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Preambul 
Platforma Regională Rezervare (denumită în continuare PRR), în calitate de Platformă de Rezervare a 
Capacității este o platformă electronică de comercializare a capacității, proiectată și operată de FGSZ - 
societate de transport gaze naturale pe acțiuni închisă (denumită în continuare FGSZ Ltd.). FGSZ Ltd este 
operator al sistemului de transport independent, autorizat conform Legii XL din 2008 privind furnizarea 
gazelor naturale. Regulile de operare ale Platformei Regionale de Rezervare în calitate de Regulament 
privind Platforma de Rezervare a Capacității (denumite în continuare Regulile de operare) cuprinde regulile 
și procesele aferente rezervării de capacitate și licitațiilor de capacitate, termenii și condițiile de participare 
a utilizatorilor de rețea, termenii și condițiile de contractare, și descriu produsele de capacitate și cadrul 
garanțiilor financiare aferente Utilizatorilor de rețea Membri Anexa I a Regulilor de operare (Acordul de 
afiliere a Utilizatorului de rețea) cuprinde drepturile și obligațiile părților contractante. 

Termenii și condițiile Regulilor de operare sunt obligatorii pentru Operatorul PRR, OTS Membri și UR 
Membri. 

OTS Membri și UR Membri vor fi notificați cu referire la eventualele modificări ale Regulilor de operare prin 
publicarea pe Portalul PRR la data aprobării acestora de către autoritățile de reglementare. 

1. Definiții 
Termenii și definițiile utilizate în prezentul sunt interpretate în sensul Directivei 73/2009/CE, 
Regulamentului 715/2009/CE și Regulamentului 984/2013/UE. Termenii și definițiile utilizate în prezentul 
se referă în special la aceste Reguli de operare, inclusiv Anexa I. 

Rundă de licitație - reprezintă perioada de timp în care UR Membri pot depune, modifica și retrage oferte. 

Confirmarea rezultatului licitației - înseamnă confirmarea semnată digital, transmisă de Operatorul PRR 
UR Membru/Membri și/sau OST Membru/Membri privind stabilirea unei relații contractuale între UR 
Membru/Membri și OST Membru/Membri. 

Taxele de licitație – înseamnă produsul capacității alocate și a prețului unitar al licitației pe licitație de 
capacitate. 

Preț unitar al licitației – înseamnă comisionul de licitație conform rezultatului final al licitației de capacitate 
pe o unitate a produsului de capacitate relevant (monedă/kWh/oră/durată sau monedă/kWh/zi/durată), 
exprimat în termeni monetari. 

Comisionul de licitație - În cazul licitațiilor ascendente, aceasta înseamnă nivelul de preț (%) din ultima 
rundă de licitație. În cazul unei licitații cu preț uniform, acesta este cel mai mic preț (%) oferit și acceptat în 
licitație. 

Calendarul licitației - înseamnă tabelul în care sunt afișate continuu informații de bază referitoare la 
programarea licitațiilor de capacitate, inclusiv datele de începere și produsele cărora li se aplică, publicate 
de Operatorul PRR în baza solicitării și furnizării datelor OST Membru/Membri. 

Codul rețelei privind mecanismele de alocare a capacității - este Regulamentul (UE) Nr. 984/2013 din 14 
octombrie 2013 de stabilire a unui cod al rețelei privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele 
de transport al gazelor și de completare a Regulamentului (CE) Nr. 715/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului. 

CMP - înseamnă Decizia Comisiei 2012/490 din 24 august 2012 privind modificarea Anexei I la Regulamentul 
(CE) Nr. 715/2009 al Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de acces la rețelele de 
transport al gazelor naturale. 

Prima subcotare – este situația în care cererea cumulată a tuturor UR Membri este mai mică decât 
capacitatea oferită la sfârșitul primei runde de licitație sau a unei runde de licitație ulterioare. 
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Primul termen de editare – este termenul specific fiecărui produs de capacitate până la care un OST 
Membru este obligat să încarce parametrii de bază ai produsului de capacitate relevant (capacitatea 
disponibilă, prețul de rezervă, interval mare de preț și interval mic de preț) în Aplicația PRR. 

Preț de adjudecare - este prețul conform rezultatului final al licitației de capacitate, exprimat ca procent 
din prețul de rezervă. Este alcătuit din prețul de rezervă (100%) și din comisionul de licitație (%). 

Preț unitar de adjudecare - este prețul conform rezultatului final al licitației de capacitate pe o unitate a 
produsului de capacitate relevant (monedă/kWh/oră/durată sau monedă/kWh/zi/durată), însemnând 
prețul de adjudecare exprimat în termeni monetari. 

Taxă de adjudecare - este produsul prețului unitar de adjudecare și a cantității de capacitatea ofertei 
câștigătoare. 

Licitație ascendentă - este o licitație în care un UR Membru plasează cantitățile solicitate la intervale de 
preț definite, anunțate secvențial. 

Licitație cu preț uniform - este o licitație în care UR Membru în cadrul unei singure runde de licitație face 
oferte de preț și cantitate, iar toți UR Membri care au câștigat capacitate plătesc prețul celei mai mici oferte 
câștigătoare.  

Capacitate incrementală - este o posibilă creștere viitoare a capacității tehnice care poate fi oferită în  baza 
investițiilor sau a optimizării capacității pe termen lung și ulterior alocată în următoarele cazuri: (a) în 
punctele de interconectare existente (b) prin stabilirea unui nou punct de interconectare, (c) ca și capacitate 
de flux reversibil fizic într-un punct de interconectare, care nu a fost oferită anterior. 

Capacitate grupată - este un produs de capacitate standard, care constă în capacitate de intrare și de ieșire 
corespunzătoare la ambele părți ale unui punct de interconectare. 

Preț de rezervă - este prețul minim eligibil într-o licitație. 

Interval mic de preț - o sumă fixă sau variabilă definită pe punct de intrare / ieșire al rețelei și pentru un 
produs de capacitate, mai mică decât intervalul mare de preț. 

Al doilea termen de editare - este termenul până la care un OST Membru este obligat să stabilească 
eligibilitatea UR Membru/Membri de a participa la licitația de capacitate și de a atribui o limită de credit. Al 
doilea termen de editare expiră cu o (1) oră înainte de începerea fiecărei licitații de capacitate, indiferent 
de produsul de capacitate.  

Interval mare de preț - este o sumă fixă sau variabilă care este definită pe punct de intrare/ieșire al rețelei 
și pentru un produs de capacitate. 

Platformă Regională de Rezervare (PRR) - este platforma electronică de comercializare a capacității 
conform Legii XL din 2008 privind furnizarea gazelor naturale și Codul rețelei privind mecanismele de 
alocare a capacității. Aplicația PRR și Portalul PRR alcătuiesc împreună Platforma Regională de Rezervare. 

Aplicația Platformei Regionale de Rezervare (Aplicația PRR) – înseamnă mediile software cu acces 
securizat, bazate pe internet, de testare și de producție, aparținând Platformei Regionale de Rezervare. 

Portalul Platformei Regionale de Rezervare (Portalul PRR) - reprezintă pagina web, bazată pe internet, cu 
acces liber, pentru publicare și informare, aparținând Platformei Regionale de Rezervare. 

Operatorul Platformei Regionale de Rezervare (Operatorul PRR) - este persoana juridică care operează 
Platforma Regională de Rezervare, însemnând FGSZ Ltd. 

REMIT - Regulamentul (UE) Nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 
privind integritatea si transparenta pieței angro a energiei. 

Utilizator de rețea Membru - o persoană juridică sau fizică înregistrată pe PRR în scopul rezervării, 
transferului și contractării capacităților alocate pe PRR și utilizării altor servicii oferite. 
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Utilizator de rețea Solicitant – este un utilizator de rețea care intenționează să utilizeze serviciile PRR și  
prezintă documentele corespunzătoare solicitării Operatorului PRR. 

OST Membru – operatorul sistemului de transport care alocă și contractează capacități prin PRR și care 
utilizează alte servicii oferite. FGSZ Ltd. este separat un OST Membru. 

OST Solicitant – este un operator al sistemului de transport care intenționează să utilizeze serviciile PRR și  
prezintă documentele corespunzătoare solicitării Operatorului PRR. 

2. Prevederi generale 

2.1. Relația contractuală și caracterul obligatoriu 

La data semnării Acordului de afiliere a OST  de către Operatorul PRR și un OST Solicitant sau a Acordului 
de afiliere a Utilizatorului de rețea între Operatorul PRR și Utilizatorul de rețea Membru Solicitant se 
stabileşte o relație contractuală între Operatorul Platformei Regionale de Rezervare (Operatorul PRR) și OST 
Solicitant sau UR Solicitant. Prin semnarea Acordului de afiliere a OST sau a Acordului de afiliere a 
Utilizatorului de rețea, un OST Solicitant devine OST Membru, iar un UR Solicitant devine Utilizator de rețea 
Membru. 

2.2. Operarea Platformei Regionale de Rezervare 

FGSZ Ltd. operatorul Platformei Regionale de Rezervare. 

În calitate de operator al Platformei Regionale de Rezervare, FGSZ Ltd. este responsabilă de: 

a. semnarea Acordului de afiliere cu Solicitanții prin care aceștia devin OST Membri, respectiv 
Utilizatori de rețea Membri,  

b. acordarea drepturilor de acces și oferirea accesului OST Membri și Utilizatorilor de rețea Membri, 
conform Acordului de afiliere a OST sau Acordului de afiliere Utilizatorului de rețea,  

c. conformarea proceselor de licitare a capacității la Regulile de operare, 
d. primirea, procesarea, trimiterea și arhivarea informațiilor de la/la OST Membri și Utilizatorii de 

rețea Membri, cu privire la tranzacțiile acestora în cadrul Platformei Regionale de Rezervare, 
e. punerea la dispoziţie, întreținerea și dezvoltarea Aplicației PRR și a Portalului PRR, 
f. conformarea la reglementările naționale relevante în calitate de OST. 

