Licita ia poate fi organizat simultan pentru mai multe tipuri de produs. În acest caz
Participan ii la licita ie fac oferte separate pentru fiecare produs.
28. În caz de organizare a licita iilor electronice participan ii la licita ie trebuie s aib o adres de
e-mail oficial activ . În cazul, în care în procesul de desf urare a licita iilor se utilizez o platform
electronic de achizi ii, Cump r torul trebuie s asigure testarea accesului înainte de utilizarea
efectiv .
29. Cump r torul public caietul de sarcini pe pagina web oficial cu cel pu in 15 zile lucr toare
înainte de data limit de depunerea a ofertelor pentru produsele lunare i alte produse pe termen mai
lung, i cu cel pu in 5 zile lucr toare înainte de data limit de depunerea a ofertelor pentru produsele pe
termen mai scurt. Caietul de sarcini al licita iei con ine cel pu in urm toarele:
Modalitatea desf ur rii licita iei;
Specifica ia produsului sau produselor (tip, profil, cantitate, perioad de livrare etc.);
Datele i calendarul licita iei, inclusiv procedurile de testare, dac este relevant;
Detaliile aferente pre ului ofertat i moneda, dac este relevant (de exemplu: pre ul maxim);
Detalii despre garan ii financiare, dac sunt aplicate;
Persoana (persoanele) de contact a Cump r torului;
Informa ia, necesar a fi prezentat în oferte, inclusiv modul de asigurare a surselor de energie
electric (din centrale electrice proprii, prin achizi ii pe pia a energiei electrice, prin import cu
indicarea arii de origine);
Modelul contractului de vânzare-cump rare;

Sec iunea 4
Licita iile pentru achizi ionarea energiei electrice

1) Produse anuale :
a) Sarcin de baz : ___ MW pentru perioada Y (unde Y reprezint un an calendaristic sau 12
luni consecutive).
Sarcina de baz este un produs energetic standardizat cu band pentru livrarea fizic a energiei
electrice, a c rui furnizare începe în prima zi din prima lun a perioadei Y la ora 00.00 i se
închei în ultima zi din ultima lun a perioadei Y la orele 24:00.
b) Sarcin de zi: ___ MW pentru perioada Y (puterea maxim ).
Sarcin de zi este un profil specific zilnic al produsului energetic pentru livrarea fizic a
energiei electrice, a c rui livrare începe de la ora [07.00] h pân la orele [22.00] h din fiecare zi
calendaristic a perioadei (Y), cu excep ia zilelor nelucr toare.
c) Sarcin de noapte: ___ MW (puterea maxim ).
Sarcina de noapte este un profil specific zilnic al produsului energetic pentru livrarea fizic a
energiei electrice, a c rui livrare începe de la orele [00.00] h pân la orele [07.00] h i de la
orele [22.00] h pân la orele [00.00] h în fiecare zi calendaristic a perioadei (Y), cu excep ia
zilelor nelucr toare. În zilele nelucr toare, profilul este cel al unui produs de baz ;
2) Produse trimestriale: se definesc la fel ca i produsele anuale, singura diferen fiind c
perioada de livrare începe în prima zi a unui trimestru, în timp ce sfâr itul livr rii este ultima zi
a unui trimestru, inclusiv;
3) Produse lunare: se definesc la fel ca i produsele anuale, singura diferen fiind c perioada de
livrare începe în prima zi a unei luni calendaristice, în timp ce sfâr itul livr rii esteultima zi a
unei luni calendaristice, inclusiv;
4) Produse s pt mânale: se definesc la fel ca produsele anuale, singura diferen fiind c
începerea livr rii va fi ziua de luni, în timp ce sfâr itul livr rii va fi ziua de duminic (inclusiv)
a unei s pt mâni;
5) Alte produse personalizate ca schi e din Caietul de sarcini (6 luni, trimestru, etc.).

