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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, 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 şi procesele aferente rezervării de 
capacitate şi licitațiilor de capacitate, termenii și condițiile de participare a utilizatorilor de rețea, termenii şi 
condiţiile de contractare, şi descriu produsele de capacitate şi cadrul garanțiilor financiare aferente Utilizatorilor 
de Rețea Membri Anexa I a Regulilor de operare (Acordul privind afilierea Utilizatorului de Rețea) cuprinde 
drepturile şi obligaţiile părţilor contractante. 

Termenii şi condiţiile Regulilor de operare sunt obligatorii pentru Operatorul PRR, OTS Membri şi UR Membri. 

OTS Membri şi UR Membri vor fi notificaţi cu referire la eventualele modificări ale Regulilor de operare prin 
publicarea pe Portalul PRR. 

1. Definiții 

Termenii şi definițiile utilizate în prezentul sunt interpretate în sensul Directivei 73/2009/CE, Regulamentului 
715/2009/CE şi Regulamentului Comisiei (UE) 2017/459. Termenii şi definiţiile utilizate în prezentul se referă în 
special la aceste Reguli de operare, inclusiv Anexa I. 

Utilizator de Rețea Solicitant - este un utilizator de reţea care intenţionează să utilizeze serviciile PRR şi 
prezintă documentele corespunzătoare solicitării Operatorului PRR 

OTS Solicitant - este un operator al sistemului de transport care intenţionează să utilizeze serviciile PRR şi 
prezintă documentele corespunzătoare solicitării Operatorului PRR. 

Licitaţie ascendentă - este o licitaţie în care un UR Membru plasează cantităţile solicitate la intervale de preţ 
definite, anunţate secvenţial. 

Calendarul licitaţiei - înseamnă tabelul în care sunt afişate continuu informaţii de bază referitoare la 
programarea licitaţiilor de capacitate, inclusiv datele anunțurilor, datele de începere şi produsele cărora li se 
aplică, publicate de Operatorul PRR în baza solicitării şi furnizării datelor OTS Membru/Membri. 

Taxele de licitaţie - înseamnă produsul capacităţii alocate şi a preţului unitar al licitaţiei  

Comisionul de licitaţie - În cazul licitaţiilor ascendente, aceasta înseamnă nivelul de preţ  din ultima rundă de 
licitaţie, care este considerat ca rezultatul final al licitației. În cazul unei licitaţii cu preţ uniform, acesta este cel 
mai mic preţ oferit şi acceptat în licitaţie. 

Baza comisionului de licitație – în general înseamnă prețul de rezervă. Dacă baza comisionului de licitație nu 
este prețul de rezervă, OTS are oportunitatea de a stabili baza comisionului de licitație ca parametru separat.    

Confirmarea rezultatului licitaţiei - înseamnă confirmarea semnată digital, transmisă de Operatorul PRR UR 
Membru/Membri şi/sau OTS Membru/Membri privind stabilirea unei relaţii contractuale între UR Membru/Membri 
şi OTS Membru/Membri. 

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. 
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Runda de ofertare – înseamnă perioada de timp în care Utilizatorii de Rețea Membri pot depune, modifica și 
retrage ofertele. 

Limita ofertei – o valoare exprimată ca procent al capacității oferite de respectivul(ii) OTS Membru(ii) care 
determină în mod uniform valoarea maximă a capacității pe care UR Membri o pot oferta în cadrul unei anumite 
licitații.  

Capacitate grupată - este un produs de capacitate standard, oferit în bază fermă, care constă în capacitate de 
intrare şi de ieşire corespunzătoare la ambele părţi ale unui punct de interconectare. Pentru claritate, OTS 
Membri pot decide voluntar să aloce capacitate întreruptibilă grupată. 

Registrul comenzilor de răscumpărare – este lista anonimă a ofertelor de capacitate de răscumpărare depuse 
de Utilizatorii de Rețea Membri în cadrul procedurii de răscumpărare de capacitate. 

Codul reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii - este Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 2017/459 
din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de 
transport al gazelor şi de abrogare a Regulamentul (UE) Nr. 984/2013. 

Capacitatea subînchiriată – este o tranzacție de capacitate secundară, în care proprietarul capacității primare 
(„ofertant”) alocă parțial sau integral dreptul de utilizare a capacității, pe parcursul căreia ofertantul își păstrează 
toate drepturile și obligațiile contractuale legate de utilizarea capacității față de operatorul sistemului de 
transport. În acest context, partea terță care utilizează efectiv capacitatea atribuită nu este în relație juridică cu 
operatorul de transport și de sistem și nu are răspundere față de operatorul de transport și de sistem; ofertantul 
garantează execuția în locul terței părți. Dreptul de utilizare a capacității și a contractului de capacitate nu este 
transferat în relația juridică a operatorului de transport și de sistem cu ofertantul, ofertantul își păstrează dreptul 
și contractul. 

Taxa de adjudecare – înseamnă suma, care este produsul prețului unitar de adjudecare și cantitatea de 
capacitate a ofertei câștigătoare. 

Preţ de adjudecare – înseamnă prețul conform rezultatului final al licitației de capacitate alcătuit din prețul de 
rezervă și comisionul de licitație. 

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

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

Capacități concurente – înseamnă capacități în legătură cu care o capacitate disponibilă oferită în cadrul unei 
licitații nu poate fi alocată fără retragerea parțială sau totală a unei capacități disponibile oferite în altă licitație. 

Primul termen de editare (publicare) - este termenul specific fiecărui produs de capacitate la care Operatorul 
PRR publică automat  parametrii de bază ai produsului de capacitate relevant  așa cum este încărcat de OTS  
în Aplicaţia PRR. Primul termen de editare (publicare) privind  anumite tipuri capacitate este definit în Articolul 
4. 

Prima subcotare - este situaţia în care cererea cumulată a tuturor UR Membri este mai mică decât capacitatea 
oferită la sfârşitul primei runde de licitaţie sau a oricărei runde de licitaţie ulterioară. 

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

Interval mare de preţ - este o sumă fixă sau variabilă care este definită pe punct de intrare/ieşire al reţelei şi 
pentru un produs de capacitate. 

Utilizator de Rețea Membru - o persoană juridică sau fizică înregistrată pe PRR în scopul rezervării, transferului 
şi contractării capacităţilor alocate pe PRR şi utilizării altor servicii oferite. 

Alocare pro rata – este procedura de alocare în cadrul căreia Utilizatorul de Rețea Membru poate ofertă de 
cantitate într-o singură rundă de licitație, iar toți Utilizatorii de Rețea Membri, cărora li se alocă capacitate, plătesc 
prețul de rezervă. 

Platformă Regională de Rezervare (PRR) - este platforma electronică de comercializare a capacităţii conform 
Legii XL din 2008 privind furnizarea gazelor naturale şi Codul reţelei privind mecanismele de alocare a 
capacităţii. Aplicaţia PRR şi Portalul PRR alcătuiesc împreună Platforma Regională de Rezervare. 

Aplicaţia Platformei Regionale de Rezervare (Aplicaţia PRR) - înseamnă mediile software cu acces 
securizat, bazate pe internet, de testare şi de producţie, aparţinând Platformei Regionale de Rezervare. 

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

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

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

Preț de rezervă - este prețul minim eligibil într-o licitație conform reglementărilor naționale ale OTS Membru. 

Al doilea termen de editare - este termenul până la care un OTS Membru stabilește parametrii relevanți ai 
unui produs de capacitate și eligibilitatea UR Membru/Membri de a participa la licitația de capacitate. Al doilea 
termen de editare privind anumite tipuri de licitații de capacitate este definit în articolul 4. 

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. 

OTS Membru - operatorul sistemului de transport care alocă şi contractează capacităţi prin PRR şi care 
utilizează alte servicii oferite. FGSZ Ltd. este separat un OTS Membru. 

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. 

Utilizator – este persoana fizică care are drept de acces în Aplicația PRR cerut de Utilizatorul de Rețea Membru 
sau de OTS Membru. 

2. Prevederi generale 

2.1. Relația contractuală și caracterul obligatoriu 
La data semnării Acordului de afiliere a OTS de către Operatorul PRR şi un OTS Solicitant sau a Acordului de 
afiliere a Utilizatorului de Rețea între Operatorul PRR şi Utilizatorul de Rețea Membru Solicitant se stabileşte o 
relație contractuală între Operatorul Platformei Regionale de Rezervare (Operatorul PRR) şi OTS Solicitant sau 
UR Solicitant. Prin semnarea Acordului de afiliere a OTS sau a Acordului de afiliere a Utilizatorului de Rețea, un 
OTS Solicitant devine OTS Membru, iar un UR Solicitant devine Utilizator de Rețea Membru. 
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2.2. Operarea Platformei Regionale de Rezervare 
În calitate de operator al Platformei Regionale de Rezervare, FGSZ Ltd. este responsabilă de: 

a. semnarea Acordului de afiliere cu OTS Solicitanți sau cu UR Solicitanți, 
b. acordarea drepturilor de acces şi oferirea accesului OTS Membri şi Utilizatorilor de Rețea Membri, 

conform Acordului de afiliere a OTS sau Acordului de afiliere Utilizatorului de Rețea, 
c. conformarea proceselor de licitare a capacităţii la Regulile de operare, 
d. primirea, procesarea, trimiterea şi arhivarea informaţiilor de la/la OTS Membri şi Utilizatorii de Rețea 

Membri, cu privire la tranzacţiile acestora în cadrul Platformei Regionale de Rezervare, 
e. punerea la dispoziţie, întreţinerea şi dezvoltarea Aplicaţiei PRR şi a Portalului PRR, 

2.3. Cadrul legal 
PRR a fost proiectată în conformitate cu Codul reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii şi legislaţia 
naţională relevantă.  

În completare la prevederile Codului reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii, cadrul legal al operării 
PRR în Ungaria este reglementat de Legea Nr. XL din 2008 privind furnizarea gazelor naturale și decretele 
8/2016 (X. 13), 11/2016 (XI.14) și 13/2016 (XII.20) ale Autorității Maghiare de Reglementare în domeniul 
Energiei și al Utilităților Publice  

Operatorul PRR nu este considerat răspunzător pentru orice daune care rezultă din nerespectarea legislaţiei de 
către OTS Membri, . sau Utilizatorii de Rețea Membri, şi din nerespectarea acestor Reguli de operare. 

2.4. Principiile grupării capacității 
În cazul produselor de capacitate grupată, PRR implementează conceptul „gruparea produselor".  

În cazul licitaţiilor pentru capacitate grupată, în cazul în care există doi sau mai mulți OTS pe ambele părţi ale 
unui punct de intrare/ieşire, PRR aplică modelul „o licitaţie - două contracte". Fiecare Confirmare a rezultatului 
licitaţiei a unei licitaţii încheiate cu succes este urmată de două contracte separate de utilizare a reţelei per UR 
Membru: unul între Utilizatorul de Rețea Membru şi OTS Membru din amonte şi altul între Utilizatorul de Rețea 
Membru şi OTS Membru din aval. Aceste două contracte separate de utilizare a reţelei sunt legate din punct de 
vedere legal şi interdependente: existenţa unui contract reprezintă o condiţie necesară pentru existenţa celuilalt 
şi invers. 

PRR poate gestiona puncte ale reţelei mai complexe în ceea ce priveşte ofertele şi licitarea de produse de 
capacitate grupată, cu condiţia acordului OTS Membri implicaţi.  