2.3. Cadrul legal 

PRR a fost proiectată în conformitate cu Codul rețelei privind mecanismele de alocare a capacității și 
legislația națională relevantă. Operarea PRR în Ungaria este reglementată de Legea Nr. XL din 2008 privind 
furnizarea gazelor naturale, Decretului Guvernamental Nr. 19 din 2009 și Decretului Ministerial Nr. 74 din 
2009 al Ministerului Transporturilor, Comunicațiilor și Energiei. 

Operatorul PRR nu este considerat răspunzător pentru orice daune care rezultă din nerespectarea legislaţiei 
de către OST Membri, alții decât FGSZ Ltd. sau Utilizatorii de rețea Membri, și din nerespectarea acestor 
Reguli de operare. 

2.4. Principiile grupării capacității 

În cazul produselor de capacitate grupată, PRR implementează conceptul „gruparea produselor”. Produsele 
de capacitate grupată sunt alcătuite din componente de aceeași calitate, însemnând fie capacități ferme 
fără niciun fel de restricții, fie capacități întreruptibile cu aceleași reguli de întrerupere la ambele părţi ale 
capacităţii grupate. 
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În cazul licitațiilor pentru capacitate grupată, în cazul în care există doi OST pe ambele părţi ale unui punct 
de intrare/ieșire, PRR aplică modelul „o licitație - două contracte”. Fiecare Confirmare a rezultatului licitației 
a unei licitații încheiate cu succes este urmată de două contracte separate de utilizare a rețelei per UR 
Membru: unul între Utilizatorul de rețea Membru și OST Membru din amonte și altul între Utilizatorul de 
rețea Membru și OST Membru din aval. Aceste două contracte separate de utilizare a rețelei sunt legate 
din punct de vedere legal și interdependente: existența unui contract reprezintă o condiție necesară pentru 
existența celuilalt și invers. 

PRR poate gestiona puncte ale rețelei mai complexe în ceea ce privește ofertele și licitarea de produse de 
capacitate grupată, cu condiţia acordului OST Membri implicați. În acest caz, o licitație poate fi urmată de 
mai mult de două contracte. 

2.5. Limba de operare și comunicare 

Limba oficială a PRR este limba maghiară și limba engleză. 

Aplicația PRR și Portalul PRR pot deveni accesibile în orice altă limbă. Dacă OST Membru ar dori să acceseze 
PRR într-o altă limbă, aceasta este posibil în urma protocolului de solicitare a dezvoltării și modificării din 
Acordul de cooperare şi afiliere OST. 

Versiunea în limba maghiară a Regulilor de operare este aprobată de Autoritatea de Reglementare în 
domeniul Energiei și Utilităților Publice din Ungaria. Pentru OST Membri cu sediul înregistrat în afara 
Ungariei este aplicabilă versiunea în limba engleză a Regulilor de operare publicată de Operatorul PRR. 

2.6. Servicii clienți 

Operatorul PRR oferă pe Portalul PRR un Manual al utilizatorului pentru Platforma Regională de Rezervare. 

Aplicația PRR este cadrul tehnic pentru tranzacții comerciale. Drept urmare, Operatorul PRR se poate ocupa 
de și răspunde doar la întrebările și reclamațiile tehnice care privesc operarea PRR. Celelalte chestiuni, 
întrebări și reclamații de ordin comercial vor fi redirecționate către OST Membru/Membri 
relevant/relevanți și trebuie tratate în conformitate cu regulamentele relevante ale OST Membru/Membri, 
prin intermediul canalelor de comunicație corespunzătoare. Reclamațiile tehnice vor fi raportate prin 
intermediul unui proces controlat către Help Desk PRR . Operatorul PRR are obligația de a răspunde 
întrebărilor și reclamațiilor tehnice, fără întârziere nejustificată. 

2.7. Operarea în siguranță 

Operatorul PRR are obligația de a opera continuu sisteme de rezervă și de a aplica un plan de asigurare a  
continuității afacerii (PCA) și un plan de recuperare în caz de dezastru (PRD) adecvate. Procesele PCA și PRD 
sunt în conformitate cu Prevederile privind Tehnologia Informației. Prevederile privind Tehnologia 
Informației sunt publicate de Operatorul PRR pe Portalul PRR. 

OST Membri au obligația de a se informa fără întârziere nejustificată unii pe alții precum și pe Operatorul 
PRR în legătură cu toate întrebările și reclamațiile tehnice care pot ajuta la îmbunătățirea operării și 
administrării proceselor PRR. 
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3. Serviciile Platformei Regionale de Rezervare 

3.1. Mecanismele de alocare a capacității grupate și negrupate pentru produsele de 

capacitate standard 

Conform regulilor descrise în Codul rețelei privind mecanismele de alocare a capacității, PRR oferă OST 
Membri și altor operatori de sistem posibilitatea de a oferi în comun capacitatea lor prin licitații, sub forma 
de capacitate grupată fermă sau întreruptibilă. 

Această aplicație permite de asemenea introducerea capacităților negrupate ferme sau întreruptibile de 
către același OST Membru/aceiași OST Membri sau alți operatori de sistem. 

UR pot obține aceste capacități prin licitații conform prevederilor Codului rețelei privind mecanismele de 
alocare a capacității.  

3.2. Mecanismele de alocare a capacității grupate și negrupate pentru produsele de 

capacitate non-standard conform Codului rețelei privind mecanismele de alocare a capacității 

PRR oferă posibilitatea alocării produselor de capacitate non-standard conform Codului rețelei privind 
mecanismele de alocare a capacității.  

3.3. Alocarea capacității incrementale  

3.3.1. Licitațiile de capacitate incrementală 

PRR oferă posibilitatea alocării condiționate nivele de ofertă paralele conform mecanismelor de licitație 
prevăzute de Codul rețelei privind mecanismele de alocare a capacității.   

3.3.2. Produs de capacitate sezon deschis  

PRR oferă posibilitatea alocării produselor de capacitate sezon deschis cu condiții ex ante licitare 
(cantitate minimă și/sau durată și/sau rută) incluse în mecanismul de alocare. 

3.4. Comercializarea bilaterală a capacității (transferul drepturilor de utilizare) 

PRR oferă posibilitatea comercializării capacităților alocate în bază bilaterală (extrabursieră). 

3.5. Piața secundară de capacitate anonimă (transferul drepturilor de utilizare)  

Piața anonimă compensată de o casă de compensare externă pentru comercializării pe piața secundară 
este disponibilă și prin PRR. 

3.6. Restituirea capacității rezervate 

PRR oferă posibilitatea UR Membri să restituie capacitățile lor grupate și negrupate rezervate conform 
CMP. 

3.7. Licitație de recumpărare a capacității 

PRR oferă posibilitatea OST Membru de a anunța licitații de recumpărare zilnice sau intrazilnice în cazul în 
care OST Membru aplică măsura CMP de suprasubscriere și răscumpărare. 
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3.8. Alte servicii 

Operatorul PRR poate oferi și alte servicii solicitate de OST Membri și UR Membri conform protocolului de 
dezvoltare și solicitare modificări. 

 



Reguli de operare ale PRR 
v.1.1. 

 

© FGSZ Zrt. 10 Traducere din limba engleză 

4. Prezentare generală a proceselor de înregistrare, alocare a capacității și contractare aferente PRR  
Fază Ce? Cine? Când? Cum? 

1/a 
Devenire OST Membru al 
PRR 

OST Solicitanți și Operatorul 
PRR 

Oricând Offline (contract pe hârtie) 

1/b 
Devenire Utilizator de rețea 
Membru al PRR 

Utilizatori de rețea 
Solicitanți și Operatorul PRR 

Oricând 
Offline (contract pe hârtie), 

înregistrare online pe Portalul PRR  

2 Crearea entităților Operator PRR După acceptarea OST Solicitanți și Utilizatori de rețea Solicitanți  Online în Aplicația PRR 

3 
Stabilirea Calendarului 
licitației 

Operator PRR În orice moment în baza informațiilor relevante furnizate de OST Online în Aplicația PRR 

4 Programarea licitației Operator PRR Imediat după furnizarea Calendarului licitației Online în Aplicația PRR 

5/a 
Pregătirea licitației 
(parametri produse de 
capacitate) 

OST Membri  

În cazul capacităților anuale: 1 lună înaintea începerii licitației 
În cazul capacităților trimestriale: 2 săptămâni înaintea începerii licitației 
În cazul capacităților lunare: 1 săptămână înaintea începerii licitației 
În cazul capacităților zilnice: cu 80 de minute înaintea începerii licitației 
În cazul capacităților intrazilnice: cu 10 minute înaintea începerii licitației 

Online în Aplicația PRR 

5/b Gruparea capacităților Operator PRR Imediat după expirarea termenelor limită de mai sus (doar pentru capacități grupate) Online în Aplicația PRR 

5/c 
Pregătirea produselor de 
capacitate finalizate 

Operator PRR 

În cazul capacităților anuale: 1 lună înaintea începerii licitației 
În cazul capacităților trimestriale: 2 săptămâni înaintea începerii licitației 
În cazul capacităților lunare: 1 săptămână înaintea începerii licitației 
În cazul capacităților zilnice: cel târziu la începerea licitației 
În cazul capacităților intrazilnice: cel târziu la începerea licitației 

Online în Portalul PRR 

5/d Pregătirea licitației OST Membri Până la 1 oră înaintea începerii licitației (accesul UR și limita de credit) Online în Aplicația PRR 

6/a Derularea licitației Operator PRR 

Data de începere: conform calendarului licitației  
Planificare internă: conform planificărilor CR MAC 
 (În cazul produselor de capacitate non-standard, datele de începere și planificarea 
internă a licitațiilor de capacitate pot diferi de cele prevăzute în CR MAC) 

Online în Aplicația PRR 

6/b Licitare Utilizatori de rețea Membri  
Conform planificărilor CR MAC 
 (În cazul produselor de capacitate non-standard, acestea pot diferi de cele prevăzute 
în CR MAC) 

Online în Aplicația PRR 

7/a 
Încheierea unei relații 
contractuale 

OST Membri și Utilizatori de 
rețea Membri  

La închiderea licitației prin intermediul Confirmării rezultatului licitației Online în Aplicația PRR 
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7/b Managementul contractului 
OST Membri și Utilizatori de 
rețea Membri  

În conformitate cu regulile interne ale OST Membri / Utilizatorilor de rețea Membri  
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5. Aderarea la PRR și calitatea de membru 
Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a se înregistra pe PRR într-un mod transparent și 
nediscriminatoriu. Acordul de afiliere a OST conține drepturile și obligațiile OST Membri, iar Acordul de 
afiliere a Utilizatorului de rețea conține drepturile și obligațiile de UR Membri. 