Criteriile de calificare.
30. Caietul de sarcini poate include cerin e legate de garan ii financiare pentru executarea
contractului.
31. În cazul licita iei pentru mai multe produse Caietul de sarcini trebuie s con in prevederi
pentru fiecare produs.
32. Pentru toate produsele, cantitatea poate fi definit ca:
fix - de ex. produs de baz 10 MW,
flexibil - în cazul în care cantitatea achizi ionat este flexibil , cantitatea minim , precum i
dimensiunea pasului, sunt definite în Caietul de sarcini.
f r cantitate - Cump r torul poate testa pia a f r a introduce o cantitate fix în Caietul de
sarcini, ci mai degrab s defineasc c dore te s cumpere un anumit profil (baz , vârf sau
semivârf pentru o anumit perioad ). Aceasta este o invita ie pentru participan ii la licita ie
pentru a trimite perechi de cantitate i pre .
33. Cump r torul public Caietul de sarcini pe pagina web oficial i îl transmite împreun cu
invita ia de a participa la licita ia specific furnizorilor precalifica i.
34. În toate licita iile, participan ii la licita ie pot depune pân la 3 oferte, independente una de
cealalt , pentru fiecare produs, cu excep ia cazurilor licita iilor f r cantitate, pentru care participantul
la licita ie poate s trimit pân la 5 oferte, independente, pentru fiecare produs.
35. Cump r torul poate include în Caietul de sarcini un pre maxim pentru fiecare produs, ceea ce
implic faptul c , la o anumit licita ie, Cump r torul este dispus s pl teasc pentru electricitate pân
la plafonul respectiv.
36. Ofertele individuale depuse de participan ii la licita ie ar trebui s includ referin e specifice în
cazul, în care cantitatea din ofert nu este divizibil . În caz contrar se consider c cantitatea din ofert
este divizibil .
37. Participan ii la licita ie î i pot depune ofertele începând cu data i ora de deschidere a perioadei
de licitare i pân la data i ora de închidere a acesteia stabilite în caietul de sarcini.
38. În perioada de licitare participan ii î i pot actualiza oferta depus anterior. Doar ultima ofert
depus va fi considerat final i luat în considerare de c tre Cump r tor la stabilirea câ tig torilor.
39. Ofertele pentru fiecare produs vor include cantitatea fix ofertat sau profilul ofertat, în MW i
pre ul în moned na ional (sau valut , specificat în caietul de sarcini)/MWh rotunjit pân la 2
zecimale.
40. Cump r torul poate prelungi termenul limit de depunere a ofertelor, în cazul în care exist
probleme tehnice, exist o solicitare în acest sens din partea furnizorilor precalifica i sau în cazul în
care consider c poate ob ine un pre mai bun.
41. Cump r torul anuleaz licita ia, dac :
1) nu au fost depuse oferte;
2) dup expirarea perioadei de depunere a ofertelor au fost depuse doar dou oferte pentru fiecare
produs individual;
3) au fost depuse numai oferte care:
a) sunt inacceptabile sau neconforme;
b) sunt prezentate dup data-limit de depunere a ofertelor;
c) nu au fost elaborate i prezentate în conformitate cu cerin ele cuprinse în Caietul de
sarcini;
4) pre urile oferite dep esc pre ul maxim specificat de Cump r tor în Caietul de sarcini;
5) în cazul în care Cump r torul consider c scopul licita iei nu a fost atins.
42. În cazul în care licita ia este anulat , Cump r torul va organiza licita ie repetat . Termenele
pentru depunerea ofertelor în cadrul licita iei organizate repetat pot fi reduse de c tre Cump r tor.
43. Dac în licita ia ulterioar i-au depus ofertele cel pu in 2 participan i, cump r torul va selecta
câ tig torul luând în considerare ofertele depuse.
