REFERAT DE APROBARE

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de reglementare

Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței contractelor la
termen de energie electrică organizată de societatea Bursa Română de Mărfuri S.A.

Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii reglementării
1. Contextul și cadrul european de
reglementare

2. Cadrul național de reglementare

3. Scopul reglementării

4. Schimbări preconizate/ măsurile
propuse prin prezenta reglementare

Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului european și a
Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune
pentru piața internă de energie electrică și de modificare
a Directivei 2012/27/UE prevede, la art. 3 (4) faptul că:
statele membre asigură condiții de concurență
echitabile, în urma cărora întreprinderile din domeniul
energiei electrice fac obiectul unui tratament, unor
norme și unor tarife transparente, proporționale și
nediscriminatorii,
în
special
în
privința
responsabilității în materie de echilibrare, al accesului
la piețele angro, al accesului la date, al proceselor de
schimbare a furnizorului și al regimurilor de facturare
precum și, după caz, al acordării de licențe.
Art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea energiei electrice și a
gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și
completările ulterioare, prevede că pe piaţa angro se
pot încheia, în toate intervalele de timp, cel puţin
următoarele tipuri de tranzacţii:
[…]
b) tranzacţii încheiate în urma desfăşurării licitaţiilor
pe pieţe organizate, inclusiv pe piaţa de echilibrare a
energiei electrice
[…]
Prezentul proiect de ordin are în vedere stabilirea unui
cadru organizat pentru tranzacționarea energiei
electrice pe Piața contractelor la termen de energie
electrică, prin intermediul unor platforme de
tranzacționare electronice administrate de societatea
Bursa Română de Mărfuri S.A.
Prezentul proiect de ordin este actualizat faţă de
versiunea în vigoare prin introducerea unor produse noi
la tranzacţionare, şi anume:
1

(i) multiplu de zi, respectiv perioada integrală de minim
2 zile de livrare consecutive începând cel mai devreme
cu a doua zi calendaristică următoare zilei încheierii
unei tranzacții; produsul este tranzacționabil doar cu
livrare în bandă;
(ii) 1 săptamână; produsul este tranzacționabil doar cu
livrare în bandă;
(iii) soldul lunii, respectiv perioada formată din restul
zilelor de livrare din cadrul unei luni calendaristice în
curs, începând cu a doua zi calendaristică următoare
zilei încheierii unei tranzacții; produsul este
tranzacționabil doar cu livrare în bandă;
De asemenea, structura textului a fost simplificată,
elementele operaţionale fiind integrate într-o procedură
de tranzacţionare elaborată şi publicată de BRM pe
pagina proprie de internet.

Secțiunea a 3-a – Mențiuni privind impactul socio-economic preconizat al proiectului de
reglementare
1.Impactul macroeconomic
a) impactul asupra pieței de energie în
ansamblul ei
b) impactul asupra operatorilor
economici
c) impactul asupra consumatorilor/
clienților finali (variații de preț sau
altele asemenea)

Regulile de tranzacţionare a contractelor bilaterale
instituite prin prezentul regulament sunt de natură să
creeze o concurenţă benefică pe piaţa organizată de
energie electrică, prin aplicarea unor condiţii de
tranzacţionare diferite, care să răspundă nevoilor
eterogene ale participanţilor la piaţă.
Concurenţa între operatorii pieţei de energie electrică
poate avea efecte benefice asupra întregii pieţe de
energie electrică, inclusiv asupra preţului energiei
electrice tranzacţionate.

Secțiunea a 4-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de
act normativ:
a) acte normative ce vor fi modificate
sau abrogate, ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de act normativ;

Se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 79/2022 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
pieței contractelor la termen de energie electrică
organizată de societatea Bursa Română de Mărfuri S.A.

ANRE invită părțile interesate să transmită observații și propuneri legate de aspectele cuprinse
în cadrul proiectului de ordin, însoțite de o motivație corespunzătoare până la data de 2
septembrie 2022, inclusiv în format editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro.
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