Accesul la aplicația PRR se bazează pe certificate electronice. Calitatea de membru nu este transferabilă sau 
cesionabilă. 

5.1. Informații generale privind înregistrarea Utilizatorilor de rețea 

UR Solicitanți se înregistrează prin transmiterea Formularului de înregistrare pentru calitatea de Utilizator 
de rețea Membru, completat și semnat corespunzător, către Operatorul PRR. În cadrul Formularului 
Solicitantul trebuie să își exprime acordul și să accepte termenii și condițiile Acordului de afiliere a 
Utilizatorului de rețea, precum și Regulile de operare prezente. 

Zona securizată ale PRR pot fi accesate prin intermediul certificatelor digitale emise de către o autoritate 
de certificare (furnizor de încredere). Accesul este personalizat și este pentru persoana fizică care reprezintă 
UR Solicitant. Întrucât nici OST Membri, nici Operatorul PRR nu sunt furnizori de certificate digitale, UR 
Solicitanții trebuie să dobândească certificat(e) digital(e) de la autorități de certificare de încredere pentru 
a putea depune un Formular de înregistrare a UR complet.  

Operatorul PRR confirmă dacă Formularul de înregistrare a UR depus de Solicitant este completat și semnat 
în mod corect din punct de vedere al formei. Operatorul PRR informează Solicitantul în cazul oricărei 
omisiuni sau inexactități în Formularul înaintat, în termen de o zi lucrătoare. Înregistrarea devine valabilă 
în baza semnăturii legale și transmiterii Formularului de înregistrare a UR, după confirmarea scrisă din 
partea Operatorului PRR. Operatorul PRR nu verifică dacă un UR Solicitant sau un Utilizator rețea Membru 
înregistrat este eligibil pentru a rezerva capacități în orice punct accesibil prin intermediul Platformei 
Regionale de Rezervare. Această verificare este efectuată exclusiv de către OST Membru/Membri 
relevant/relevanți. 

5.2. Înregistrare Utilizatorilor de rețea 

Etapele de înregistrare sunt următoarele: 

i. UR Solicitanți înaintează înregistrările lor către Operatorul PRR. Formularul de înregistrare a 
Utilizatorilor de rețea este disponibil pe Portalul PRR (http://rbp.eu). 

ii. Formularul incomplet sau incorect completat este refuzat automat. 

iii. UR Solicitanți înaintează Acordul de afiliere a Utilizatorului de rețea semnat corespunzător, în 
2 (două) exemplare. Operatorul PRR contrasemnează și restituie unul din exemplare către UR 
Solicitant, exemplar prin care UR Solicitant devine Utilizator de rețea Membru. Acordul de 
afiliere a Utilizatorului de rețea este disponibil pe Portalul PRR (http://rbp.eu). 

Adresa Operatorului PRR este: 

1. Adresa poştală: FGSZ Zrt., Ungaria 8600, Siófok, Tanácsház u. 5. 
În atenția: Operare PRR 

2. Adresă de e-mail: rbp@fgsz.hu  

iv. La primirea formularului completat Operatorul PRR verifică și confirmă sau restituie pentru 
corectare sau refuză solicitarea până la sfârșitul zilei lucrătoare următoare. Operatorul PRR 
confirmă UR Solicitant printr-o notificare scrisă solicitările aprobate/respinse. Un UR Solicitant 

http://rbp.eu/
http://rbp.eu/
mailto:rbp@fgsz.hu
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devine Utilizator de rețea Membru la momentul confirmării de către Operatorul PRR a primirii 
Formularului de înregistrare și a Acordului de afiliere a Utilizatorului de rețea, completate în 
întregime și semnate corect. 

v. Operatorul PRR publică numele Utilizatorilor de reţea Membri pe Portalul PRR. 

vi. Operatorul PRR informează OST Membru/Membri care operează punctul/punctele rețelei 
relevante privind accesul unui UR membru la PRR. Participarea Utilizatorilor de rețea Membri 
la orice licitație depinde exclusiv de aprobarea OST Membru respectiv. 

5.3. Înregistrarea OST 

Operatorul PRR și OST Membru/Membri. FGSZ încheie cel puțin următoarele acorduri: 

a. Acordul de afiliere a OST - între OST Solicitant/Solicitanți și Operatorul PRR. Acordul de afiliere a 
OST și Anexele acestuia detaliază termenii și condițiile operaționale, tehnice și financiare ale 
accesului la PRR. Operatorul PRR furnizează proiectul Acordului de afiliere a OST la cererea scrisă a 
OST interesat/interesați. 

b. Acordul de cooperare - între OST adiacenți care intenționează să aloce capacități grupate sau 
negrupate, ferme sau întreruptibile prin intermediul PRR la punctul lor de interconectare comun. 
Operatorul PRR poate oferi la cerere un model de Acord de cooperare. Operatorul PRR poate refuza 
solicitarea OST adiacenți în cazul unei abateri semnificative de la modelul de Acord de cooperare 
care poate afecta negativ operarea PRR în orice fel. 

Operatorul PRR publică numele OST Membri pe Portalul PRR. 

6. Accesarea Aplicației PRR 
Accesul la Aplicația PRR se realizează în baza certificatului digital emis de un furnizor de încredere. Toți OST 
Membri și Utilizatorii de rețea Membri sunt responsabili pentru obținerea și menținerea certificatelor lor 
electronice, iar toți OST Membri și Utilizatorii de rețea Membri poartă responsabilitate totală pentru 
activitatea persoanelor care acționează în numele lor. 

6.1. Tipuri de acces 

Tipurile de acces la Aplicația PRR sunt următoarele: 

i. Rolul administratorului aplicației PRR: acordat Operatorului PRR, cu dreptul de a crea și 
gestiona (pornire, oprire pentru pauză şi închidere) licitații, (drepturi de citire și scriere). 

ii. Rolul administratorului OST: acordat OST Membri, cu dreptul de a organiza și urmări licitații de 
capacitate și de a accesa conținut static relevant pentru OST Membru de pe PRR (drepturi de 
citire și scriere). 

iii. Rolul controlorului OST: acordat tuturor OST Membri, cu dreptul de a urmări licitații de 
capacitate și de a accesa conținut static relevant pentru OST Membru de pe PRR (drepturi doar 
de citire). 

iv. Rolul Utilizatorului de rețea ofertant: acordat Utilizatorilor de rețea înregistraţi, cu dreptul de 
a participa la licitații de capacitate și de a accesa conținut static relevant pentru Utilizatorul de 
rețea Membru de pe PRR (drepturi de citire și scriere) 

v. Rolul controlorului Utilizator de rețea: acordat Utilizatorilor de rețea înregistrați, cu dreptul de 
a urmări licitații de capacitate, unde alt reprezentant al Utilizatorului de rețea este ofertant, și 
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de a accesa conținut static relevant pentru Utilizator de rețea Membru de pe PRR (drepturi 
doar de citire). 

Informațiile publice de pe Portalul PRR sunt accesibile fără certificat. 

La accesare Operatorul PRR acordă drepturile solicitate reprezentanților Utilizatorului de rețea. UR 
Solicitant sau UR Membru trebuie să completeze fișa corespunzătoare din cadrul Formularului de 
înregistrare online al Utilizatorului de rețea Membru.  

La accesare Operatorul PRR acordă drepturile solicitate reprezentanților OST Membri. OST Solicitanți  sau 
OST Membri trebuie să completeze Formularul de înregistrare al OST Membru. 

Membrii notifică imediat Operatorului PRR oricărei modificare a listei reprezentanților autorizați ai 
acestora. Utilizatorii de rețea Membri şi OST Membri poartă toată responsabilitatea pentru notificarea 
întârziată asupra acestor modificări a reprezentanților. 

6.2. Autentificarea și înregistrarea incidentelor 

Toate persoanele fizice care reprezintă Operatorul PRR, un OST Membru sau un Utilizator de rețea Membru 
sunt identificate prin intermediul unui certificat electronic personal. Toate acțiunile întreprinse în cadrul 
PRR de către oricare din părțile mai sus menționate sunt înregistrate și stocate. 

Utilizarea certificatului/certificatelor electronice personale este responsabilitatea exclusivă a OST Membru 
sau a Utilizatorului de rețea Membru respectiv. OST Membri și Utilizatorii de rețea Membri protejează 
propriile certificate împotriva accesului neautorizat.  

În caz de pierdere sau abuz asupra certificatelor sale electronice, OST Membru sau Utilizatorul de rețea 
Membru informează imediat operatorul PRR asupra acestui fapt. Operatorul PRR suspendă drepturile de 
acces ale certificatului / certificatelor electronic(e) personal(e) relevant(e), imediat după primirea unei 
astfel de cereri din partea OST Membru sau Utilizatorului de rețea Membru. 

Operatorul PRR nu este responsabil de daune rezultate în urma întârzierii notificării de pierdere sau abuz 
asupra certificatului / certificatelor electronic(e) personal(e). 

În baza solicitării OST Membru/Membri sau UR Membru/Membri relevant/relevanți în situația unui litigiu 
sau al controlului legislativ, Operatorul PRR poate reconstitui registrul incidentelor al Aplicației PRR în orice 
moment din punctul de vedere al oricărui utilizator, fie în formă scrisă, fie în formă de afișaj grafic. 

7. Condiții tehnice  de accesare a PRR  

7.1. Acces pe bază de certificat 

PRR poate fi accesată folosind un certificat de identificare electronică, emis de către furnizor autorizat în 
emiterea de certificate digitale. Datele certificatului sunt trimise de către Utilizatorul de rețea Membru şi 
OST Membru către Operatorul PRR, prin Formularul de înregistrare a OST și Formularul de înregistrare a 
Utilizatorului de rețea, după caz. Formularele de înregistrare menționate anterior sunt acceptate de 
Operatorul PRR, iar acestea vor fi acceptate doar dacă cerințele de conținut și formă din manualul privind 
Utilizarea certificatelor digitale ale Platformei Regionale de Rezervare (accesibile pe Portalul PRR) sunt 
respectate. 