2.5. Limba de operare și comunicare 

2.5.1. Limba oficială a PRR 

Limba oficială a PRR este limba engleză şi limba maghiară . 

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

2.5.2. Limba Regulilor de Operare PRR 

Versiunea în limba maghiară a Regulilor de operare este aprobată de Autoritatea de Reglementare în domeniul 
Energiei şi Utilităţilor Publice din Ungaria. Pentru OTS 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 pune la dispoziția OTS Membri și Utilizatori de rețea Membri înregistrați asistență 24/7 
accesibilă la numărul de telefon și prin adresa de e-mail publicate pe Protalul PRR. 
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 Operatorul PRR oferă pe Portalul PRR un Manual al utilizatorului pentru Platforma Regională de Rezervare. 
Operatorul PRR oferă Manualul Utilizatorului OTS direct OTS Membrilor săi. 

Aplicaţia PRR este cadrul tehnic pentru tranzacţii comerciale. Drept urmare, Operatorul PRR se poate ocupa de 
şi răspunde doar la întrebările şi reclamaţiile tehnice care privesc operarea PRR. Celelalte chestiuni, întrebări 
şi reclamaţii de ordin comercial vor fi redirecţionate către OTS Membru/Membri relevant/relevanţi şi trebuie 
tratate în conformitate cu regulamentele relevante ale OTS Membru/Membri, prin intermediul canalelor de 
comunicaţie corespunzătoare. Reclamaţiile tehnice vor fi raportate prin intermediul unei aplicații de ticketing 
către Operatorul PRR. Operatorul PRR are obligaţia de a răspunde întrebărilor şi reclamaţiilor tehnice, fără 
întârziere nejustificată. 

2.7. Operarea în siguranță 
Operatorul PRR are obligaţia de a opera sisteme de rezervă şi de a aplica un plan de asigurare a continuităţii 
afacerii (PCA) şi un plan de recuperare în caz de dezastru (PRD) adecvate. 

OTS Membri au obligaţia de a informa fără întârziere nejustificată Operatorul PRR prin aplicația de ticketing în 
legătură cu toate întrebările şi reclamaţiile tehnice care pot ajuta la îmbunătăţirea operării şi administrării 
proceselor PRR. 

2.8. Guvernanța între Operatorul PRR și OTS Membri 

Operatorul PRR operează Grupul de lucru PRR – susținut de o platformă electronică de schimb de informații = 
pentru schimbul de informații privind aspecte legate de PRR, în special privind dezvoltarea funcțională a PRR 
și revizuirea periodică a Regulilor de operare. Operatorul PRR furnizează orientările privind guvernanța direct 
către OTS Membri săi. 

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 reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii, PRR oferă OTS Membri 
şi altor operatori de sistem posibilitatea de a oferi în comun capacitatea lor prin licitaţii grupate, sub forma de 
capacitate fermă sau întreruptibilă. 

Această aplicaţie permite de asemenea introducerea capacităţilor negrupate ferme sau întreruptibile de către 
acelaşi OTS Membru/aceiaşi OTS Membri sau alţi operatori de sistem. 

UR pot obţine aceste capacităţi prin licitaţii conform prevederilor Codului reţelei privind mecanismele de alocare 
a capacităţii. 

3.2. Mecanismele de alocare a capacităţii grupate şi negrupate pentru produsele de capacitate non-
standard conform Codului reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii 

PRR oferă, de asemenea, posibilitatea alocării produselor de capacitate non-standard conform Codului reţelei 
privind mecanismele de alocare a capacităţii. 

3.3. Alocarea capacității incrementale 
3.3.1. Licitaţiile de capacitate incrementală 
PRR oferă posibilitatea alocării condiţionate nivele de ofertă paralele conform mecanismelor de licitaţie 
prevăzute de Codul reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii. 

3.3.2. Produs de capacitate sezon deschis 
PRR oferă posibilitatea alocării produselor de capacitate sezon deschis. 

3.4. Comercializarea bilaterală a capacităţii  
PRR oferă posibilitatea comercializării capacităţilor alocate în bază bilaterală (extrabursieră) detaliată în articolul 
15. 
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3.5. Piaţa secundară de capacitate anonimă  
Piaţa anonimă compensată de o casă de clearing externă pentru tranzacționarea capacității secundare este 
disponibilă şi prin PRR, așa cum se detaliază la articolul 22. 

3.6. Restituirea capacității rezervate 
PRR oferă posibilitatea UR Membri să restituie capacităţile lor grupate şi negrupate rezervate conform CMP GL, 
așa cum se detaliază la articolul 16. 

3.7. Licitație de răscumpărare a capacității 
PRR oferă posibilitatea OTS Membru de a anunţa licitaţii de răscumpărare zilnice sau intrazilnice în cazul în 
care OTS Membru aplică măsura CMP de suprasubscriere şi răscumpărare, detaliată în articolul 17. 

3.8. Licitația privind produsul de capacitate concurentă 
PRR oferă posibilitatea de a licita produsele de capacitate concurentă  în conformitate cu acordul OTS Membri, 
așa cum se detaliază la articolul 18. 

3.9. Licitație confort 
PRR oferă Utilizatorilor de Rețea Membri posibilitatea de a încărca oferte pentru procedurile viitoare de 
alocare a capacității prin RBP ascendente, cu preț uniform și pro rata, așa cum sunt predefinite de Utilizatorul 
de Rețea Membru așa cum se detaliază la articolul 19. 

3.10. Servicii de date REMIT  
Operatorul PRR, în calitate de Mecanism de Raportare Înregistrat (MRÎ) aprobat de ACER, oferă OTS Membri 
și Utilizatorilor de Rețea Membri posibilitatea să descarce tranzacțiile proprii de capacitate primară și 
secundară în formatul xml acceptat de baza de date ARIS a ACER și să le raporteze prin propriul lor MRÎ 
aprobat sau prin Operatorul PRR în calitate de MRÎ. Utilizatorii de Rețea Membri trebuie să semneze Anexa II 
a Acordului privind afilierea Utilizatorului de Rețea pentru a putea utiliza Serviciile de date REMIT referitor la 
tranzacțiile pe piața secundară efectuate pe PRR..   

3.11. Schimbul de date 
PRR oferă OTS Membri și Utilizatorilor de Rețea Membri posibilitatea de a se conecta la PRR utilizând 
următoarele metode: 

 Schimb interactiv de date (protocol https) 
o Interfață grafică utilizator 
o Încărcare/descărcare Excel 

 Schimb de date integrat (protocol https/SOAP) 
o Între PRR și sistemul TI al OTS Membru sau PRR și sistemul TI al Utilizatorului de Rețea 

Membru  (conectare server la server), 
o Canal de transmitere suplimentar alternativ ca rezervă. 

 Schimb de date bazat pe documente (protocol AS/4) – data de introducere planificată 31.05.2017. 
o Între PRR și sistemul TI al OTS Membru sau PRR și sistemul TI al Utilizatorului de Rețea 

Membru  (conectare server la server). 

3.12. Mesaje urgente privind piața 
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 PRR oferă OTS posibilitatea publicării Mesajelor Urgente privind Piața (MUP). 
  

Informațiile privind indisponibilitatea planificată sau neplanificată a tuturor sau a oricăruia dintre serviciile oferite 
de PRR sunt anunțate de Operatorul PRR pe Portalul PRR în secțiunea MUP și trimise prin e-mail.  
 

Aceste mesaje pot fi publicate de Operatorul PRR sau de OTS Membri. 
 
3.13. Produse rute 
PRR oferă posibilitatea rezervării de capacitate în cadrul unui produs rută, așa cum este detaliat în Articolul 23. 
 
3.14. Alte servicii 
Operatorul PRR poate oferi şi alte servicii solicitate de OTS Membri şi UR Membri conform protocolului de 
dezvoltare şi solicitare modificări. 
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4. Prezentare generală a proceselor de înregistrare, alocare a capacității si contractare aferente PRR 

Fază Ce? Cine? Când? Cum? 

1/a 
Devenire OTS Membru al 
PRR 

OTS Solicitanţi si Operatorul 
PRR 

Oricând Offline (contract pe hârtie) 

1/b 
Devenire Utilizator de 
Rețea Membru al PRR 

Utilizatori de Rețea 
Solicitanţi si Operatorul PRR 

Oricând 
 Începerea înregistrării online pe 

Portalul PRR 

2 Crearea entităţilor Operator PRR După acceptarea OTS Solicitanţi si Utilizatori de Rețea Solicitanţi Online în Aplicaţia PRR 

3 
Stabilirea Calendarului 
licitaţiei 

Operator PRR În orice moment în baza informaţiilor relevante furnizate de OTS Online în Aplicaţia PRR 

4 Crearea Operator PRR După furnizarea Calendarului licitaţiei Online în Aplicaţia PRR 

5/a 

Primul termen de editare 
(publicare) - exprimat în 
perioadă de timp anteriară 
începerii licitației 

OTS Membri 

În cazul capacităţilor anuale: 1 lună (capacitate fermă), 1 săptămână 
(capacitate întreruptibilă)  
În cazul capacităţilor trimestriale: 2 săptămâni (capacitate fermă) și 1 
săptămână  (capacitate întreruptibilă) 
În cazul capacităţilor lunare: 1 săptămână înaintea începerii licitaţiei 
În cazul capacităţilor zilnice: cu 80 de minute înaintea începerii licitaţiei 
În cazul capacităţilor intrazilnice: cu 10 minute înaintea începerii licitaţiei 

Online în Aplicaţia PRR 

5/b Gruparea capacităţilor Operator PRR 
Imediat după expirarea termenelor limită de mai sus (doar pentru capacităţi 
grupate) 

Online în Aplicaţia PRR 
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5/c 

Al doilea (parametru de 
licitație finală) termen de 
editare Utilizatorilor de 
Rețea - exprimat în 
perioada de timp anterioară 
începerii licitației 

OTS Membri 

În cazul capacităților anuale: 65 minute (capacitate fermă), 5 minute 
(capacitate întreruptibilă) 
În cazul capacităților trimestriale: 65 minute (capacitate fermă), 5 minute 
(capacitate întreruptibilă) 
În cazul capacităților lunare: 65 minute (capacitate fermă), 5 minute 
(capacitate întreruptibilă) 
În cazul capacităților zilnice: 8 minute (capacitate fermă), 3 minute 
(capacitate întreruptibilă) 
În cazul capacităților intrazilnice: 6 minute (capacitate fermă), 3 minute 
(capacitate întreruptibilă) 

Online în Aplicaţia PRR 

6/a Derularea licitaţiei Operator PRR 

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

Online în Aplicaţia 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 Aplicaţia PRR 

7/a 
Stabilirea unei relaţii 
contractuale 

Între OTS Membri si 
Utilizatori de Rețea Membri 
 
 
 

La închiderea licitaţiei prin intermediul Confirmării rezultatului licitaţiei Online în Aplicaţia PRR 

7/b Managementul contractului 
OTS Membri si Utilizatori de 
Rețea Membri 

În conformitate cu regulile interne ale OTS Membri / Utilizatorilor de Rețea Membri 

Termenele definite în tabel sunt publicate doar în scop informativ; acestea pot fi modificate conform acordului între OTS Membri și Operator PRR, cu privire la care 
Utilizator de Rețea Membru va fi informat separat prin Aplicația/Calendarul de licitație PRR. 
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5. Aderarea la PRR si calitatea de membru 

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a se înregistra pe PRR într-un mod transparent şi 
nediscriminatoriu. Acordul de afiliere a OTS conţine drepturile şi obligaţiile OTS Membri, iar Acordul de afiliere 
a Utilizatorului de Rețea conţine drepturile şi obligaţiile de UR Membri. 

