AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
DIRECȚIA GENERALĂ PIAȚĂ ENERGIE ȘI PREȚURI

Notă de prezentare a documentului de discuţie
“Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 64/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de încheiere
a contractelor bilaterale de energie electrică prin utilizarea produselor care să asigure
flexibilitatea tranzacționării”

Regulamentul privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin
utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării a fost aprobat cu Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 64/2020. Ordinul prevede stabilirea unui cadru organizat pentru
tranzacţionarea în regim concurenţial, în mod transparent, public, centralizat şi nediscriminatoriu a
energiei electrice, respectiv:
- modul de stabilire a ofertelor de vânzare sau de cumpărare a energiei electrice de către participanţi;
- modul de organizare a licitaţiilor/sesiunilor de tranzacţionare;
- modul de stabilire a tranzacţiilor şi de contractare a energiei tranzacţionate;
- modul de gestionare şi publicare a informaţiilor privind participanţii, ofertele şi tranzacţiile
efectuate,
prin punerea la dispoziția participanților a unei modalități de tranzacționare cu un grad sporit de
flexibilitate, care să răspundă necesităților de tranzacționare a acestora și, totodată să descurajeze
denunțarea de către una dintre părți a unui contract atunci când evoluțiile din piață ar stimula un
astfel de comportament.
Având în vedere modificările instituite de Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea
Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, respectiv posibilitatea acordată
producătorilor de energie din surse regenerabile de a varia cu până la 100% puterea orară, față de
cantitatea ofertată în contract, a fost modificat Ordinul președintelui ANRE nr. 64/2020, în vederea
precizării explicite a acestui aspect.
În acest sens, documentul supus discuției completează articolul referitor la opțiunea privind
procentul de variație maximă a cantității orare față de valoarea prevăzută în ofertă. Astfel, acesta
rămâne în procentul inițial stabilit de ANRE de 25 %, aplicabil tuturor participanților care inițiază
oferte pe PCCB-LE-flex, respectiv nu mai mult de 100% pentru producătorii de energie din surse
regenerabile.
Totodată, pentru a crește atractivitatea produselor flexibile, în documentul de discuție s-a păstrat
exclusiv prevederea potrivit căreia, în situația activării de către ofertantul inițiator a opțiunii privind
variația puterii orare (conform caracteristicilor ofertei publicate), aceasta se realizează implicit,
cantitatea de energie electrică din contract fiind reciproc notificată la operatorul pieței de echilibrare,
conform prevederilor RPUPCD. A fost eliminată prevederea care stipula că se poate respinge motivat
activarea opțiunii de variație a puterii orare, deoarece se consideră ca a fost acceptată prin semnarea
contractului cu această opțiune.
Propunerile și observațiile vor fi transmise la adresa de e-mail: srpee@anre.ro, până la cel târziu 12
august 2020, ora 16.30.
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