7.2. Cerințe TI pentru OST Membri și Utilizatorii de rețea Membri  

Cerințele de configurare hardware și software de care trebuie să dispună OST Membri și Utilizatorii de rețea 
Membri: 
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i. dispunerea dovedită cu privire la deţinerea unui sistem actualizat de operare a calculatorului  
ii. program de citire a formatului pdf, 

iii. program de navigare internet (ex. Internet Explorer, Chrome sau Firefox ), 
iv. cel mai recent plug-in disponibil de Adobe Flash Player pentru programul de navigare internet 
v. conexiune de bandă largă la internet, 

vi. rezoluție a ecranului de 1280*1024 (recomandată). 

7.3. Upgradarea tehnologiilor aplicate 

Operatorul PRR își rezervă dreptul de a-și upgrada tehnologiile hardware și software aplicate. Operatorul 
PRR notifică cu 15 de zile în prealabil modificării tehnologiilor hardware și software aplicate și cu referire la 
consecințele care afectează accesul la PRR și utilizarea acesteia de către OST Membri și UR Membri.  

8. Condițiile de acces la rețeaua de transport gaze naturale a OST Membri  
Termenii și condițiile de acces la o rețea de transport gaze naturale OST Membri sunt guvernate de 
legislația națională a OST Membru relevant. 

8.1. Încheierea tranzacțiilor pe PRR  

PRR permite OST Membri să autorizeze UR Membri să încheie tranzacții comerciale dacă sunt în 
conformitate cu criteriile de eligibilitate ale OTS Membru. UR Membri care nu respectă legislația națională 
a unui OST Membru nu pot participa la licitații de capacitate, capacitate secundară și tranzacții CMP. 
Conformarea unui UR Membru la legislația națională a OST Membru relevant este evaluată și validată de 
OST membru relevant. Legislația națională relevantă este publicată de OST membru pe site-ul OTS Membru 
(precum, dar nu exclusiv: codul rețelei, termeni și condiții generale, modele de contract de utilizare a 
rețelei, etc.). Furnizarea și accesibilitatea acestor documente este responsabilitatea exclusivă a OST 
Membru. 

8.2. Validarea de către OST Membri a UR și licitațiile de capacitate 

OST Membru/Membri permit (e) participarea UR la licitațiile de capacitate dacă UR îndeplinesc criteriile 
OST Membru relevant. 

8.2.1. Validarea UR Membri  

OST Membru/Membri verifică și validează dacă UR Membri sunt utilizatori de rețea eligibili pentru 
rețeaua OST Membru în conformitate cu legislația națională a OST Membru. Doar acești UR Membri 
verificați și validați cu succes au dreptul de a participa la licitațiile de capacitate.  

8.2.2. Stabilirea limitei financiare 

i. OST Membri stabilesc o limită financiară până la care Utilizatorul de rețea poate face oferte în 
conformitate cu legislația națională relevantă OST Membru. Limita financiară se aplică tuturor ofertelor 
care au fost depus în licitații de capacitate derulate simultan. 

ii. În cazul licitației ascendente, valoarea monetară a ofertei cele mai mari a UR Membru este blocată și 
scăzută din limita financiară. În cazul licitației cu preț uniform, valoarea monetară a sumei ofertelor unui 
UR Membru este blocată și scăzută din limita financiară. Dacă valoarea monetară de blocat depășește limita 
financiară acordată  utilizatorului de rețea, oferta depusă este refuzată automat de Aplicația PRR. 
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iii. OST Membru stabilește o limită financiară separată pentru fiecare UR Membru în Aplicația PRR. Atât OST 
Membru cât și UR Membru pot urmări în mod transparent evoluția limitei financiare pe Aplicația PRR, 
inclusiv statutul blocărilor și deblocărilor. Deblocarea se efectuează conform politicii aplicate limitei 
financiare a OST Membru. 

iv. OST Membri pot defini procentul de blocat pe produs capacitate. OST Membru dezvăluie procentele de 
blocat pe produs capacitate, care se stabilesc în Aplicația PRR de către Operatorul PRR. Operatorul PRR 
modifică fără întârziere nejustificată procentele de blocat la solicitarea scrisă a OST Membru. 

9. Procesul de alocare a capacității  

9.1. Stabilirea calendarului licitației 

În cazul produselor de capacitate grupată, OST Membri convin asupra produselor de capacitate (punct de 
rețea și durată) și a datelor licitațiilor respectiv pentru produsele de capacitate pe care doresc să le aloce 
prin intermediul PRR. Acest acord (Calendarul licitației) este comunicat către Operatorul PRR în timp util. 

În cazul produselor de capacitate negrupată OST Membru comunică calendarul licitației definit de legislația 
națională a OST Membru relevant Operatorului PRR în timp util. 

După depunerea Calendarului licitației de către OST Membru/Membri, Operatorul PRR permite editarea 
parametrilor licitației pentru OST Membru/Membri. 

9.2. Etapele procesului de licitație 

Platforma Regională de Rezervare permite OST Membri să organizeze licitații electronice de capacitate 
online, urmând etapele de mai jos. Licitațiile în PRR au diverse stări, în funcție de etapa curentă a procesului 
(de pregătire a) licitației: 

 Programată, 

 În pregătire, 

 Pregătită, 

 Activă, 

 Oprire scurtă, 

 Închisă. 

 Anulată 

9.2.1. Programată  

Starea „Programată” înseamnă o licitație care a fost creată de către Operatorul PRR pe baza solicitării OST 
Membru sau a acordului dintre OST Membri (produse de capacitate grupată). Programarea este efectuată 
de către Operatorul PRR imediat după ce OST Membru/Membri stabilește/stabilesc un calendar al licitației 
pentru un punct al rețelei dat. Operatorul PRR creează toate licitațiile depuse de către OST Membri fără 
întârzieri nejustificate. OST Membri  și UR Membri pot vedea licitațiile „Programate” în cadrul Aplicației 
PRR, acestea fiind publicate și pe Portalul PRR. O licitație „Programată” conține doar data licitației și 
produsul de capacitate care va fi licitat și nu conține nicio informație referitoare la capacitatea oferită, 
prețul de rezervă și limitele de finanțare referitoare la Utilizatorii de rețea Membri, și nu constituie o ofertă 
angajantă din partea OST Membru/Membri. 
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9.2.2. În pregătire  

Starea „În pregătire” înseamnă o licitație creată de Operatorul PRR, care a fost deja editată de cel puțin un 
OST Membru sau ambii OST Membri (în cazul capacităților grupate), dar datele încărcate de OST 
Membru/Membri sunt incomplete sau licitația nu a depășit încă primul termen limită de editare. OST 
Membri sunt obligați să furnizeze următoarele date pentru fiecare licitație de capacitate în parte: 

 Capacitatea disponibilă la punctul de rețea dat, 

 Prețul de rezervă (tarif aplicabil stabilit de reglementatorul național), 

 Interval mare de preț și interval mic de preț (în cazul licitației ascendente). 

Parametri de mai sus pot fi editați de OST Membru/Membri până la următorul termen limită (primul termen 
limită de editare): 

 În cazul capacităților anuale: 1 lună înaintea începerii licitației 

 În cazul capacităților trimestriale: 2 săptămâni înaintea începerii licitației 

 În cazul capacităților lunare: 1 săptămână înaintea începerii licitației 

 În cazul capacităților zilnice: cu 80 de minute anterior începerii licitației 

 În cazul capacităților intrazilnice: cu 10 minute anterior începerii licitației 

La expirarea primului termen de editare, Operatorul PRR notifică Utilizatorii de rețea în numele OST 
Membru/Membri referitor la capacitatea oferită, prețul de rezervă și intervalele mici și mari de preț în cazul 
licitațiilor ascendente prin intermediul Portalului PRR. 

Pentru capacitățile grupate, se derulează următoarele procese: 

a. corelarea capacității disponibile pentru comasare încărcată de către OST Membri. În cazul în care 
există o diferență între informațiile încărcate, Operatorul PRR aplică regula „valorii celei mai mici”, 

b. corelarea informațiilor legate de intervalul mare de preț și intervalul mic de preț încărcate de către 
OST Membri. În cazul în care există o diferență între informațiile încărcate, Operatorul PRR aplică 
intervalului mare de preţ regula „valorii celei mai mici”. 

 

Licitațiile de capacitate „În pregătire” nu constituie o ofertă angajantă din partea OST Membru/Membri. 

Licitațiile „În pregătire” sunt afișate în Aplicația PRR și pe Portalul PRR. 

9.2.3. Pregătită  

Licitația de capacitate privind capacitățile grupate sau negrupate devine „Pregătită” după expirarea 
primului termen de editare.  

Operatorul PRR publică parametrii unei licitații „Pregătite” pe Portalul PRR și trimite o confirmare semnată 
digital către OST Membru/Membri privind parametrii licitației. După ce o licitație a devenit „Pregătită”, 
următoarele informații nu mai pot fi modificate de către OST Membru/Membri: 

 Capacitatea disponibilă la punctul de rețea dat, 

 Prețul de rezervă (tarif aplicabil stabilit de autoritatea națională de reglementare), 

 Intervalul mare de preț și intervalul mic de preț (în cazul licitației ascendente). 

Din parametrii unei licitații „Pregătite”, doar numărul UR eligibili pentru participare și limita lor financiară 
pot fi modificate până cel târziu cu o (1) oră înainte de începerea licitației (al doilea termen limită de 
editare). După al doilea termen limită de editare, niciunul din parametrii anteriori nu mai este editabil. 
Operatorul PRR informează OST Membru/Membri și UR Membri cu referire la parametrii finali de licitație. 

Licitațiile de capacitate „Pregătite” constituie o ofertă din partea OST Membru/Membri. 

Licitațiile „Pregătite” sunt afișate în Aplicația PRR și pe Portalul PRR. 
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9.2.4. Activă  

O licitație este „Activă” atunci când o rundă de licitație este deschisă și Utilizatorii de rețea Membri pot 
plasa oferte. 

La închiderea unei runde de licitație „Activă”, ultima ofertă salvată a UR Membru constituie o ofertă 
angajantă, care nu poate fi modificată sau retrasă după închiderea rundei de licitație relevante. 