Calitatea de membru PRR nu este transferabilă sau cesionabilă. 

5.1. Informaţii generale privind înregistrarea Utilizatorilor de Rețea 
 
UR Solicitanţi se înregistrează prin transmiterea online a Formularului de înregistrare către Operatorul PRR. În 
cadrul Formularului Solicitantul trebuie să îşi exprime acordul şi să accepte termenii şi condiţiile Acordului de 
afiliere a Utilizatorului de Rețea, precum şi Regulile de operare prezente. 

Zona securizată ale PRR pot fi accesate prin intermediul certificatelor electronice emise de către  un furnizor de 
încredere. Accesul este personalizat şi este pentru persoana fizică care reprezintă UR Solicitant. Întrucât nic i 
OTS Membri, nici Operatorul PRR nu sunt furnizor de încredere, UR Solicitanţi trebuie să dobândească 
certificat(e) electronic(e) de la  furnizori de încredere pentru a putea depune un Formular de înregistrare a UR 
complet. 

Pe portalul PRR pot fi salvate doar Formularele de înregistrare completate în mod corespunzător. Operatorul 
PRR informează imediat Solicitantul în cazul în care apar întrebări legate de procedura de înregistrare. 
Înregistrarea devine valabilă în baza semnăturii şi transmiterii Acordului de afiliere a Utilizatorului de Rețea. 
Operatorul PRR nu verifică dacă un UR Solicitant sau un Utilizator reţea Membru înregistrat este eligibil pentru 
a rezerva capacităţi în orice punct accesibil prin intermediul Platformei Regionale de Rezervare. Această 
verificare este efectuată exclusiv de către OTS Membru/Membri relevant/relevanţi. 

Pentru claritate, Operatorul RBP nu acordă Utilizatorului de Rețea Solicitant sau unui Utilizator de Rețea Membru 
înregistrat accesul la licitațiile OTS Membri. Participarea Utilizatorilor de Rețea Membri la orice licitație depinde 
exclusiv de aprobarea OTS Membru respectiv. 

5.2. Înregistrare Utilizatorilor de Rețea 
Etapele de înregistrare sunt următoarele: 

i. UR Solicitanţi înaintează înregistrările lor către Operatorul PRR. Formularul de înregistrare a 
Utilizatorilor de Rețea, inclusiv primului utilizator al  Utilizatorului de rețea, este disponibil pe 
Portalul PRR (http://ipnew.rbp.eu/RBP.eu). 

ii. Formularul incomplet sau incorect completat este refuzat automat. 

iii. UR Solicitanţi înaintează Acordul de afiliere a Utilizatorului de Rețea semnat corespunzător, în 2 
(două) exemplare. Operatorul PRR contrasemnează şi restituie unul din exemplare către UR 
Solicitant. Acordul de afiliere al Utilizatorului de Rețea este disponibil pe Portalul PRR 
(http://ipnew.rbp.eu/RBP.eu). 

iv. În conformitate cu cerințele art. 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) Nr.1227/2011, participanții 
la piață menționați în articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) Nr. 1227/2011 sunt înregistrați 
la autoritatea națională de reglementare și figurează în Registrul European al Participanților la 
Piață anterior începerii unei tranzacții care trebuie raportată la Agenție, conform art. 8 alineatul (1) 
al Regulamentului (UE) Nr. 1227/2011. Această prevedere este relevantă pentru accesul la 
serviciile OTS Membri UE oferite prin PRR. 

 În conformitate cu cerințele articolului 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1348/2014 și 

file:///C:/Users/acotop/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S83X4HTE/(http:/ipnew.rbp.eu/RBP.eu)
http://ipnew.rbp.eu/RBP.eu
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 Deciziei ACER 01-2012, înregistrarea participanților la piață în CEREMP ACER este suplimentată 
cu un cod EIC, iar acest cod este utilizat în scopul raportării REMIT. Această prevedere este 
relevantă pentru accesul la serviciile OTS Membri UE oferite prin PRR. 

 Utilizatorul de Rețea Solicitant trebuie să furnizeze codul său ACER și codul EIC corespunzător în 
Formularul de înregistrare al Utilizatorului de Rețea. Cererile care nu sunt furnizate cu un cod 
ACER nu sunt prelucrate de Operatorul RBP. Această prevedere este relevantă pentru accesul la 
serviciile OTS Membri UE oferite prin PRR. 

Cererile care nu sunt furnizate cu un EIC (relevant pentru toate cererile din interiorul sau din afara 
UE) sau care nu sunt furnizate de codul EIC care nu corespunde EIC al solicitantului care figurează 
în CEREMP ACER (relevant pentru cererile din interiorul UE) nu sunt prelucrate de Operatorul 
PRR. 

v. Adresa Operatorului PRR este: 

 Adresa poştală: FGSZ Zrt., Ungaria 8600, Siofok, Tanacshaz u. 5. 
În atenţia: Operare PRR 

 Adresă de e-mail: rbp@fgsz.hu 

 Telefon: +36 70 938 7961 

vi. Un UR Solicitant devine Utilizator de Rețea Membru la momentul confirmării de către Operatorul 
PRR a primirii Acordului de afiliere a Utilizatorului de Rețea. 

vii. Operatorul PRR publică numele Utilizatorilor de Rețea Membri pe Portalul PRR. 

viii. Operatorul PRR informează OTS Membru/Membri care operează punctul/punctele reţelei 
relevante, prin email, privind accesul unui UR membru la PRR. Participarea Utilizatorilor de Rețea 
Membri la orice licitaţie depinde exclusiv de aprobarea OTS Membru respectiv. 

5.3. Înregistrarea OTS 
i. Operatorul PRR şi OTS Membru/Membri. FGSZ încheie Acordul de afiliere a OTS. Acordul de 

afiliere a OTS şi anexele acestuia detaliază termenii şi condiţiile operaţionale, tehnice şi financiare 
ale accesului la PRR. Operatorul PRR furnizează proiectul Acordului de afiliere a OTS la cererea 
scrisă a OTS interesat/interesaţi. 

ii. Opțional, OTS Membri pot încheia Acordul de cooperare care înseamnă un acord de alocare prin 
PRR a capacităţilor grupate sau negrupate, ferme sau întreruptibile în punctul  de interconectare 
comun al OTS Membri. La solicitarea OTS Membri, Operatorul PRR poate oferi un model de Acord 
de cooperare. 

iii. Operatorul PRR publică numele OTS Membri pe Portalul PRR în secțiunea Membri și PI. 

6. Accesarea Aplicaţiei PRR 

Accesul la Aplicaţia PRR se realizează în baza certificatului electronic emis de un furnizor de încredere. Toţi 
OTS Membri şi Utilizatorii de Rețea Membri sunt responsabili pentru obţinerea şi menţinerea certificatelor lor 
electronice, iar toţi OTS Membri şi Utilizatorii de Rețea Membri poartă responsabilitate pentru activitatea 
persoanelor care acţionează în numele lor. 

6.1. Tipuri de acces 
Tipurile de acces la Aplicaţia PRR sunt următoarele: 

i. Rolul administratorului aplicaţiei PRR: acordat Operatorului PRR, cu dreptul de a crea şi gestiona 

mailto:rbp@fgsz.hu
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 (pornire, oprire pentru pauză, închidere, anulare) licitaţii, (drepturi de citire şi scriere). 

ii. Rolul OTS Administrator: acordat OTS Membri, cu dreptul de a organiza, parametriza  şi urmări 
licitaţii de capacitate şi de a accesa conţinut static relevant pentru OTS Membru de pe PRR și de 
a îndeplini sarcini administrative legate de Utilizatori și OTS Membru  (drepturi de citire şi scriere). 

iii. Rolul OTS Controlor: acordat tuturor OTS Membri, cu dreptul de a stabili limita financiară pentru 
Utilizatorii de Rețea Membri, dreptul de a urmări licitaţii de capacitate şi de a accesa conţinut static 
relevant pentru OTS Membru de pe PRR (drepturi doar de citire). 

iv. Rolul Utilizatorului de Rețea administrator: acordat Utilizatorului de Rețea Membru înregistrat, cu 
dreptul de participa la licitațiile de capacitate și de a accesa conținutul static relevant Utilizatorului 
de Rețea Membru pe PRR. Aceștia sunt de asemenea responsabili cu administrarea  Utilizatorului 
de Rețea Membru și administrarea Utilizatorilor de Rețea (drepturi de citire și scriere, plus 
administrare). 

v. Rolul Utilizatorului de Reţea Ofertant: acordat Utilizatorilor de Rețea Membri înregistraţi, cu dreptul 
de a participa la licitaţii de capacitate şi de a accesa conţinut static relevant pentru Utilizatorul de 
Rețea Membru de pe PRR (drepturi de citire şi scriere). 

vi. Rolul Utilizatorului de Rețea Controlor: acordat Utilizatorilor de Rețea înregistraţi, cu dreptul de a 
urmări licitaţii de capacitate, unde alt reprezentant al Utilizatorului de Reţea este ofertant, şi de a 
accesa conţinut static relevant pentru Utilizator de Rețea Membru de pe PRR (drepturi doar de 
citire). 

Accesul la informaţiile publice de pe Portalul PRR este disponibil fără certificat electronic. 

La accesare Operatorul PRR acordă drepturile de Administrator Utilizator de Rețea solicitate 
reprezentantului/reprezentanţilor Utilizatorului de Rețea care este(sunt) responsabil(i) de gestionarea 
utilizatorilor Utilizatorului de Rețea Membru. 

La accesare Operatorul PRR acordă drepturile solicitate Administratorului(Administratorilor) OTS ai OTS 
Membri. 

Membrii notifică imediat Operatorului PRR oricărei modificare a listei reprezentanţilor autorizaţi ai acestora. 
Utilizatorii de Rețea Membri şi OTS Membri poartă toată responsabilitatea pentru notificarea întârziată asupra 
acestor modificări a reprezentanţilor. 

6.2. Autentificarea şi înregistrarea incidentelor 
Toate persoanele fizice care reprezintă Operatorul PRR, un OTS Membru sau un Utilizator de Rețea Membru 
sunt identificate prin intermediul unui certificat electronic personal. Toate acţiunile întreprinse în cadrul PRR de 
către oricare din părţile mai sus menţionate sunt înregistrate şi stocate. 

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

În caz de pierdere sau abuz asupra certificatelor sale electronice, OTS Membru sau Utilizatorul de Rețea 
Membru informează imediat Operatorul PRR asupra acestui fapt prin înregistrarea incidentului în aplicația de 
ticketing sau prin e-mail la rbp@fgsz.hu. Operatorul PRR suspendă drepturile de acces ale certificatului / 
certificatelor electronic(e) personal(e) relevant(e), imediat după primirea unei astfel de cereri din partea OTS 
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). 
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 În baza solicitării OTS Membru/Membri sau UR Membru/Membri relevant/relevanţi în situaţia unui litigiu sau al 
controlului legislativ, Operatorul PRR poate reconstitui registrul incidentelor al Aplicaţiei PRR în orice moment 
din punctul de vedere al oricărui utilizator, fie în formă scrisă, fie în formă de afişaj grafic. 