44. În niciun fel Cump r torul nu poate dezv lui informa ii din ofertele depuse oric rei alte p r i în
timpul procesului de licita ie.
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47. Dup închiderea licita iei, Cump r torul verific dac ofertele depuse îndeplinesc cerin ele
stabilite în caietul de sarcini i în prezenta procedur i le valideaz .
48. Toate ofertele valide vor fi înscrise în registrul ofertelor. Ordinea ofertelor din registrul
ofertelor se stabile te în func ie de criteriul pre ul cel mai mic pe o perioad de livrare specific . În
cazul în care exist mai multe oferte cu acela i pre , va avea prioritate oferta depus mai devreme.
49. Toate ofertele valide înscrise în registrul ofertelor sunt considerate valabile pân la semnarea
Contractului cu participan ii selecta i.
50. Ofertele valabile vor fi luate în considerare la evaluarea rezultatelor. Informa iile din ofertele
valabile vor fi transferate în formular agregat i selectat câ tig torul (câ tig torii).
51. În procesul de selectare din ofertele depuse de un participant, pot fi selectate toate, unele sau
niciuna în conformitate cu criteriile de selectare.
52. Sunt considerate oferte poten ial câ tig toare, ofertele cu cel mai mic pre omogenizat,
exprimate în moned na ional /MWh pentru fiecare produs individual i perioada de livrare. La
calcularea pre ului omogenizat se ia lua în considera ie condi iile de livrare i de plat , precum i
valuta/moneda pre ului din oferte prin aplicarea ratei oficiale de schimb stabilit de Banca Na ional a
Moldovei pentru ziua deschiderii ofertelor. Pentru îmbun t irea ofertelor, Cump r torul poate
desf ura o rund de negocieri în care ofertan ii pot venit cu pre uri mic orate fa de ofertele poten ial
câ tig toare.
53. În situa ia în care oferta cu cel mai mic pre garanteaz doar acoperirea par ial (<100 %) a
cererii de energie a Cump r torului (din cauze tehnice sau de alt natur obiectiv ), acesta accept (în
ordine cresc toare) i urm toarea ofert pentru completarea a 100% din cantitatea de energie electric
licitat .
54. Pre ul ofertat de participantul la licita ie inclus în oferta câ tig toare este pre ul la care urmeaz
a fi livrat energia electric .
55. În termen de o zi lucr toare din momentul stabilirii câ tig torului, Cump r torul notific
rezultatele oficiale ale licita iei participan ilor la licita ie i Agen iei. Notificarea va con ine rezultatele,
pre ul (pre urile) i cantit ile contractate pentru fiecare licita ie de produs.
56. În urma rezultatelor licita iei, Cump r torul trimite o notificare fiec rui câ tig tor, la care
anexeaz Contractul completat i semnat scanat, care trebuie semnat de câ tig tor pentru cantitatea de
energie electric /pre ul respectiv.
57. Copia scanat a Contractului de vânzare-cump rare, contrasemnat de câ tig torul licita iei
trebuie trimis Cump r torului în termen de 1 zi lucr toare de la primirea Contractului de c tre
Cump r tor.
58. În cazul în care Contractul nu este semnat de câ tig tor, Cump r torul poate recalcula
rezultatul excluzând ofertele câ tig torului care nu a semnat Contractul sau, dac este nevoie, s
organizeze o licita ie pentru o perioad mai scurt (lunar , s pt mânal ), desf urat în termeni
restrân i.
59. Odat ce Contractul contrasemnat este transmis Cump r torului i confirmat de Cump r tor,
Contractul devine obligatoriu pentru ambele p r i.
60. Cump r torul public rezultatele licita iei pe pagina web oficial dup încheierea licita iei,
specificând:
cantitatea contractat de energie electric ;
pre ul mediu.