Licitațiile „Active” sunt afișate în Aplicația PRR și pe Portalul PRR. 

9.2.5. Oprire scurtă  

O licitație ascendentă cu mai multe runde se află în „Oprire scurtă” dacă prima subcotare nu s-a produs in 
runda relevantă de licitație. UR Membri nu pot plasa, modifica sau retrage oferte în această etapă. 

Licitațiile în „Oprire scurtă” sunt afișate în Aplicația PRR și pe Portalul PRR. 

9.2.6. Închisă  

O licitație este „Închisă”  

a) cu un rezultat valabil atunci când, în urma metodologiei de alocare de la art. 13 sau art. 14, a fost 
finalizată o procedură de alocare a capacității, iar capacitatea a fost alocată conform rezultatelor 
licitației de capacitate relevante, sau 

b) cu un rezultat nul, atunci când începe o altă licitație pentru o parte din aceeași perioadă de serviciu: 

i. licitaţia de capacitate anuală pentru anul gazier este prelungită până la începerea licitaţiei 

pentru primul produs de capacitate trimestrială din anul gazier relevant, sau 

ii. o licitaţie de capacitate trimestrială pentru un trimestru este prelungită până la începerea 

licitaţiei pentru primul produs de capacitate lunară cu o perioadă de serviciu în cadrul 

trimestrului relevant, sau 

iii. o licitaţie de capacitate lunară este prelungită până la începerea licitaţiei pentru primul 

produs de capacitate zilnică cu o perioadă de serviciu în luna respectivă. 

La finalul licitației de capacitate relevante, Aplicația PRR afișează starea „Închisă” pe ecran, vizibilă pentru 

OST Membru/Membri pentru Utilizatorii de rețea Membri. Rezultatul confirmării licitației conține data 

exactă a închideri licitației. 

La închiderea unei runde de licitație „Active”, ultima ofertă salvată a UR Membru constituie o ofertă 
angajantă, care nu poate fi modificată sau retrasă după închiderea rundei de licitație relevante. În cazul 
licitațiilor de capacitate închise cu rezultat valabil, ultima ofertă  salvată a UR constituie o ofertă angajantă, 
care nu poate fi modificată sau retrasă. 

Licitațiile „Închise” sunt afișate în Aplicația PRR și pe Portalul PRR. 

9.2.7. Anulată  

O licitație este „Anulată” dacă Operatorul PRR anulează licitația între termenul publicării oficiale (etapa 
„Pregătită”) și închiderea sa (etapa „Închisă”), la solicitarea scrisă a OST Membru/Membri 
relevant/relevanți, generată de întreruperea furnizării gazelor, o situație de urgență, vis maior în 
responsabilitatea sa exclusivă sau o eroare administrativă. 

Acest statut este publicat și în cazul în care serviciile de licitație de pe PRR nu sunt disponibile din cauza 
unei situații de urgență sau vis maior. Dacă situația de urgență sau vis maior afectează serviciile de 
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publicare aferente PRR, statutul „Anulată” va fi publicat imediat după terminarea situației de urgență sau 
vis maior. 

Toate datele și ofertele încărcate privind o licitație „Anulată” sunt considerate nule pentru OST 
Membru/Membri și NU Membru/Membri și nu produce nici un efect juridic. 

Licitațiile „Anulate” sunt afișate în Aplicația PRR și pe Portalul PRR. 

10. Regulile licitării alocării capacității primare 
Utilizatorii de rețea Membri pot face oferte într-o anumită licitație în modul următor: 

i. Utilizatorii de rețea Membri pot plasa oferte manual în meniul Oferte din cadrul interfeței grafice a PRR 
(http://rbp.eu/APP), alegând produsul de capacitate necesar și completând câmpurile corespunzătoare si 
apoi salvând oferta/ofertele când starea licitației este „Activă”. 

ii. Utilizatorii de rețea Membri pot transmite oferte prin încărcarea de fișiere Excel utilizând funcția de 
încărcare Excel corespunzătoare. 

iii. Utilizatorii de rețea Membri pot transmite oferte prin conectare server la server. Această modalitate de 
depunere a ofertelor este de asemenea posibilă prin utilizarea certificatelor digitale de către persoana 
autorizată să reprezinte UR Membru relevant. Ofertele încărcate prin conectare server la server constituie 
de asemenea oferte angajante și au efectul juridic descris în art. 12. vii) al acestor Reguli de operare. 

iv. O ofertă introdusă manual poate fi salvată doar dacă toate câmpurile necesare sunt completate, iar 
valoarea monetară a ofertei de blocat se situează în limita financiară a UR Membru. Licitațiile incomplete 
sau nesalvate sunt tehnic refuzate de Aplicația PRR, iar astfel de oferte nu participă la licitația de capacitate 
relevantă. 

v. Ofertele încărcate în format Excel sau prin conectare server la server sunt salvate automat având dacă 
acestea trec de validările formale și privind limita financiară a Aplicației PRR. Dacă o ofertă încărcată astfel 
conține o eroare de formă sau valoarea monetară de blocat este mai mare decât limita financiară 
disponibilă a UR Membru respectiv, Aplicația PRR refuză în totalitate ofertele transmise într-un grup.  

vi. Utilizatorii de rețea Membri au posibilitatea de a plasa oferte, de a le retrage și de a face corecții la oferte 
pe durata rundei de licitație, prin intermediul utilizatorilor de rețea înregistraţi ca ofertanţi (utilizatori cu 
drepturi de citire și scriere). 

vii. UR Membri pot introduce oferte cantitative exprimate în kWh/oră sau kWh/zi pentru fiecare interval 
mare sau mic de preț, așa cum este predefinit de OST Membri. O cantitate ofertată trebuie să fie un număr 
întreg, nenegativ. 

viii. În cazul în care etapa intervalului mic de preț apare într-o licitație ascendentă după o primă subcotare, 
ofertele UR Membri pentru etapa intervalului mic de preț sunt limitate de cantitățile introduse de UR 
Membri pentru etapele mari de preț care definesc etapele mici de preț. 

ix. În cazul licitațiilor la preț uniform, elementul de preț al unei oferte reprezintă comisionul de licitație 
peste prețul de rezervă, exprimată în procente (%) din prețul de rezervă. 

x. UR Membri pot depune oferte prin mai mulți reprezentanți, în mai multe licitații de pe PRR, în același 
timp. 

xi. UR Membri pot depune oferte într-o singură licitație, prin mai mulți reprezentanți. Astfel de oferte sunt 
luate în considerare în mod colectiv pe UR, conform algoritmului licitației relevante. 

xii. UR Membri nu pot intra într-o licitație ascendentă ca și participant nou după încheierea primei runde a 
acesteia. 

http://rbp.eu/APP
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xiii. Oferta/ofertele unor Utilizatori de rețea Membri devine/devin obligatorie/obligatorii dacă o ofertă 
valabilă este salvată la momentul închiderii fiecărei runde de licitație „Active” în cazul unei licitații 
ascendente și la momentul închiderii licitației, atât în cazul licitațiilor ascendente cât și a celor cu preț 
uniform cu rezultate valabile. După această salvare și închidere a rundelor de licitație „Active”, nu mai există 
posibilitatea de modificare sau retragere a ofertelor. 

xiv. UR Membri pot depune oferte pentru capacitatea unui punct al rețelei sau mai multor puncte ale 
rețelei,  în limita financiară/limitele financiare stabilite de OST Membru/Membri. Ultima ofertă valabilă a 
Utilizatorului de rețea Membru de la închiderea oricărei runde de licitație „Activa” este considerată ca fiind 
o ofertă irevocabilă de a rezerva produsul de capacitate relevant. Utilizatorul de rețea Membru/Membri 
recunoaște faptul că ofertele valabile sunt considerate ca fiind oferte irevocabile de rezervare a capacității 
în cadrul licitației de capacitate relevantă, ceea ce, fără altă acțiune din partea Utilizatorului de rețea 
Membru, stabileşte contracte de utilizare a rețelei valabile cu OST Membri relevanți care oferă produse de 
capacitate spre a fi alocate prin intermediul PRR.  

xv. Contractele de utilizare a rețelei dintre un OST Membru și un Utilizator de rețea Membru se supun 
legislaţiei naționale. Prin participarea la o licitație de capacitate pe Platforma Regională de Rezervare, 
Utilizatorul de rețea Membru recunoaște faptul că are cunoștință și acceptă reglementările naționale 
relevante ale OST Membru aplicabile pentru rezervarea de capacitate. 

xvi. Utilizatorii de rețea Membri pot vedea suma tuturor ofertelor Utilizatorilor de rețea Membri (totalul 
unităților de capacitate solicitate) doar după ce runda de licitație „Activa” (în cazul unei licitații ascendente) 
sau licitația (licitația ascendentă și la preț uniform) a fost închisă. 

xvii. Intervalele mari și mici de preț sunt predefinite de OST Membri și nu pot fi editate de UR Membri.  

xviii. Intervalele mari și mici de preț sunt exprimate în procente (%), ceea ce înseamnă comisionul de licitație 
peste prețul de rezervă (100%) pe care Utilizatorul de rețea Membru este decis să îl plătească pentru 
intervalul de preț dat. 

xix. În cazul produselor de capacitate negrupată, prețul unitar de adjudecare (PUA) plătibil de către 
Utilizatorul de rețea este suma prețului de rezervă și a produsului prețului de rezervă și a comisionului de 
licitație (dacă există). 

a. În cazul în care elementul de preț al unei oferte făcute de către un Utilizator de rețea 
Membru este X, definit de intervalele mici sau mari de preț în cazul licitațiilor ascendente 
și de oferta în sine a Utilizatorului de rețea Membru în cazul licitațiilor cu preț uniform, 
iar 

b. Dacă prețul de rezervă este A, atunci: 

PUA = A + A*X 

UR Membri plătesc un preț unitar de adjudecare A + A*X OST Membru care operează punctul 
respectiv al rețelei. 

xx. În cazul produselor de capacitate grupată, prețul unitar de adjudecare (PUA) plătibil de către Utilizatorul 
de rețea este suma prețurilor de rezervă și a produsului prețului de rezervă și a primelor de licitație (dacă 
există). 

a. În cazul în care elementul de preț al unei oferte făcute de către un Utilizator de rețea 
Membru este X, definit de intervalele mici sau mari de preț în cazul licitațiilor 
ascendente și de oferta în sine a Utilizatorului de rețea Membru în cazul licitațiilor cu 
preț uniform, iar 

b. Dacă prețurile de rezervă sunt A + B, atunci: 

PUA = A + A*X + B + B*X 
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Prețurile de rezervă A și B pot fi exprimate de către OST Membri în două monede 
diferite. 