7. Condiţii 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 un furnizor de încredere. 
Cerinţele de formă și manualul privind Utilizarea certificatelor electronice ale Platformei Regionale de Rezervare 
sunt accesibile pe Portalul PRR. 

7.2. Cerinţe TI pentru OTS Membri şi Utilizatorii de Rețea Membri 
Cerinţele de configurare hardware şi software de care trebuie să dispună OTS Membri şi Utilizatorii de Rețea 
Membri: 

 dispunerea dovedită cu privire la deţinerea unui sistem actualizat  
 program de citire a formatului pdf, 
 program comun actualizat de navigare internet (ex. Edge sau Chrome), 
 aplicare MS Office (sau echivalent) 
 versiune MS Windows 10 sau mai bună sau sistem de operare echivalent 
 conexiune de bandă largă la internet, 
 rezoluţie a ecranului de 1920*1080 (recomandată). 
 
*Obligatoriu pentru capacitatea primară 

 Obligatoriu pentru capcitatea incrementală 
 

7.3. Upgradarea și întreținerea tehnologiilor aplicate 
Operatorul PRR îşi rezervă dreptul de a-şi upgrada tehnologiile hardware şi software aplicate. Operatorul PRR 
notifică cu minimum 15 de zile în prealabil modificării tehnologiilor hardware şi software aplicate şi cu referire la 
consecinţele care afectează accesul la PRR şi utilizarea acesteia de către OTS Membri şi UR Membri. În cazul 
unor modificări semnificative planificate de Operatorul RBP care ar afecta conexiunea automată deja stabilită a 
OTS Membri și a Utilizatorilor de Rețea Membri, membrii PRR afectați sunt informați în mod corespunzător într-
un interval de timp care să le permită să pregătească și să efectueze modificările necesare din partea lor (dacă 
sunt necesare) și să păstreze conformitatea acestora cu cerințele de reglementare. Operatorul PRR are dreptul 
să realizeze mentenanța Aplicației PRR, perioadă în care accesul la Aplicația PRR poate fi parțial sau complet 
restricționat. Această informație este anunțată prin MUP și ecranul de logare în Aplicația PRR. Operatorul PRR 
depune toate eforturile pentru a selecta intervalul/intervalele de timp cu cel mai mic impact asupra tranzacțiilor 
afacerii și reduce la minim timpul necesar pentru realizarea activității de mentenanță. Operatorul PRR nu este 
responsabil pentru orice daune cauzate de indisponibilitatea parțială sau completă a Aplicației PRR în derularea 
mentenanței. 

8. Condiţiile de acces la reţeaua de transport gaze naturale a OST Membri 
Termenii şi condiţiile de acces la o reţeaua de transport gaze naturale  a OST Membri sunt guvernate de 
legislaţia naţională și termenii și condițiile OST Membru relevant. 

8.1. Încheierea tranzacţiilor pe PRR 
PRR permite OTS Membri să autorizeze UR Membri să încheie tranzacţii comerciale dacă sunt în conformitate 
cu criteriile de eligibilitate ale OTS Membru. UR Membri care nu respectă legislaţia naţională a unui OST 
Membru nu pot participa la licitaţii de capacitate, capacitate secundară şi tranzacţii CMP. Conformarea unui UR 
Membru la legislaţia naţională și termenii și condițiile OTS Membru relevant este evaluată şi validată de OST 
membru relevant. Legislaţia naţională relevantă este publicată de OTS membru pe site-ul OTS Membru 
(precum, dar nu exclusiv: codul reţelei, termeni şi condiţii generale, modele de contract de utilizare a reţelei, 
etc.). Furnizarea şi accesibilitatea acestor documente este responsabilitatea exclusivă a OTS Membru. 
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 OTS Membru poate solicita în mod explicit o declarație angajantă juridic din partea Utilizatorului de Rețea 
Membru pentru acceptarea termenilor și condițiilor sale generale sau a documentelor similare, astfel sunt 
definite de OTS Membru. O astfel de acceptare poate fi solicitată de la Utilizatorul de Rețea Membru în cazul 
următoarelor tranzacții aplicabile tuturor canalelor de comunicare (interfață grafică cu utilizatorul, fișier Excel, 
conexiune server la server): 

• Conversia capacității, 
• Upgradarea capacității, 
• Tranzacții bilaterale pe piața de capacitate secundară, 
• Tranzacție anonimă pe piața secundară, 
• Restituirea capacității. 

8.2. Validarea de către OTS Membri a UR şi licitaţiile de capacitate 
OTS Membru/Membri permit (e) participarea UR la licitaţiile sale/lor de capacitate dacă UR îndeplinesc criteriile 
OTS Membru relevant. 

8.2.1. Validarea UR Membri 
OTS Membru/Membri verifică şi validează dacă UR Membri sunt utilizatori de reţea eligibili pentru reţeaua OTS 
Membru în conformitate cu legislaţia naţională și termenii și condițiile OTS Membru. Doar aceşti UR Membri 
verificaţi şi validaţi cu succes au dreptul de a participa la licitaţiile de capacitate pe care OTS le pot organiza 
până la al doilea termen de editare.  

8.2.2. Stabilirea limitei financiare 
i. OTS Membri stabilesc o limită financiară până la care Utilizatorul de Rețea poate face oferte în 

conformitate cu legislaţia naţională relevantă pentru OTS Membru. Limita financiară se aplică 
tuturor ofertelor care au fost depus în licitaţii de capacitate derulate simultan. 

ii. OTS Membru stabilește valoarea (0 sau mai mare) a coeficientului de blocare financiară per 
produs de capacitate aplicabil în timpul fiecărei licitații, inclusiv coeficienți de blocare specifici în 
cazul licitației de capacitate incrementală. 

iii. În cazul licitațiilor în stare „Activă”, „În așteptare” sau „Așteptare pentru aprobare”, OTS Membru 
poate bloca suma din limita financiară a UR pe baza sumelor licitate depuse. Suma care trebuie 
blocată se determină prin înmulțirea valorii ofertei depuse de UR Membru (de exemplu, prețul de 
rezervă înmulțit cu prima de licitație aparținând rundei de licitare date și cantitatea licitată) și 
coeficientul de multiplicare financiară. 

În cazul licitațiilor ascendente, într-o rundă de licitare de preț mare, cea mai mare ofertă valabilă a 
UR: ofertele depuse în rundele ulterioare de licitare de preț mare sau ofertele prezentate în runda 
anterioară de licitare sunt închise sunt blocate. Într-o rundă de licitare de preț mic, cea mai mare 
ofertă valabilă a UR: ofertele depuse în sunt închise sunt blocate. 

În cazul unei licitații cu preț uniform, valoarea totală a ofertelor UR (valoarea maximă a 10 oferte 
într-o licitație) înmulțită cu coeficientul de multiplicare financiară dat va fi blocată din limita 
financiară. În cazul în care suma capacităților indicate în ofertele UR Membru depuse într-o licitație 
depășește valoarea capacității oferite la licitația dată, ofertele se clasează în ordine 
descrescătoare pe baza primei de licitație, iar ofertele respective blocate sunt cele a căror valoare 
totală nu depășește valoarea capacității oferite. 

În cazul unei proceduri de alocare pro rata, valoarea ofertei multiplicată cu coeficientul de 
multiplicare a blocării financiare este blocată.  

În cazul în care valoarea monetară care trebuie blocată depășește limita financiară acordată de 
UR Membru, oferta dată este refuzată automat de către Aplicația PRR. 
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 iv.  OTS Membru stabilește o limită financiară separată pentru fiecare UR Membru în aplicația PRR. 
 Atât OTS Membru, cât și UR Membru pot urmări în mod transparent evoluția limitei financiare a 
 aplicației PRR, inclusiv statusul blocărilor și deblocărilor. Blocările legate de ofertele câștigătoare 
 sunt eliberate de OTS Membri după închiderea licitației relevante. Blocările legate de ofertele 
 necâștigătoare se eliberează după închiderea licitației relevante. 

8.2.3. Stabilirea limitei de capacitate  
OTS Membri pot opțional să stabilească o limită de capacitate conform reglementărilor naționale în baza art. 
2(6) din Codul rețelei privind mecanismele de alocare a capacității, aferentă fiecărei licitații de capacitate, până 
la care fiecare Utilizator de rețea poate depune oferte în licitația respectivă.  

9. Procesul de alocare a capacităţii 

9.1. Stabilirea calendarului licitaţiei 
În cazul produselor de capacitate grupată, OTS Membri convin asupra produselor de capacitate (punct de reţea 
şi durată) şi a datelor licitaţiilor respective pentru produsele de capacitate pe care doresc să le aloce prin 
intermediul PRR, pe baza Calendarului licitației publicat de ENTSO-G. Acest acord (Calendarul licitaţiei) este 
comunicat către Operatorul PRR în timp util. 

În cazul produselor de capacitate negrupată OTS Membru comunică calendarul licitaţiei definit de regulile OTS 
Membru relevant Operatorului PRR în timp util. 

Fără a aduce atingere publicării automate planificate a licitațiilor de capacitate, la cererea expresă a OTS 
Membru/Membri, Operatorul PRR publică pe Portalul PRR Calendarul Licitației OTS Membru. După crearea 
licitației în conformitate cu articolul 4, Operatorul PRR permite editarea parametrilor licitației pentru OTS 
Membru/Membri. 

9.2. Etapele procesului de licitaţie 
Platforma Regională de Rezervare permite OTS Membri să organizeze licitaţii electronice de capacitate online, 
urmând etapele de mai jos. Licitaţiile în PRR au diverse stări, în funcţie de etapa curentă a procesului (de 
pregătire a) licitaţiei: 

• În pregătire 
• Pregătită 
• În așteptare 
• Activă 
• Oprire scurtă (licitații cu ceas ascendent) 
• Închisă 
• Anulată 
• Aprobată (licitații de capacitate incrementală) 
• Respinsă (licitații de capacitate incrementală) . 
 

9.2.1. În pregătire 
Starea „În pregătire" înseamnă o licitație creată de Operatorul PRR, care a fost deja editată de cel puţin un OTS 
Membru sau ambii OTS Membri (în cazul capacităților grupate), dar datele încărcate de OTS Membru/Membri 
sunt incomplete sau licitaţia nu a depăşit încă primul termen limită de editare (publicare). OTS Membri sunt 
obligaţi să furnizeze următoarele date pentru fiecare licitaţie de capacitate în parte: 

• Capacitatea disponibilă la punctul de reţea dat 
• Preţul de rezervă (tarif aplicabil stabilit de reglementatorul naţional) 
• Interval mare de preţ şi interval mic de preţ (în cazul licitaţiei ascendente) 
• Limitarea ofertei (%) - opțional 
• Note de licitație („text suplimentar”) – opțional.  
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 Parametri de mai sus pot fi editaţi de OTS Membru/Membri până la termenele limită definite la punctul 5/a al 
articolului 4  (primul termen limită de editare(publicare)) sau conform celor convenite între OTS Membru și 
Operatorul PRR, luând în considerare un timp minim de realizare. 