Sec iunea 5
Determinarea câ tig torilor i publicarea rezultatelor licita iei

45. Cump r torul nu înregistreaz ofertele depuse dup expirarea perioadei de depunere a
ofertelor.
46. Cump r torul înregistreaz doar ofertele depuse de furnizorii inclu i în lista furnizorilor
precalifica i.

62. Cump r torul efectueaz întregul proces al licita iei i se asigur c procesul se desf oar în
conformitate cu prezenta procedur i cu cerin ele legale aplicabile.
63. Cump r torul are dreptul de a anula licita ia în orice moment pân la expirarea termenului de
depunere a ofertelor dac consider c scopul licita iei nu poate fi atins. Cump r torul notific Agen ia
despre anularea licita iei cu descrierea factorilor care au determinat necesitatea de a anula licita ia.
64. Cump r torul nu poate fi r spunz tor pentru daune directe sau indirecte rezultate din:
incapacitatea unui participant la licita ie de a participa la licita ie;
depunerea cu întârziere a unei oferte;
eroarea unui participant la licita ie în oferta depus ;
anularea licita iei.
65. Orice comportament al participantului la licita ie care are ca scop sau efect interferen a în
procesul de licita ie sau influen inadmisibil asupra rezultatului acesteia, este considerat o înc lcare
grav a prezentei proceduri, care rezult în eliminarea participantului la licita ie i anularea ofertele
deja acceptate ale acestui participant la licita ie.
66. În cazul elimin rii repetate a participantului de la una sau mai multe licita ii organizate de
Cump r tor, ultimul poate decide s elimine participantul la licita ie i din viitoarele licita ii,
excluzând participantul din lista furnizorilor precalifica i. Cump r torul trebuie s informeze cât mai
curând posibil participantul la licita ie cu privire la aceste m suri.
67. În cazurile de la pct. 66, Cump r torul informeaz despre astfel de evenimente Agen ia în
termen de 3 zile lucr toare, cu o precizare detaliat a motivelor acesteia.
68. Toate documentele legate de licita ie (fizice sau electronice), schimburi de informa ii i date
etc. trebuie s fie p strate de cump r tor i furnizor timp de 5 ani dup licita ie.
69. La cererea Agen iei, Cump r torul va prezenta Agen iei toate materialele legate de licita ie,
inclusiv schimburile de informa ii cu participan ii la pia .
70. Dac licita iile pentru anumite produse nu au reu it i o alt licita ie nu poate fi efectuat din
cauza restric iilor de timp sau de securitate a aprovizion rii, Cump r torul organizeaz licita iile
pentru produse pe termen mai scurt.
71. Pân la lansarea PZU i PPZ, dac o licita ie pentru un produs lunar sau s pt mânal nu reu e te
i o alt licita ie nu poate fi efectuat din cauza restric iilor de timp sau de securitate a aprovizion rii,
se folose te o negociere direct cu poten iali furnizori, în afara domeniului de aplicare a prezentei
proceduri.

Sec iunea 6
Prevederi speciale

61. Orice clarificare solicitat de un participant la licita ie (înainte i în timpul licita iei) trebuie s
fie transmis tuturor participan ilor la licita ie în acela i timp.
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Anexa nr. 1
Solicitare de calificare drept furnizor poten ial în cadrul licita iilor pentru achizi ionarea de
energie electric
Solicitantul
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________transmite prin prezenta o cerere de calificare pentru participarea la licita iile viitoare
pentru achizi ionarea de energie electric organizate de Cump r tor.
Informa iile i datele de identificare ale solicitantului
Numele complet al solicitantului
Adresa solicitantului
Codul po tal
ara
Telefon
Nr. de fax
E-mail
Codul fiscal al participantului
Num rul
de
înregistrare
al
participantului
Num rul de cont bancar i sucursala
bancar
Persoanele responsabile de semnarea
Contractului
nume i prenume
Reprezentan i autoriza i pentru primirea informa iei i transmiterea informa iilor
Prenume i nume de Telefon
Nr. de fax
E-mail c tre care Semn tura
familie
sunt
trimise
informa ii
legate de
licita ie

Reprezentan i autoriza i pentru depunerea ofertelor (procesul de lucru)
Prenume i nume de Telefon
Nr. de fax
E-mail de la care Semn tura
familie
vor
fi
depuse
ofertele

Persoane de contact autorizate pentru execu ia contractului (tehnic)
Prenume i nume de Telefon
Nr. de fax
E-mail
familie

Semn tura

Persoane de contact autorizate pentru aspectele financiare
Prenume i nume de Telefon
Nr. de fax
familie

Semn tura

E-mail

Numele i func ia semnatarului:
semn tura
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Anexa nr. 2
Declara ie pe propria r spundere
Participantul la licita ie pentru achizi ia de energie electric
(numele companiei), declar urm toarele:

______________________________

1. Înainte de semnarea acestei declara ii, am luat la cuno tin
licita iei.

i sunt de acord cu Caietul de sarcini a

2. Toate datele prezentate în aceast cerere i în anexele men ionate în acestea sunt veridice i corecte
i c îndeplinesc toate condi iile prev zute de lege pentru desf urarea activit ilor, care fac
obiectul acestei licita ii.
3. Sunt de acord, c Cump r torul poate, ori de câte ori este considerat necesar, s efectueze
anchetele necesare cu organele competente i s ob in date din înregistr ri competente. Datele
dobândite vor fi utilizate exclusiv pentru nevoile Cump r torului.
4. Sunt de acord cu con inutul termen lor i condi iilor generale de livrare a energiei electrice,
precum i cu prevederile contractului. În cazul în care sunt selectat, m angajez s închei un
contract cu acela i con inut în termenul stabilit în Procedura de procurare a energiei electrice.
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