Utilizatorul de rețea Membru plăteşte A+A*X către un OST Membru, iar către celălalt OST Membru 
care operează punctul rețelei relevant plătește B+B*X. 

11. Alocarea de produse de capacitate 

11.1. Produse de capacitate oferite prin PRR  

11.1.1. Produse standard de capacitate (grupată sau negrupată / fermă sau întreruptibilă) 

 produs standard de capacitate anuală 

 produs standard de capacitate trimestrială 

 produs standard de capacitate lunară 

 produs standard de capacitate zilnică 

 produs standard de capacitate intrazilnică 

11.1.2. Produse de capacitate non-standard (grupată sau negrupată / fermă sau întreruptibilă)  

 produs de capacitate cu durată liber definibilă 

 produs de capacitate cu calitate non-standard (privind calitatea de a fi ferm, întreruptibil 
sau alte condiții d utilizare) 

 produse grupate care generează mai mult de 2 contracte de utilizare a rețelei (produs de 
capacitate mulți-grupate / aferente rutei) 
 

11.1.3. Produse de capacitate incrementală (grupată sau negrupată / fermă sau întreruptibilă)  

 Niveluri de ofertă paralele pentru produsele standard de capacitate incrementală 

 Niveluri de ofertă paralele pentru produsele non-standard de capacitate incrementală 

 Produs de capacitate standard sezon deschis (cu sau fără condiții de ofertare) 

 Produs de capacitate non-standard sezon deschis (cu sau fără condiții de ofertare) 

11.2. Unitate de capacitate aplicată  

Capacitatea oferită este exprimată în unități de energie per unitate de timp. Se utilizează următoarele 
unități pentru capacitățile alocate conform acestor Reguli de operare: kWh/oră sau kWh/zi  bazat pe 
puterea calorifică superioară (PCS), în condiții de referință 25°C/0°C. 

11.3. Regulile generale ale alocării de capacitate  

i. Produsele de capacitate sunt alocate și contractate pe Aplicația PRR în baza procedurilor CR MAC, 
implicit. 

ii. Produsele de capacitate anuale oferite anual, trimestriale oferite anual, trimestriale oferite periodic 
și  lunare oferite periodic sunt alocate pe PRR prin licitații ascendente. 

iii. Produsele de capacitate zilnică și intrazilnică sunt alocate pe Platforma Regională de Rezervare prin 
de licitație cu preț uniform.  
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iv. Licitațiile ascendente și cele cu preț uniform au loc și sâmbătă, duminică, pe durata sărbătorilor 
legale și a zilelor libere, cu excepția cazului în care reglementarea națională a OST Membru relevant 
prevede altfel. 

v. OST Membri sunt responsabili pentru calcularea la timp și încărcarea capacităților de care dispun 
pentru licitațiile de capacitate, a tarifelor aplicabile și a intervalelor mari și mici de preț privind 
licitațiile de capacitate. 

vi. Operatorul PRR este obligat să refuze participarea la o licitaţie de capacitate a UR Membri care nu 
au fost validați și aprobați de OST Membri relevanți înaintea de licitația de capacitate respectivă. 

vii. Operatorul PRR este obligat să refuze ofertele făcute de către un Utilizator de rețea Membru care 
vor rezulta într-o expunere mai mare decât limita financiară pentru Utilizatorii de rețea Membri 
care a fost stabilită de către OST Membri relevanți. 

12. Regulile generale ale încheierii contractelor 
i. OST Membri recunosc faptul că încărcarea produselor de capacitate pe Aplicația PRR, fără nicio 

altă acțiune a OST Membru, este considerată ca fiind o ofertă irevocabilă și obligatorie de a vinde 
astfel de produse prin intermediul Aplicației PRR, prin procesul relevant de licitație, către UR 
Membri care depun oferta/ofertele câștigătoare. Faptul acestei încărcări a produsului de 
capacitate este indicat de statutul „Pregătită” al unei licitații. 

ii. Prin încărcarea produselor de capacitate pe Aplicația PRR, OST Membru recunoaște și aprobă 
faptul că condițiile contractuale ale viitoarelor contracte de utilizare a rețelei care vor fi încheiate 
prin intermediul Aplicației PRR, prin procesul de licitație relevant, sunt următoarele: 

a) În cazul capacităților grupate, produsul de capacitate oferit de către OST Membru va trece 
printr-o procedură de grupare, în cadrul căreia produsul de capacitate original al OST Membru 
își pierde caracterul său original individual (negrupat) și va fi legat la produsul corespunzător 
al OST Membru adiacent. Statutul „Pregătită” indică realizarea grupării capacității; 

b) conținutul Confirmării rezultatului licitației 

c) toți termenii și condițiile relevante din contract (altele decât cele descrise în Confirmarea 
rezultatului licitației) care vor fi aplicate de către OST Membru și Utilizatorul de rețea Membru 
se supun reglementărilor naționale ale OST Membru, în conformitate cu regulile contractuale 
făcute publice ale OST Membru respectiv. 

iii. OST Membri publică pe site-urile lor termenii și condițiile relevante, referindu-se la procedura de 
licitație relevantă privind contractele de utilizare a rețelei (altele decât cele stipulate în 
Confirmarea rezultatului licitației). Este responsabilitatea exclusivă a OST Membru de a informa în 
avans Utilizatorul de rețea Membru cu privire la termenii și condițiile contractuale. OST 
Membru/Membri relevant/relevanți este/sunt deplin responsabil/responsabili pentru pierderile și 
divergențele ce rezultă din neîndeplinirea acestei obligații. Cu excepția licitațiilor de capacitate ale 
FGSZ Ltd. din Ungaria, Operatorul PRR nu este responsabil pentru orice daune sau reclamații care 
rezultă din această neîndeplinire a obligației din partea OST Membru/Membri. 

iv. UR Membri ia la cunoștință termenii și condițiile contractuale ale OST Membru relevant pentru ale 
cărui produs(e) Utilizatorul de rețea intenţionează să depună oferte, înainte de începerea 
procedurii de licitație. Prin intrarea în procedurile de licitație de pe Platforma Regională de 
Rezervare, Utilizatorii de rețea Membri declară că recunosc și acceptă termenii și condițiile 
contractuale ale OST Membri relevanți. Aceşti termeni și condiții contractuale sunt disponibile pe 
site-ul de internet al OST Membru în timp util, înainte de începerea procedurii de licitație și vor fi 
aplicate contractelor de utilizare a rețelei încheiate prin procedurile de licitație ale Aplicației PRR. 
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v. UR Membri recunosc și acceptă că ofertele plasate de ei pot fi modificate și retrase în cadrul unei 
runde de licitație deschisă având statutul „Activă”. 

vi. UR Membri recunosc și acceptă că oferta/ofertele lor câștigătoare depusă(e) și salvat(e) 
devine/devin angajantă(e) și irevocabilă(e) după închiderea rundei relevante de licitație. 

vii. Oferta câștigătoare/ofertele câștigătoare generează un contract/contracte de utilizare a rețelei 
valabil(e), cu OST Membru/Membri relevant/relevanți, conform rezultatului licitației respective 
(validat prin Confirmarea rezultatului licitației) și termenilor și condițiilor disponibile ale OST 
Membru/Membri. 

viii. Rezultatele alocării licitației sunt confirmate printr-un mesaj de confirmare automat al sistemului 
(Confirmarea rezultatului licitației) către fiecare participant la licitație, imediat ce licitația este 
închisă. Rezultatul licitației în sine creează baza contractelor de utilizare a rețelei cu UR Membri 
având oferte câștigătoare. Confirmarea rezultatului licitației generat pe cale electronică și în formă 
electronică fac parte din contractul de utilizare al rețelei. 

ix. Mesajul de confirmare al sistemului (Confirmarea rezultatului licitației) Operatorului PRR conține 
toate informațiile importante referitoare la contractele de utilizare a rețelei pe care trebuie să le 
cunoască părțile contractului, de exemplu: termenii și condițiile acestuia. Acest mesaj de 
confirmare al sistemului este validat printr-o semnătură digitală a Operatorului PRR, ce asigură 
faptul că contractele utilizare a rețelei ale Părților confirmate prin mesajul de confirmare al 
sistemului sunt autentice, valabile și libere de orice influență neautorizată. 

x. Mesajul de Confirmare a licitației trimis de către Operatorul PRR către UR Membri și OST 
Membru/Membri conține următoarele informații: 

 Datele de identificare ale Utilizatorului de rețea Membru, ca și Parte a contractului 

 Datele de identificare ale OST Membru, ca și Parte a contractului 

 Identificarea licitației 

 Data de începere a licitației 

 Data de închidere a licitației 

 Descrierea punctului de rețea (nume, EIC, direcția fluxului, identificarea nominalizării 
punctului de rețea) 

 Descrierea produsului de capacitate (durata de utilizare, calitate, instrument, capacitate 
oferită) 

 Informații despre identificarea ofertei/ofertelor, data și ora, cantitatea ofertei, comisionul 
de licitație) 

 Informații despre capacitatea alocată Utilizatorului de rețea Membru (cantitatea alocată, 
preț de rezervă,  tarif de capacitate, taxa de licitație, preț de adjudecare, preț unitar de 
adjudecare,  cost de adjudecare) 

 Informații privind grupurile de echilibrare, în cazul în  are OST Membru utilizează grupuri 
de echilibrare (identificarea grupurilor de echilibrare, capacitatea alocată grupurilor de 
echilibrare), 

 Referința asupra faptului că alți termeni și condiții contractuale sunt aplicabile conform 
reglementărilor naționale ale OST Membru. 

xi. OST Membri și Utilizatorii de rețea Membri recunosc, sunt de acord și acceptă faptul că mesajul de 
sistem menționat mai sus (Confirmarea rezultatului licitației), generat în urma licitațiilor de 



Reguli de operare ale PRR 
v.1.2. 