La expirarea primului termen de editare (publicare), Operatorul PRR notifică Utilizatorii de Rețea în numele OTS 
Membru/Membri referitor la capacitatea oferită, preţul de rezervă şi intervalele mici şi mari de preţ în cazul 
licitaţiilor ascendente prin intermediul Portalului PRR sau prin e-mail. 

Pentru capacităţile grupate, se derulează următoarele procese: 

a) corelarea capacităţii disponibile pentru comasare încărcată de către OTS Membri. În cazul în care 
există o diferenţă între informaţiile încărcate, Operatorul PRR aplică regula „valorii celei mai mici", 
iar diferența între valorile de capacitate încărcate este oferită automat ca și capacitate negrupată în 
cadrul unei licitații separate în Aplicația PRR. 

b) corelarea informaţiilor legate de intervalul mare de preţ şi intervalul mic de preţ încărcate de către 
OTS Membri.  

i. În cazul licitațiilor de capacitate în care intervalele de preț sunt exprimate ca procent, dacă  există o 
diferenţă între informaţiile încărcate, Operatorul PRR aplică intervalului mare de preţ regula „valorii 
celei mai mici". 

ii. În cazul licitațiilor de capacitate în care intervalele de preț sunt exprimate ca o valoare absolută, 
Operatorul PRR aplică suma intervalelor de preț încărcate de OTS Membri. 

 

Licitaţiile de capacitate „În pregătire" nu constituie o ofertă angajantă din partea OTS Membru/Membri. Licitaţiile 
„În pregătire" sunt afişate în Aplicaţia PRR şi pe Portalul PRR. 

OTS Membri au posibilitatea de a afișa informații suplimentare referitoare la fiecare punct de rețea specific pe 
portalul RBP. 

9.2.2. Pregătită 
Licitaţia de capacitate privind capacităţile grupate sau negrupate devine „Pregătită" după expirarea primului 
termen de editare (publicare). 

Operatorul PRR publică parametrii unei licitaţii „Pregătite" pe Portalul PRR şi creează o confirmare semnată 
digital către OTS Membru/Membri privind parametrii licitaţiei, doar după ultima editare salvată a OTS Membru 
anterior licitației respective. După ce o licitaţie a devenit „Pregătită", următoarele informaţii  pot fi modificate de 
către OTS Membru/Membri și sunt republicate automat în Aplicația PRR și pe Portalul PRR: 

• Capacitatea disponibilă la punctul de reţea dat, 
• Preţul de rezervă (tarif aplicabil stabilit de autoritatea naţională de reglementare), 
• Intervalul mare de preţ şi intervalul mic de preţ (în cazul licitaţiei ascendente).  
• Utilizatorii de rețea Membri eligibili pentru a participa (care apar exclusiv în Aplicația PRR pentru OTS 
Membri). 
 

Operatorul PRR informează OTS Membru/Membri şi UR Membri cu referire la parametrii finali de licitaţie prin 
publicarea pe Portalul PRR și e-mail. În cazul modificării datelor în cadrul etapei de licitație „Pregătită", OTS 
Membru poate informa opțional publicul prin Mesajul Urgent privind Piața 

Licitaţiile de capacitate „Pregătite" constituie o ofertă din partea OTS Membru/Membri după ultima editare 
salvată a OTS Membru, cu excepția cazului în care licitația este anulată. 

Licitaţiile „Pregătite" sunt afişate în Aplicaţia PRR şi pe Portalul PRR. 
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 9.2.3. În așteptare 

Licitațiile devin „În așteptare” ca urmare a expirării celui de al doilea termen limită de editare. 

Toate datele de capacitate și tarife aferente unei licitații și care sunt „În așteptare” sunt afișate în meniul Aplicației 
PRR pentru licitații. 

Licitațiile de capacitate care sunt „În așteptare”  constituie o ofertă a OTS Membru/Membri după ultima ediție 
salvată a OTS Membru, cu excepția situației în care licitația este anulată.  

Parametrii unei licitații cu statusul „În așteptare”  nu mai pot fi editați.  

Licitațiile cu statusul „În așteptare”  sunt afișate în aplicația PRR.  

9.2.4. Activă 
O licitaţie este „Activă" atunci când o rundă de licitaţie este deschisă şi Utilizatorii de Rețea Membri pot plasa 
oferte. 

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

Licitaţiile „Active" sunt afişate în Aplicaţia PRR şi pe Portalul PRR. 

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

Licitaţiile în „Oprire scurtă" sunt afişate în Aplicaţia PRR şi pe Portalul PRR și anunțate prin e-mail și prin portal. 

9.2.6. Închisă 
O licitație este „Închisă" 

a) cu un rezultat valabil atunci când, în urma metodologiei de alocare de la art. 13, art. 14 sau art. 20, 
a fost finalizată o procedură de alocare a capacităţii, iar capacitatea a fost alocată conform 
rezultatelor licitaţiei de capacitate relevante, sau 

b) cu un rezultat nul, atunci când începe o altă licitaţie pentru o parte din aceeaşi perioadă de serviciu: 
i. licitaţia de capacitate anuală pentru un anumit an gazier este prelungită până la stabilirea 

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 stabilirea 

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 stabilirea licitaţiei pentru primul 
produs de capacitate zilnică cu o perioadă de serviciu în luna respectivă. 

La finalul licitaţiei de capacitate relevante, Aplicaţia PRR afişează starea „Închisă" pe ecran, vizibilă pentru OTS 
Membru/Membri pentru Utilizatorii de Rețea Membri. Rezultatul confirmării licitaţiei conţine data exactă a 
închideri licitaţiei. 

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

Licitaţiile „Închise" sunt afişate în Aplicaţia PRR şi pe Portalul PRR și sunt anunțate prin e-mail. 

9.2.7. Anulată 
O licitaţie este „Anulată" dacă Operatorul PRR anulează licitaţia între termenul publicării oficiale (etapa 
„Pregătită") pe PRR şi închiderea sa (etapa „Închisă"), la solicitarea scrisă a OTS Membru/Membri 



 

22 Traducere din limba engleză 

 

 

Reguli de operare ale PRR 
v.1.7. 

 relevant/relevanţi. 

Acest statut este publicat şi în cazul în care serviciile de licitaţie de pe PRR nu sunt disponibile . Dacă o situație 
afectează serviciile de publicare aferente PRR, statutul „Anulată" va fi publicat imediat după terminarea situaţiei.  

Licitațiile de capacitate stabilite de OTS Membri cu o cantitate de capacitate 0 în sau după etapa „Pregătită” 
sunt publicate ca fiind „Anulate” și cu o capacitate oferită 0. OTS Membri pot anula de asemenea o licitație de 
capacitate în derulare. În aceste cazuri OTS Membri pot publica un Mesaj Urgent privind Piața pentru a informa 
părțile interesate. 

Toate datele şi ofertele încărcate privind o licitaţie „Anulată" sunt considerate nule pentru OTS Membru/Membri 
şi NU Membru/Membri şi nu produce nici un efect juridic. 

Licitaţiile „Anulate" sunt afişate în Aplicaţia PRR şi pe Portalul PRR. 

9.2.8. Aprobată  
Statutul unei licitații de capacitate incrementală devine „Aprobată” în momentul în care licitațiile respective sunt 
închise, dar nu sunt încă evaluate (aprobate sau respinse unanim) de OTS respectivi. 

Licitațiile cu statut „Aprobată” sunt afişate în Aplicaţia PRR şi pe Portalul PRR. 

9.2.9. Respinsă 
Stadiul unei licitații de capacitate incrementală devine „Respinsă” în momentul în care OTS relevant respinge în 
mod unanim licitația relevantă.  

Licitațiile care sunt în stadiul „Respinsă” sunt afișate atât în Aplicația PRR cât și pe Portalul PRR.  

 

9.3. Crearea automată a licitațiilor de capacitate zilnică și intrazilnică întreruptibilă 

O setare a unui OTS Membru poate permite în mod optim crearea de licitații de capacitate zilnică și intrazilnică 
întreruptibilă în cazul în care licitația de capacitate respectivă pentru produsul de capacitate fermă este complet 
rezervată. În cazul în care această funcționalitate este activată, OTS Membru încarcă parametrii licitației 
(capacitate și tarif) în licitațiile nou create de capacitate întreruptibilă.. 

10. Regulile licitării pentru alocarea 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 pe interfața grafică a PRR 
(https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu), alegând produsul de capacitate necesar şi completând câmpurile 
corespunzătoare si apoi salvând oferta/ofertele când starea licitaţiei este „Activă". 

ii. Utilizatorii de Rețea Membri pot transmite oferte prin încărcarea de fişiere Excel utilizând funcţia 
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 electronice de către 
persoana autorizată să reprezinte UR Membru relevant. Ofertele încărcate prin conectare server 
la server constituie de asemenea oferte angajante şi au efectul juridic descris în art. 12. vii) al 
acestor Reguli de operare. 

iv. Utilizatorii de Rețea Membri pot plasa oferte utilizând funcția „Licitație confort”, definind produsul 
confort respectiv și valabilitatea sa și specificând capacitatea solicitată și parametrii de preț anterior 
intrării licitației în etapa „Activă”. 

file:///C:/Users/acotop/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/S83X4HTE/(https:/ipnew.rbp.eu/RBP.eu)
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 v. O ofertă introdusă manual poate fi salvată doar dacă toate câmpurile necesare sunt completate, 
valoarea monetară a ofertei de blocat se situează în limita financiară a UR Membru, iar volumul de 
capacitate solicitat corespunde regulilor privind volumul descrise în articolul 13 al acestor Reguli 
de operare. Licitaţiile incomplete sau nesalvate sunt tehnic refuzate de Aplicaţia PRR, iar astfel de 
oferte nu participă la licitaţia de capacitate relevantă. 

vi. Ofertele încărcate în format Excel sau prin conectare server la server sunt salvate automat având 
dacă acestea trec de validările formale, validările  privind limita financiară a Aplicaţiei PRR, iar 
volumul capacității solicitate corespunde regulilor privind volumul descrise în articolul 13 al acestor 
Reguli de operare. Dacă o ofertă încărcată astfel conţine o eroare de formă sau valoarea monetară 
de blocat este mai mare decât limita financiară disponibilă a UR Membru respectiv, Aplicaţia PRR 
refuză în totalitate ofertele transmise într-un grup. 

vii. Utilizatorii de Rețea Membri au posibilitatea de a plasa oferte, de a le retrage şi de a face corecţii 
la oferte pe durata rundei de licitaţie, prin intermediul Utilizatorilor de Rețea înregistraţi ca ofertanţi 
sau Utilizatorilor de Rețea administratori (utilizatori cu drepturi de citire şi scriere). 

viii. În cazul licitațiilor ascendente, UR Membri pot introduce oferte cantitative exprimate în kWh/oră 
sau kWh/zi pentru fiecare interval mare sau mic de preţ, aşa cum este predefinit de OTS Membri. 
O cantitate ofertată trebuie să fie un număr întreg, nenegativ. 

ix. În cazul în care etapa intervalului mic de preţ apare într-o licitaţie ascendentă după o primă 
subcotare, ofertele UR Membri pentru etapa intervalului mic de preţ sunt limitate de cantităţile 
introduse de UR Membri pentru etapele mari de preţ care definesc etapele mici de preţ. 