 

 24 Traducere din limba engleză 

capacitate efectuate pe Platforma Regională de Rezervare, constituie contracte de utilizare a 
rețelei, care sunt valabile fără nicio altă acțiune. 

xii. Produsele de capacitate alocate ca și capacități grupate sunt interdependente între ele. OST 
Membri cooperează și comunică referitor la executarea contractuală pe perioada valabilităţii 
legale a contractelor de utilizare a rețelei conexe. Principiul minim este că contractele de utilizare 
a rețelei interdependente dintre OST Membru din amonte și Utilizatorul de rețea Membru și OST 
Membru din aval și Utilizatorul de rețea Membru sunt armonizate conform reglementărilor 
naționale relevante, după cum urmează: 

a) Contractele de utilizare a rețelei interdependente intră în vigoare simultan prin anunțarea pe 
PRR a rezultatului licitației de capacitate relevante; 

b) Contractele de utilizare a rețelei interdependente, ca parte a rezervării capacității grupate, nu 
sunt separate unul de celălalt și pot fi transferate către terțe părți doar împreună, păstrând 
forma grupată menționată a capacităților, unde doar o separare cantitativă este posibilă. 
Utilizatorul de rețea este obligat de către OST Membri să intre într-un contract de 
comercializare capacitate secundară care garantează condițiile de mai sus; 

c) Un schimb de date special este asigurat între OST Membri cu acordul Utilizatorilor de rețea 
Membri pentru a îndeplini condițiile speciale de interacțiune ale contractelor de utilizare a 
rețelei grupate. În acest sens, Utilizatorul de rețea Membru este obligat să accepte 
management de date și transfer care privesc contractele interdependente de utilizare a rețelei, 
în special privind valabilitatea acestora, executarea lor, comercializarea capacității secundare 
și rezilierea, care vor avea efect direct asupra existenței și modificării celeilalte părți a 
capacității grupate.  

d) Consecințele încălcării contractelor de utilizare a rețelei grupate interdependente sunt 
armonizate.  

xiii. Utilizatorii de rețea au dreptul de a cere copii fizice ale contractelor de utilizare a rețelei, inclusiv 
toate anexele și suplimentele relevante de la OST Membru/Membri relevant/relevanți. Emiterea 
copiilor fizice de către OST Membru/Membri relevant/relevanți nu afectează valabilitatea 
contractelor electronice de utilizare a rețelei. Informațiile și detaliile contractuale din acestea nu 
diferă față de condițiile stabilite în Confirmarea rezultatului licitației de pe PRR. 

xiv. Aplicația PRR asigură identificarea contractelor electronice prin folosirea unui număr unic de 
identificare pentru fiecare tranzacție. 

xv. O arhivă care conține o copie a tuturor contractelor electronice este stocată pe serverul Aplicației 
PRR. Operatorul PRR garantează stocarea în siguranță a contractelor electronice, ceea ce înseamnă 
protecție împotriva oricărui acces neautorizat, atac ilegal sau orice modificare a documentelor 
semnate electronic. Operatorul PRR garantează faptul că contractele electronice sunt autentice și 
sunt conforme cu rezultatele licitațiilor și cu contractele de utilizare a rețelei ale OST Membri în 
cauză. Operatorul PRR asigură faptul că contractele electronice sunt disponibile pentru OST 
Membru relevant și Utilizatorii de rețea Membri care au acest drept pentru cel puțin 10 ani. 

xvi. Informații agregate referitoare la rezultatele licitațiilor sunt publicate pentru piață pe portalul 
PRR.  

xvii.  Conform Regulamentului de punere în aplicare 1348/2014/UE (REMIT IR) Operatorul PRR are 
obligația de a furniza datele aferente tranzacțiilor  generate de PRR către baza de date operată 
de ACER, la solicitarea Utilizatorului de rețea, după semnarea Acordului de raportare a datelor 
conform alineatului 1, art. 6 al REMIT IR. 
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13. Algoritmul licitației ascendente 
i. Licitațiile ascendente permit Utilizatorilor de rețea Membri să facă oferte privind volumele corelate 

cu prețurilor în creștere anunțate în runde de licitație consecutive, începând cu prețul de rezervă 
P0.  

ii. Prima rundă de licitație, cu un preț asociat egal cu prețul de rezervă P0, are o durată de trei ore. 
Rundele de licitație ulterioare au o durată de o oră. Între rundele de licitație există o perioadă de o 
oră.  

iii. Oferta precizează: 

a) identitatea Utilizatorului de rețea care depune oferta;  

b) punctul de intrare/ieșire în cauză și direcția fluxului; 

c) produsul de capacitate pentru care se solicită capacitate;  

d) pentru fiecare interval de preț, volumul capacității pentru capacitatea în cauză;  

e) produsul solicitat; 

f) datele privind grupurile de echilibrare, în cazul în care OTS utilizează grupuri de 
echilibrare. 

iv. O ofertă este considerată valabilă și obligatorie dacă este depusă de un Utilizator de rețea Membru 
și respectă toate prevederile prezentului articol.  

v. Pentru ca Utilizatorii de rețea Membri să poată participa la o licitație, este obligatoriu să facă o 
ofertă de volum în prima rundă de licitație. Ofertele pot fi transmise sub forma unui fișier Excel sau 
prin conectare server la server.  

vi. Prin intermediul Aplicației PRR, OST Membri oferă Utilizatorilor de rețea Membri opțiunea de a face 
oferte timpurii pentru orice interval mare de preț.  

vii. După închiderea rundei de licitație relevante, nu se acceptă nicio modificare, retragere sau variație 
a ofertelor valabile, ofertele valabile fiind considerate irevocabile începând cu acest moment. 
Aplicația PRR, ca sistem închis, asigură toți OST Membri și Utilizatorii de reţea Membri de 
excluderea posibilității oricăror modificări. Toate ofertele valabile sunt considerate angajamente cu 
caracter obligatoriu prin care un Utilizator de rețea Membru se angajează să rezerve volumul de 
capacitate solicitat la prețul anunțat, cu condiția ca prețul de adjudecare al licitației să fie cel 
anunțat la finalul rundei de licitație relevante.  

viii. Oferta de volum depusă de un Utilizator de reţea Membru în cadrul oricărei runde de licitație este 
egală sau mai mică decât capacitatea oferită în cadrul licitației respective. Oferta de volum depusă 
de un Utilizator de reţea Membru la un anumit preț este egală sau mai mică decât oferta de volum 
depusă de acest Utilizator de reţea în runda anterioară, cu excepția cazului în care se aplică 
prevederile alineatului xvi.  

ix. Ofertele pot fi depuse, modificate sau retrase în mod liber în cursul unei runde de licitație, cu 
condiția ca toate ofertele să respecte dispozițiile alineatului viii. Ofertele valabile rămân valabile 
până când sunt modificate sau retrase în cadrul rundei de licitație.  

x. Pentru fiecare punct de intrare/ieșire și pentru fiecare produs de capacitate se definește un interval 
mare de preț și un interval mic de preț, iar acestea se publică înaintea desfășurării licitației în cauză. 
Intervalul mic de preț este stabilit astfel încât intervalul mare de preț să fie un multiplu al 
intervalului mic de preț.  

xi. Intervalul mare de preț este stabilit astfel încât să se reducă, în măsura posibilului, durata procesului 
de licitație. Intervalul mic de preț este stabilit astfel încât să se reducă, în măsura posibilului, 
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volumul capacității nevândute în cazul în care licitația se închide la un preț mai mare decât prețul 
de rezervă.  

xii. În cazul în care, la sfârșitul primei runde de licitație, cererea agregată a tuturor Utilizatorilor de 
rețea Membri este mai mică sau egală cu capacitatea oferită, licitația se închide.  

xiii. În cazul în care, la sfârșitul primei runde de licitație sau al unei runde ulterioare, cererea agregată a 
tuturor Utilizatorilor de rețea Membri este mai mare decât capacitatea oferită, o nouă rundă de 
licitație se deschide cu un preț egal cu prețul din runda de licitație anterioară, la care se adaugă 
intervalul mare de preț.  

xiv. În cazul în care, la sfârșitul celei de-a doua runde de licitație sau al unei runde de licitație ulterioare, 
cererea agregată a tuturor Utilizatorilor de rețea Membri este egală cu capacitatea oferită, licitația 
se închide.  

xv. Dacă are loc o primă subcotare, se reduce prețul și se deschide o nouă rundă de licitație. Runda de 
licitație următoare va avea un preț egal cu prețul aplicabil în runda de licitație care a precedat prima 
subcotare, plus intervalul mic de preț. În continuare se deschid runde de licitație suplimentare, în 
cadrul cărora prețul se mărește cu intervalul mic de preț, până când cererea totală a tuturor 
Utilizatorilor de rețea Membri este mai mică sau egală cu capacitatea oferită. În această etapă 
licitația se închide.  

xvi. Oferta de volum depusă de un Utilizator de rețea Membru în prima rundă de licitație în care se 
aplică intervalele mici de preț este egală sau mai mică decât oferta de volum depusă de acest 
Utilizator de rețea Membru în runda de licitație care a precedat prima subcotare. Oferta de volum 
depusă de un Utilizator de rețea Membru în toate rundele de licitație în care se aplică intervalele 
mici de preț este egală sau mai mare decât oferta de volum depusă de acest Utilizator de rețea 
Membru în runda de licitație în care a avut loc prima subcotare.  

xvii. Dacă cererea totală a tuturor Utilizatorilor de rețea Membri este mai mare decât capacitatea oferită 
în runda de licitație cu un preț egal cu cel care a dus la prima subcotare, minus un interval mic de 
preț, licitația se închide. Prețul de adjudecare este prețul care a condus la prima subcotare, iar 
ofertele câștigătoare sunt cele depuse în runda de licitație inițială în care a avut loc prima subcotare.  

xviii. După fiecare rundă de licitație, cererea tuturor Utilizatorilor de rețea Membri în cadrul unei licitații 
specifice se publică cât mai curând posibil, în formă agregată.  