x. În cazul licitaţiilor la preţ uniform, UR Membri pot introduce oferte de cantitate exprimate în kWh/oră 
sau kWh/zi. Elementul de preţ al unei oferte reprezintă comisionul de licitaţie peste preţul de 
rezervă. 

xi. În cazul alocării pro rata Utilizatorii de Rețea Membri pot introduce oferte de cantitate exprimate în 
kWh/oră sau kWh/zi. 

xii. UR Membri pot depune oferte prin mai mulţi reprezentanţi, în mai multe licitaţii de pe PRR, în 
acelaşi timp. 

xiii. UR Membri pot depune oferte într-o singură licitaţie, prin mai mulţi reprezentanţi. Astfel de oferte 
sunt luate în considerare în mod colectiv pe UR, conform algoritmului licitaţiei relevante. 

xiv. UR Membri nu pot intra într-o licitaţie ascendentă ca şi participant nou după încheierea primei runde 
a acesteia. 

xv. Oferta/ofertele unor Utilizatori de Rețea Membri devine/devin obligatorie/obligatorii dacă o ofertă 
valabilă este salvată la momentul închiderii fiecărei runde de licitaţie „Active" în cazul unei licitaţii 
ascendente şi la momentul închiderii licitaţiei, în cazul licitaţiilor ascendente şi a celor cu preţ 
uniform  și a alocărilor pro rata cu rezultate valabile. După această salvare şi închidere a rundelor 
de licitaţie „Active", nu mai există posibilitatea de modificare sau retragere a ofertelor. 

xvi. UR Membri pot depune oferte pentru capacitatea unui punct al reţelei sau mai multor puncte ale 
reţelei, în limita financiară/limitele financiare stabilite de OTS Membru/Membri. Ultima ofertă 
valabilă a Utilizatorului de reţea Membru de la închiderea oricărei runde de licitaţie „Activa" este 
considerată ca fiind o ofertă irevocabilă de a rezerva produsul de capacitate relevant. Utilizatorul 
de Rețea Membru/Membri recunoaşte faptul că ofertele valabile sunt considerate ca fiind oferte 
irevocabile de rezervare a capacităţii în cadrul licitaţiei de capacitate relevantă, ceea ce, fără altă 
acţiune din partea Utilizatorului de reţea Membru, stabileşte contracte de utilizare a reţelei valabile 
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 cu OTS Membri relevanţi care oferă produse de capacitate spre a fi alocate prin intermediul PRR. 

xvii. Contractele de utilizare a reţelei dintre un OTS Membru şi un Utilizator de Rețea Membru se supun 
legislaţiei naţionale și termenilor și condițiilor OTS Membru. Prin participarea la o licitaţie de 
capacitate pe Platforma Regională de Rezervare, Utilizatorul de Rețea Membru recunoaşte faptul 
că are cunoştinţă şi acceptă reglementările naţionale relevante și termenii și condițiile OTS Membru 
aplicabile pentru rezervarea de capacitate. 

xviii. Utilizatorii de Rețea Membri pot vedea suma tuturor ofertelor Utilizatorilor de Rețea Membri (totalul 
unităţilor de capacitate solicitate) doar după ce runda de licitaţie „Activa" (în cazul unei licitaţii 
ascendente) sau licitaţia (licitaţia ascendentă şi la preţ uniform) a fost închisă. 

xix. Intervalele mari şi mici de preţ sunt predefinite de OTS Membri şi nu pot fi editate de UR Membri. 

xx. xviii. Intervalele mari şi mici de preţ sunt exprimate în procente sau în termeni absoluți ceea ce 
înseamnă comisionul de licitaţie peste preţul de rezervă  pe care Utilizatorul de Rețea Membru este 
decis să îl plătească pentru intervalul de preţ dat. 

xxi. În cazul capacității negrupate, preţul unitar de adjudecare (PUA) plătibil de către Utilizatorul de 
Rețea este:  

a. suma prețului de rezervă și a prețului de rezervă înmulțit cu comisionul de licitație (dacă e cazul) 
când comisionul de licitație este exprimat în procente.  

 În cazul în care elementul de preţ al unei oferte făcute de către un Utilizator de Rețea Membru 
este X, definit de intervalele mici sau mari de preţ în cazul licitaţiilor ascendente şi de oferta în 
sine a Utilizatorului de reţea Membru în cazul licitaţiilor cu preţ uniform, iar 

 Dacă preţul de rezervă este A, atunci: 
PUA = A + A*X 

UR Membri plătesc o taxă calculată din   preţul unitar de adjudecare A + A*X pentru OTS 
Membru care operează punctul respectiv al reţelei. 

b. suma prețului de rezervă și a comisionului de licitație (dacă există) când comisionul de licitație 
este exprimat în termeni absoluți. 

 În cazul în care elementul de preţ al unei oferte făcute de către un Utilizator de Rețea Membru 
este X, definit de intervalele mici sau mari de preţ în cazul licitaţiilor ascendente şi de oferta în 
sine a Utilizatorului de reţea Membru în cazul licitaţiilor cu preţ uniform, iar 

 Dacă preţul de rezervă este A, atunci: 
PUA = A + X 

UR Membri plătesc o taxă calculată din  preţul unitar de adjudecare A + X pentru OTS Membru 
care operează punctul respectiv al reţelei. 

xxii. În cazul capacității grupate, preţul unitar de adjudecare (PUA) plătibil de către Utilizatorul de Rețea 
este  

a. suma prețului de rezervă și a prețului de rezervă înmulțit cu comisionul de licitație (dacă e cazul) 
când comisionul de licitație este exprimat în procente 

 În cazul în care elementul de preţ al unei oferte făcute de către un Utilizator de Rețea Membru 
este X, definit de intervalele mici sau mari de preţ în cazul licitaţiilor ascendente şi de oferta în 
sine a Utilizatorului de reţea Membru în cazul licitaţiilor cu preţ uniform, iar 

 Dacă preţurile de rezervă sunt A și  B, atunci: 
PUA = A + A*X + B + B*X 
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 Preţurile de rezervă A şi B pot fi exprimate de către OTS Membri în două monede diferite. 

Utilizatorul de Rețea Membru plăteşte taxa A+A*X calculată din prețul unitar de adjudecare 
către un OTS Membru, iar către celălalt OTS Membru care operează punctul reţelei relevant 
plăteşte B+B*X. 

b. suma prețului de rezervă și a comisionului de licitație (dacă există) când comisionul de licitație 
este exprimat în termeni absoluți. 

 În cazul în care elementul de preţ al unei oferte făcute de către un Utilizator de Rețea Membru 
este X, definit de intervalele mici sau mari de preţ în cazul licitaţiilor ascendente şi de oferta în 
sine a Utilizatorului de reţea Membru în cazul licitaţiilor cu preţ uniform, iar 

 Dacă preţul de rezervă este suma prețurilor de rezervă A și B definite de către OTS Membru, 
atunci: 
PUA = (A + B) + X 

Prețurile de rezervă sunt exprimate de către OTS Membri în aceeași monedă conform 
acordului acestora. Moneda este definită în baza ratei de schimb valutar de la sfârșitul zilei 
publicate de către Banca Centrală Europeană. 

Utilizatorul de Rețea Membru plătește prețul unitar de adjudecare A+X*A către OTS Membru 
care operează punctul de interconectare relevant, iar pe de altă parte B+B*X către alt OTS 
Membru care operează celălalt punct de interconectare relevant. Parametrii A și B reflectă 
indicele de divizare a celor două comisioane de licitație ale OTS Membri care este indicele 
prețului de rezervă sau indicele de divizare cincizeci/cincizeci. 

xxiii. Operatorul PRR și OTS Membru nu sunt obligați să verifice dacă o ofertă este depusă de către UR 
Membru și nu vor răspunde de conținutul ofertei depuse de UR Membru. Acestea sunt responsabilitatea 
exclusivă a UR Membru. 

11. Alocarea primară de produse de capacitate 

11.1. Produse de capacitate oferite prin PRR 
11.1.1. Produse standard de capacitate (alocate grupat sau negrupat sau ca produs de capacitate 

grupată sau negrupată/ferm sau întreruptibil) 
• 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 (alocate grupat sau negrupat sau ca produs de capacitate 
grupată sau negrupată/ferm sau întreruptibil) 

• produs de capacitate cu durată liber definibilă 
• produs de capacitate cu calitate non-standard (privind calitatea de a fi ferm, întreruptibil sau alte 

condiţii de utilizare) 
• produse de capacitate care generează mai mult de 2 contracte de utilizare a reţelei (capacitate multi-

grupată/aferentă rutei) 

11.1.3. Produse de capacitate incrementală (alocate grupat sau negrupat sau ca produs de capacitate 
grupată sau negrupată/ferm sau întreruptibil) 

• Niveluri de ofertă paralele pentru produsele standard de capacitate incrementală 
• Niveluri de ofertă paralele pentru produsele non-standard de capacitate incrementală 
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 • Produs de capacitate standard sezon deschis (cu sau fără condiţii de ofertare) 
• Produs de capacitate non-standard sezon deschis (cu sau fără condiţii de ofertare) 

11.2. Unitate de capacitate aplicată 
i. Capacitatea oferită este exprimată în unităţi de energie per unitate de timp. Se utilizează următoarele 

unităţi pentru capacităţile oferite și alocate conform Codului rețelei privind mecanismele de alocarea 
capacității: kWh/oră sau kWh/zi. 

ii. Opțional, OTS Membri pot oferi capacități în următoarele unități: m3/oră, m3/zi. 
iii. Sunt disponibile alte unități de alocare în baza acordului suplimentar între Operatorul PRR și 

respectivul OTS Membru: MWh, m3, 1000 m3, bucată, lot, grup, compartiment descărcare GNL. 

11.3. Regulile generale ale alocării de capacitate 
i. Produsele de capacitate sunt alocate şi contractate pe Aplicaţia PRR în baza procedurilor CR MAC, 

implicit. 

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

iii. Produsele de capacitate zilnică şi intrazilnică sunt alocate pe Platforma Regională de Rezervare 
prin licitaţie cu preţ uniform. 

iv. Licitaţiile ascendente vor avea loc numai în zilele lucrătoare, cele cu preţ uniform și alocarea pro 
rata vor avea loc, de asemenea, şi sâmbătă, duminică, pe durata sărbătorilor legale şi a zilelor 
libere, cu excepţia cazului în care legislația UE sau  reglementarea naţională a OTS Membru 
relevant prevede altfel. 

v. OTS Membri sunt responsabili pentru încărcarea la timp a capacităților de care dispun pentru 
licitaţiile de capacitate, a tarifelor aplicabile şi a intervalelor mari şi mici de preţ privind licitaţiile de 
capacitate precum și de stabilirea Utilizatorilor de Rețea Membri relevanți eligibili pentru a participa 
la licitații. 

vi. Operatorul PRR este obligat să refuze participarea la o licitaţie de capacitate a UR Membri care nu 
au fost validaţi de OTS Membri relevanţi înaintea de licitaţia 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 OTS Membri relevanţi. 