xix. Prețul anunțat pentru ultima rundă de licitație în cursul căreia a fost închisă licitația se consideră a 
fi prețul de adjudecare pentru respectiva licitație, cu excepția cazului în care se aplică prevederile 
alineatului xvii.  

xx. Tuturor Utilizatorilor de rețea Membri care au depus oferte de volum valabile la prețul de 
adjudecare li se alocă capacitate în funcție de ofertele de volum la prețul de adjudecare. Utilizatorii 
de reţea care au câștigat licitația plătesc prețul de adjudecare al licitației respective, precum și orice 
alte taxe aplicabile la momentul în care capacitatea care le este alocată poate fi utilizată.  

xxi. După închiderea fiecărei licitații, se publică rezultatul final al licitației, inclusiv totalul capacităților 
alocate și prețul de adjudecare. Utilizatorilor de rețea Membri care au câștigat licitația le este 
confirmate volumul capacităților alocate, prin intermediul unui mesaj al sistemului. Informațiile 
individuale sunt comunicate numai părților în cauză.  

xxii. Dacă o licitație cu ceas ascendent nu s-a încheiat până la momentul în care este programată să 
înceapă (conform calendarului de licitație) următoarea licitație pentru capacitate acoperind aceeași 
perioadă, prima licitație se închide și nu se alocă capacitate. Capacitatea se oferă în cadrul 
următoarei licitații relevante.  
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xxiii. Ofertele depuse la o licitație care a fost închisă pentru oricare din motivele de mai sus sau datorită 
eșecului nu au efect obligatoriu asupra Părților după închiderea licitației și nici nu generează 
contracte de utilizare a rețelei. 

xxiv. Verificări automate asigură faptul că Utilizatorii de rețea nu pot face oferte neconforme în nicio 
licitație cu ceas ascendent care are loc pe Platforma Regională de Rezervare. 

xxv. Ofertele care sunt încărcate în Aplicația PRR, dar nu sunt salvate, nu au efect legal obligatoriu 
caracter și nu participă la licitația de capacitate relevantă. Ofertele încărcate sub forma de fișier 
Excel sau prin conectare server la server au efect legal obligatoriu și sunt considerate salvate în 
cazul în care trec de verificările automate relevante. 

14. Algoritmul licitației cu preț uniform 
i. În cazul unei licitații la preț uniform, există o singură rundă de licitație în care Utilizatorul de rețea 

Membru face o ofertă de preț și de cantitate.  

ii. În cursul unei runde de licitație a unei licitații date, Utilizatorii de rețea Membri pot prezenta până 
la 10 oferte. Fiecare ofertă trebuie să fie tratată în mod independent de celelalte oferte. După 
închiderea rundei de licitație, ofertele rămase nu pot fi modificate sau retrase. Ofertele pot fi 
depuse sub forma de fișier Excel sau prin conectare server la server 

iii. O ofertă precizează:  

a) identitatea Utilizatorului de rețea Membru care depune oferta;  

b) punctul de intrare/ieșire în cauză și direcția fluxului;  

c) produsul de capacitate pentru care se solicită capacitate;  

d) volumul capacității pentru produsul de capacitate solicitat;  

e) volumul minim de capacitate pentru produsul de capacitate standard în cauză pe 
care Utilizatorul de rețea Membru doreşte să-l primească în conformitate cu 
algoritmul relevant, în cazul în care Utilizatorului de rețea Membru nu i se alocă 
volumul solicitat în conformitate cu punctul (d);  

f) prețurile pe care Utilizatorul de rețea Membru este dispus să le plătească pentru 
capacitatea solicitată, care nu sunt mai mici decât prețul de rezervă aplicabil pentru 
produsul de capacitate relevant; 

g) datele privind grupurile de echilibrare, în cazul în care OST membru utilizează 
grupuri de echilibrare.  

 

iv. Aplicația PRR clasifică toate ofertele pentru un anumit produs de capacitate în ordinea 
descrescătoare a prețului oferit.  

v. Toate ofertele rămase la momentul închiderii rundei de licitație sunt considerate ca având caracter 
obligatoriu pentru Utilizatorii de rețea Membri cărora le este alocat cel puțin volumul minim de 
capacitate solicitat în conformitate cu alineatul iii, punctul (e).  

vi. După clasificarea ofertelor în conformitate cu alineatul iv și sub rezerva dispozițiilor de la alineatele 
vii-x, capacitatea este alocată ofertelor în funcție de clasamentul de preț. Toate ofertele cărora li 
se alocă capacitate sunt considerate câștigătoare. După alocarea capacității, această cantitate este 
scăzută din capacitatea nealocată rămasă.  
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vii. După aplicarea prevederilor alineatului vi și sub rezerva alineatului ix, în cazul în care volumul de 
capacitate solicitat de către un Utilizator de rețea Membru depășește capacitatea nealocată rămasă 
(după ce capacitatea fost alocată Utilizatorilor de rețea care au depus oferte la un preț mai mare), 
Utilizatorului de rețea Membru respectiv i se alocă un volum de capacitate egal cu capacitatea 
nealocată rămasă.  

viii. După aplicarea prevederilor alineatului vii și sub rezerva alineatului ix, în cazul în care două sau mai 
multe oferte prezintă același preț iar volumul capacității relevante rămase, solicitat în total prin 
aceste oferte, depășește volumul nealocat rămas, acesta este alocat în mod proporțional cu 
volumele solicitate în fiecare dintre aceste oferte.  

ix. În cazul în care volumul care urmează să fie alocat pentru o ofertă conform prevederilor alineatelor 
vi, vii sau viii este mai mic decât volumul minim de capacitate prevăzut la alineatul iii, litera (e), 
oferta nu este luată în considerare și devine nulă și neavenită și se efectuează o alocare revizuită 
ținând cont de ofertele cu prețuri egale rămase, în conformitate cu alineatul viii, sau (dacă este 
cazul) se efectuează o alocare cu privire la următoarea ofertă de preț, în conformitate cu 
prevederile alineatului vi.  

x. În cazul în care volumul rămas de alocat ofertelor conform prevederilor alineatelor vi, vii, viii sau ix 
este egal cu zero, nu se mai alocă capacitate ofertelor rămase. Ofertele respective sunt considerate 
neacceptate.  

xi. Prețul de adjudecare este definit ca prețul celei mai scăzute oferte câștigătoare, dacă cererea 
depășește oferta la prețul de rezervă. În toate celelalte cazuri, prețul de adjudecare este egal cu 
prețul de rezervă. Utilizatorii de rețea Membri care au câștigat licitația plătesc prețul de adjudecare 
al licitației respective precum și orice alte taxe aplicabile la momentul în care capacitatea care le 
este alocată poate fi utilizată.  

xii. Verificările automate asigură faptul că Utilizatorii de rețea nu pot face oferte neconforme în orice 
licitație la preț uniform care are loc pe Platforma Regională de Rezervare.  

xiii. Ofertele încărcate în Aplicația PRR care nu sunt salvate nu au efect legal obligatoriu și nu participă 
la licitația de capacitate relevantă. Ofertele încărcate sun forma de fișier Excel sau prin conectare 
server la server au caracter angajant legal și sunt considerate salvate dacă trec cu succes de 
verificările automate relevante. 

15. Comercializarea bilaterală a capacității (transferul drepturilor de utilizare) 
i. UR Membri au dreptul de a încheia tranzacții bilaterale de capacitate pe PRR. 

ii. În cazul tranzacțiilor bilaterale de capacitate, drepturile de utilizare privind capacitatea respectivă sunt 
transferate între UR Membri. 

iii. Doar UR Membri care dispun de capacitate pot iniția tranzacții bilaterale de capacitate. 

iv. Ofertele de capacitate bilaterală încărcate pot fi retrase de UR Membru care dispune de capacitate 
până la acceptarea de către UR Membru care primește. 

v. Verificările automate realizate de OST Membru/Membri asigură că UR Membru care dispune de 
capacitate are cantitatea corespunzătoare de capacitate, iar UR Membru care primește are dreptul de a 
primi și utiliza capacitatea în rețeaua respectivă a OST Membru. 

vi. În cazul tranzacțiilor bilaterale de capacitate ale capacităților grupate, este necesară verificarea și 
aprobarea ambilor OST Membri pentru validarea transferului drepturilor de utilizare. 

vii. UR Membri pot anunța tranzacțiile bilaterale de capacitate prin introducerea manuală sau prin 
conectare server la server. 
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viii. UR Membri, în cadrul unei tranzacții bilaterale de capacitate, definesc următoarele: 

a. Punctul respectiv al rețelei 
b. Direcția de curgere 
c. Parametrii de calitate ai capacității 
d. UR Membru care primește 
e. Ziua gazieră și ora gazieră de începere și ziua gazieră de terminare a tranzacției bilaterale de 

capacitate 
f. Cantitatea orară 
g. Perioada de valabilitate o ofertei 

ix. În urma verificărilor efectuate de OST Membru/Membri, tranzacțiile bilaterale de capacitate intră în 
vigoare la confirmarea acceptării ofertei bilaterale de capacitate din partea UR Membru care primește. 

 

16. Restituirea capacității 
i. Utilizatorii de rețea Membri au dreptul de a restitui capacitățile contractate de ei și de a le 

oferi OST Membri pentru realocare pe PRR. 

ii. Utilizatorii de rețea Membri nu pot restitui produse de capacitate zilnice sau cu o durată mai 

scurtă. 

iii. Utilizatorii de rețea Membri definesc următoarele în cadrul unei restituiri de capacitate: 

a. punctul de rețea vizat, 

b. operatorul sistemului de transport relevant (zona), 

c. tipul de produs de capacitate, 

d. data de începere (începutul zilei gaziere alese) și data de încheiere (sfârșitul zilei gaziere 

alese) a restituirii capacității, 

e. cantitatea orară. 

iv. Capacitatea oferită pentru restituire de către Utilizatorul de rețea Membru este transmisă 

OST Membru în scopul procesării pe durata restituirii capacității. 

 

Siofok, 18 noiembrie 2015 

 

Clauză:  

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei și Utilităților Publice din Ungaria aprobă Regulile de 
operare prin Hotărârea sa Nr. 6144/2015 