12. Regulile generale ale încheierii contractelor 

i. OTS Membri recunosc faptul că încărcarea produselor de capacitate pe Aplicaţia PRR, fără nicio 
altă acţiune a OTS Membru, este considerată ca fiind o ofertă irevocabilă şi obligatorie de a vinde 
astfel de produse prin intermediul Aplicaţiei PRR, prin procesul relevant de licitaţie, către UR 
Membri care depun oferta/ofertele câştigătoare la sfârșitul licitației de capacitate relevante. Faptul 
acestei încărcări a produsului de capacitate este indicat de statutul „Pregătită" al unei licitaţii. 

ii. Prin încărcarea produselor de capacitate pe Aplicaţia PRR, OTS Membru recunoaşte şi aprobă 
faptul că condiţiile contractuale ale OTS Membru aferente viitoarelor sale contracte de utilizare a 
reţelei, care vor fi încheiate prin intermediul Aplicaţiei PRR, prin procesul de licitaţie relevant, sunt 
următoarele: 

a) În cazul capacităţilor grupate, produsul de capacitate oferit de către OTS Membru va trece 
printr-o procedură de grupare, în cadrul căreia produsul de capacitate original al OTS Membru 
îşi pierde caracterul său original individual (negrupat) şi va fi legat la produsul corespunzător 
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 al OTS Membru adiacent. Statutul „Pregătită" indică realizarea grupării capacităţii; 
b) conţinutul Confirmării rezultatului licitaţiei 
c) toţi termenii şi condiţiile relevante din contract (altele decât cele descrise în Confirmarea 

rezultatului licitaţiei) care vor fi aplicate de către OTS Membru şi Utilizatorul de Rețea Membru 
sunt în conformitate cu regulile contractuale relevante publicate ale OTS Membru. 

d) o licitație de capacitate grupată generează 2 (două) contracte pentru Utilizatorul de Rețea 
Membru, câte unul cu fiecare OTS Membru care oferă capacitate împreună.  

iii. OTS Membri publică pe site-urile lor termenii şi condiţiile relevante, referindu-se la procedura de 
licitaţie relevantă privind contractele de utilizare a reţelei (altele decât cele stipulate în Confirmarea 
rezultatului licitaţiei). Este responsabilitatea exclusivă a OTS Membru de a informa în avans 
Utilizatorul de Rețea Membru cu privire la termenii şi condiţiile contractuale. OTS Membru/Membri 
relevant/relevanţi este/sunt deplin responsabil/responsabili pentru pierderile şi divergenţele ce 
rezultă din neîndeplinirea acestei obligaţii. Cu excepţia licitaţiilor de capacitate ale FGSZ Ltd. din 
Ungaria, Operatorul PRR nu este responsabil pentru orice daune sau reclamaţii care rezultă din 
această neîndeplinire a obligaţiei din partea OTS Membru/Membri. 

iv. UR Membri ia la cunoştinţă termenii şi condiţiile contractuale ale OTS Membru relevant pentru ale 
cărui produs(e) Utilizatorul de Rețea intenţionează să depună oferte, înainte de începerea 
procedurii de licitaţie. Prin intrarea în procedurile de licitaţie de pe Platforma Regională de 
Rezervare, Utilizatorii de Rețea Membri declară că recunosc şi acceptă termenii şi condiţiile 
contractuale ale OTS Membri relevanţi. Aceşti termeni şi condiţii contractuale sunt disponibile pe 
site-ul de internet al OTS Membru în timp util, înainte de începerea procedurii de licitaţie şi vor fi 
aplicate contractelor de utilizare a reţelei încheiate prin procedurile de licitaţie ale Aplicaţiei PRR. 

v. UR Membri recunosc şi acceptă că ofertele plasate de ei pot fi modificate şi retrase în cadrul unei 
runde de licitaţie deschisă având statutul „Activă". 

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

vii. Oferta câştigătoare/ofertele câştigătoare generează un contract/contracte de utilizare a reţelei 
valabil(e), cu OTS Membru/Membri relevant/relevanţi, conform rezultatului licitaţiei respective 
(validat prin Confirmarea rezultatului licitaţiei) şi termenilor şi condiţiilor disponibile ale OTS 
Membru/Membri. 

Rezultatele alocării licitaţiei sunt confirmate printr-un mesaj de confirmare automat al sistemului 
(Confirmarea rezultatului licitaţiei) către fiecare participant la licitaţie, imediat ce licitaţia este 
închisă. Rezultatul licitaţiei în sine creează baza contractelor de utilizare a reţelei cu UR Membri 
având oferte câştigătoare.  

viii. Confirmarea rezultatului licitaţiei generat pe cale electronică şi în formă electronică fac parte din 
contractul de utilizare al reţelei. 

ix. Mesajul de confirmare al sistemului (Confirmarea rezultatului licitaţiei) Operatorului PRR conţine 
toate informaţiile importante referitoare la contractele de utilizare a reţelei pe care trebuie să le 
cunoască părţile contractului, de exemplu: termenii şi condiţiile acestuia. Acest mesaj de confirmare 
al sistemului este validat printr-o semnătură digitală a Operatorului PRR, ce asigură faptul că 
contractele utilizare a reţelei ale Părţilor confirmate prin mesajul de confirmare al sistemului sunt 
autentice, valabile şi libere de orice influenţă neautorizată. 

x. Mesajul de Confirmare a licitaţiei trimis de către Operatorul PRR către UR Membri şi OTS 
Membru/Membri conţine următoarele informaţii: 

• Datele de identificare ale Utilizatorului de reţea Membru, ca şi Parte a contractului 
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 • Datele de identificare ale OTS Membru, ca şi Parte a contractului 
• Identificarea licitaţiei 
• Data și ora de începere a licitaţiei 
• Data și ora de închidere a licitaţiei 
• Descrierea punctului de reţea (nume, EIC, direcţia fluxului, identificarea nominalizării punctului 

de reţea) 
• Descrierea produsului de capacitate (durata de utilizare, tipul de produs, calitate, direcția, 

standard, tip de capacitate) 
• Informaţii despre identificarea ofertei/ofertelor, data şi ora, cantitatea ofertei, comisionul de 

licitaţie și în cazul licitațiilor cu preț uniform cantitatea minimă) 
• Informaţii despre capacitatea alocată Utilizatorului de reţea Membru (cantitatea alocată, preţ 

de rezervă, tarif de capacitate, baza comisionului de licitație, comisionul de licitație, prețul 
unitar al licitației,  taxa de licitaţie, preţ de adjudecare, preţ unitar de adjudecare, cost de 
adjudecare), 

• Informaţii privind grupurile de echilibrare, în cazul în are OTS Membru utilizează grupuri de 
echilibrare (identificarea grupurilor de echilibrare, capacitatea alocată grupurilor de 
echilibrare), 

• Referinţa asupra faptului că alţi termeni şi condiţii contractuale sunt aplicabile conform 
reglementărilor naţionale și termenilor și condițiilor OTS Membru. 

xi. . OTS Membri şi Utilizatorii de Rețea Membri recunosc, sunt de acord şi acceptă faptul că mesajul de 
sistem menţionat mai sus (Confirmarea rezultatului licitaţiei), generat în urma licitaţiilor de capacitate 
efectuate pe Platforma Regională de Rezervare, constituie contracte de utilizare a reţelei, care sunt 
valabile fără nicio altă acţiune. 

a. Produsele de capacitate alocate ca şi capacităţi grupate crează contracte de utilizare a rețelei care 
intră în vigoare simultan prin  Confirmarea Rezultatului Licitației  din cadrul licitației de capacitate 
relevante; 

b. O capacitate grupată nu își pierde caracterul său grupat, poate fi transferată către terţe părţi doar 
împreună, păstrând forma grupată a capacităţilor, unde doar o separare cantitativă este posibilă. 
Utilizatorul de Rețea este obligat să încheie tranzacții de capacitate secundară care garantează 
condiţiile de mai sus; 

 

xii. Utilizatorii de Rețea au dreptul de a cere copii fizice ale contractelor de utilizare a reţelei, inclusiv toate 
anexele şi suplimentele relevante de la OTS Membru/Membri relevant/relevanţi. Emiterea copiilor fizice 
de către OTS Membru/Membri relevant/relevanţi nu afectează valabilitatea contractelor electronice de 
utilizare a reţelei. Informaţiile şi detaliile contractuale din acestea nu diferă faţă de condiţiile stabilite în 
Confirmarea rezultatului licitaţiei de pe PRR. 

xiii. Aplicaţia PRR asigură identificarea contractelor electronice prin folosirea unui număr unic de identificare 
pentru fiecare tranzacţie. 

xiv. O arhivă care conţine o copie a tuturor contractelor electronice este stocată pe Aplicaţia PRR. 
Operatorul PRR garantează stocarea în siguranţă a contractelor electronice, ceea ce înseamnă 
protecţie împotriva oricărui acces neautorizat, atac ilegal sau orice modificare a documentelor semnate 
electronic. Operatorul PRR garantează faptul că contractele electronice sunt autentice şi sunt conforme 
cu rezultatele licitaţiilor şi cu contractele de utilizare a reţelei ale OTS Membri în cauză. Operatorul PRR 
asigură faptul că contractele electronice sunt disponibile pentru OTS Membru relevant şi Utilizatorii de 
Rețea Membri care au acest drept pentru cel puţin 10 ani. 

xv. Operatorul PRR garantează ca orice informație personală primită și procesată în legătură cu încheierea 
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 și executarea contractului respectiv sau achiziționată în orice alt mod în legătură cu contractul este 
tratată conform reglementărilor legale aplicabile cu privire la protejarea datelor personale în particular 
cu prevederile Actului CXII din 2011 privind autodeterminarea informației și libertatea de informare 
(Legea privind viața privată) și Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
cu privire la protejarea persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor personale (GDPR). 
OTS Membri și Utilizatorii de Rețea Membri pot accesa notificarea privind confidențialitatea a 
Operatorului PRR la adresa https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu/#privacy-policy  

xvi. Informaţii agregate referitoare la rezultatele licitaţiilor sunt publicate pe portalul PRR. 

xvii. Conform Regulamentului de punere în aplicare 1348/2014/UE (REMIT IR) Operatorul PRR  menține 
datele aferente tranzacţiilor generate de PRR disponibile pentru UR Membri precum și pentru OTS 
Membri în baza unui acord separat. 

xviii. Operatorul PRR (în calitate de Mecanism de Raportare Înregistrat) raportează date privind tranzacțiile 
de alocare a capacității secundare ale Utilizatorului de Rețea Membru efectuate pe PRR la solicitarea 
Utilizatorului de Reţea, după încheierea Acordului de raportare a datelor conform alineatului 1, art. 6 al 
REMIT IR. 

13. Algoritmul licitaţiei ascendente 

i. Licitaţiile ascendente permit Utilizatorilor de Rețea Membri să facă oferte privind volumele corelate 
cu preţurilor în creştere anunţate în runde de licitaţie consecutive, începând cu preţul de rezervă. 

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

iii. Oferta precizează: 

a) identitatea Utilizatorului de Reţea care depune oferta; 
b) punctul de intrare/ieşire în cauză şi direcţia fluxului; 
c) produsul de capacitate pentru care se solicită capacitate; 
d) pentru fiecare interval de preţ, volumul capacităţii pentru capacitatea în cauză; 
e)   produsul solicitat; 
f)   datele privind grupurile de echilibrare, în cazul în care OTS utilizează grupuri de echilibrare. 

În acest caz, pot fi depuse mai multe oferte într-o anumită rundă de licitație dacă diferă 
grupurile de echilibrare din aceste oferte. 
 

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

v. Pentru ca Utilizatorii de Rețea Membri să poată participa la o licitaţie, este obligatoriu să facă o 
ofertă de volum în prima și precedenta rundă de licitaţie.  

vi. Prin intermediul Aplicaţiei PRR, OTS Membri oferă Utilizatorilor de Rețea Membri opţiunea de a 
face oferte timpurii pentru orice interval mare de preţ. 

vii. După închiderea rundei de licitaţie relevante, nu se acceptă nicio modificare, retragere sau variaţie 
a ofertelor valabile, ofertele valabile fiind considerate irevocabile începând cu acest moment. 
Aplicaţia PRR, ca sistem închis, asigură toţi OTS Membri şi Utilizatorii de Rețea Membri de 
excluderea posibilităţii 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 preţul anunţat. 
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 viii. Oferta de volum depusă de un Utilizator de Rețea Membru în cadrul oricărei runde de licitaţie este 
egală sau mai mică decât capacitatea oferită în cadrul licitaţiei respective. Oferta de volum depusă 
de un Utilizator de Rețea Membru la un anumit preţ este egală sau mai mică decât oferta de volum 
depusă de acest Utilizator de Rețea în runda anterioară, cu excepţia cazului în care se aplică 
prevederile alineatului xvi. 

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

x. Pentru fiecare punct de intrare/ieşire şi pentru fiecare produs de capacitate se defineşte un interval 
mare de preţ şi un interval mic de preţ, iar acestea se publică înaintea desfăşurării licitaţiei în cauză. 
Intervalul mic de preţ este stabilit astfel încât intervalul mare de preţ să fie un multiplu al intervalului 
mic de preţ. 

xi. Intervalul mare de preţ este stabilit astfel încât să se reducă, în măsura posibilului, durata procesului 
de licitaţie. Intervalul mic de preţ este stabilit astfel încât să se reducă, în măsura posibilului, volumul 
capacităţii nevândute în cazul în care licitaţia se închide la un preţ mai mare decât preţul de rezervă. 

xii. În cazul în care, la sfârşitul primei runde de licitaţie, cererea agregată a tuturor Utilizatorilor de 
Rețea Membri este mai mică sau egală cu capacitatea oferită, licitaţia se închide. 

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

xiv. În cazul în care, la sfârşitul celei de-a doua runde de licitaţie sau al unei runde de licitaţie ulterioare, 
cererea agregată a tuturor Utilizatorilor de Rețea Membri este egală cu capacitatea oferită, licitaţia 
se închide. 

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

xvi. Oferta de volum depusă de un Utilizator de Rețea Membru în prima rundă de licitaţie în care se 
aplică intervalele mici de preţ este egală sau mai mică decât oferta de volum depusă de acest 
Utilizator de Rețea Membru în runda de licitaţie care a precedat prima subcotare. Oferta de volum 
depusă de un Utilizator de Rețea Membru în toate rundele de licitaţie în care se aplică intervalele 
mici de preţ este egală sau mai mare decât oferta de volum depusă de acest Utilizator de Rețea 
Membru în runda de licitaţie 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 licitaţie cu un preţ egal cu cel care a dus la prima subcotare, minus un interval mic de 
preţ, licitaţia se închide. Preţul de adjudecare este preţul care a condus la prima subcotare, iar 
ofertele câştigătoare sunt cele depuse în runda de licitaţie iniţială în care a avut loc prima subcotare. 

xviii. xviii. După fiecare rundă de licitaţie, cererea tuturor Utilizatorilor de Rețea Membri în cadrul unei 
licitaţii specifice se publică cât mai curând posibil, în formă agregată. 

xix. Preţul anunţat pentru ultima rundă de licitaţie în cursul căreia a fost închisă licitaţia se consideră a 
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 fi preţul de adjudecare pentru respectiva licitaţie, cu excepţia cazului în care se aplică prevederile 
alineatului xvii. 

xx. Tuturor Utilizatorilor de Rețea Membri care au depus oferte de volum valabile la preţul de 
adjudecare li se alocă capacitate în funcţie de ofertele de volum la preţul de adjudecare. Utilizatorii 
de Rețea care au câştigat licitaţia plătesc preţul de adjudecare al licitaţiei respective, precum şi 
orice alte taxe aplicabile la momentul în care capacitatea care le este alocată poate fi utilizată. 

xxi. După închiderea fiecărei licitaţii, se publică rezultatul final al licitaţiei, inclusiv totalul capacităţilor 
alocate şi preţul de adjudecare. Utilizatorilor de Rețea Membri care au câştigat licitaţia le este 
confirmate volumul capacităţilor alocate, prin intermediul unui mesaj al sistemului. Informaţiile 
individuale sunt comunicate numai părţilor în cauză. 

xxii. Dacă o licitaţie cu ceas ascendent nu s-a încheiat până la momentul în care este programat 
termenul limită pentru publicare (conform calendarului de licitaţie) următoarea licitaţie pentru 
capacitate acoperind aceeaşi perioadă, prima licitaţie se închide şi nu se alocă capacitate. 
Capacitatea se oferă în cadrul următoarei licitaţii relevante. 

xxiii. Ofertele depuse la o licitaţie care a fost închisă pentru oricare din motivele de mai sus sau datorită 
eşecului nu au efect obligatoriu asupra Părţilor după închiderea licitaţiei şi nici nu generează 
contracte de utilizare a reţelei. 

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

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

xxvi. În cazul licitațiilor anuale ascendente OTS Membri au posibilitatea de a încărca limitele de 
capacitate negrupată anuală conform art. 19(5)Codului rețelei privind mecanismele de alocare a 
capacității. 

xxvii. Rezultatele totale ale licitației sunt publicate pe Portalul PRR. 

14. Algoritmul licitaţiei cu preţ uniform 

i. În cazul unei licitaţii la preţ uniform, există o singură rundă de licitaţie în care Utilizatorul de Rețea 
Membru face o ofertă de preţ şi de cantitate. 

ii. În cursul unei runde de licitaţie a unei licitaţii date, Utilizatorii de Rețea Membri pot prezenta până 
la 10 oferte, fiecare cu preț diferit. Fiecare ofertă trebuie să fie tratată în mod independent de 
celelalte oferte. După închiderea rundei de licitaţie, ofertele rămase nu pot fi modificate sau retrase. 
Ofertele pot fi depuse sub forma de fişier Excel, ofertare confort sau prin conectare server la server 

iii. O ofertă precizează: 

a) identitatea Utilizatorului de reţea Membru care depune oferta; 
b) punctul de intrare/ieşire în cauză şi direcţia fluxului; 
c) produsul de capacitate pentru care se solicită capacitate; 
d) volumul capacităţii 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 reţea Membru nu i se alocă volumul solicitat în conformitate cu 
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 punctul (d). Dacă Utilizatorul de Rețea nu a stabilit o cantitate de capacitate minimă, acest lucru 
este interpretat de către sistem ca fiind acceptarea de către Utilizatorul de Rețea a oricărei 
cantități de capacitate. 

f) Prețurile de licitație, care înseamnă prețul de rezervă exprimat în procente sau în termeni 
absoluți, nu sunt mai mici decât prețurile de rezervă aplicabile pentru produsul de capacitate 
relevant și pe care Utilizatorul de Rețea Membru este dispus să le plătească pentru capacitatea 
solicitată,  

g) datele privind grupurile de echilibrare, în cazul în care OTS membru utilizează grupuri de 
echilibrare. În acest caz, pot fi depuse mai multe oferte într-o anumită rundă de licitație dacă 
diferă grupurile de echilibrare din aceste oferte 

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

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

vi. După clasificarea ofertelor în conformitate cu alineatul iv şi sub rezerva dispoziţiilor de la alineatele vii-
x, capacitatea este alocată ofertelor în funcţie de clasamentul de preţ. Toate ofertele cărora li se alocă 
capacitate sunt considerate câştigătoare. După alocarea capacităţii, această cantitate este scăzută din 
capacitatea nealocată rămasă. 

vii. După aplicarea prevederilor alineatului vi şi sub rezerva alineatului ix, în cazul în care volumul de 
capacitate solicitat de către un Utilizator de Rețea Membru depăşeşte capacitatea nealocată rămasă 
(după ce capacitatea fost alocată Utilizatorilor de Rețea care au depus oferte la un preţ mai mare), 
Utilizatorului de reţea Membru respectiv i se alocă un volum de capacitate egal cu capacitatea 
nealocată rămasă. 

viii. După aplicarea prevederilor alineatului vii şi sub rezerva alineatului ix, în cazul în care două sau mai 
multe oferte prezintă acelaşi preţ iar volumul capacităţii relevante rămase, solicitat în total prin aceste 
oferte, depăşeşte volumul nealocat rămas, acesta este alocat în mod proporţional 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 şi devine nulă şi neavenită şi se efectuează o alocare revizuită ţinând cont de 
ofertele cu preţuri egale rămase, în conformitate cu alineatul viii, sau (dacă este cazul) se efectuează 
o alocare cu privire la următoarea ofertă de preţ, 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. Preţul de adjudecare este definit ca preţul celei mai scăzute oferte câştigătoare, dacă cererea 
depăşeşte oferta la preţul de rezervă. În toate celelalte cazuri, preţul de adjudecare este egal cu preţul 
de rezervă. Utilizatorii de Rețea Membri care au câştigat licitaţia plătesc preţul de adjudecare al licitaţiei 
respective precum şi 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 licitaţie 
la preţ uniform care are loc pe Platforma Regională de Rezervare. 

xiii. Ofertele încărcate în Aplicaţia PRR care nu sunt salvate nu au efect legal obligatoriu şi nu participă la 
licitaţia de capacitate relevantă. Ofertele încărcate sub forma de fişier Excel sau prin conectare server 
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 la server au caracter angajant legal şi sunt considerate salvate dacă trec cu succes de verificările 
automate relevante. 

xiv. La solicitarea Utilizatorilor de Rețea Membri Operatorul PRR transferă automat ofertele necâștigătoare 
ale acestora depuse în cursul unei licitații zilnice către prima licitație intrazilnică. 

xv. Rezultatele totale ale licitației sunt publicate pe Portalul PRR. 

 

15. Comercializarea bilaterală a capacității  

i. UR Membri au dreptul de a încheia tranzacţii bilaterale de capacitate pe PRR. 

ii. În cazul tranzacţiilor bilaterale de capacitate, drepturile de utilizare privind capacitatea respectivă 
sunt transferate între UR Membri sau contractul de capacitate este transferat (cesionat) sau 
capacitatea subînchiriată este înregistrată între Utilizatorii de Rețea Membri după cum este permis 
de către OTS Membri relevanți.  

iii. Doar UR Membri care dispun de capacitate pot iniţia tranzacţii 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 primeşte. 

v. Verificările automate realizate de OTS Membru/Membri asigură că UR Membru care dispune de 
capacitate are cantitatea corespunzătoare de capacitate, iar UR Membru care primeşte are dreptul 
de a primi şi utiliza capacitatea în reţeaua respectivă a OTS Membru. 

vi. În cazul tranzacţiilor bilaterale de capacitate ale capacităţilor grupate, este necesară verificarea şi 
aprobarea ambilor OTS Membri pentru validarea transferului drepturilor de utilizare. 

vii. UR Membri pot anunţa tranzacţiile bilaterale de capacitate prin introducerea manuală sau prin 
conectare server la server. 

viii. UR Membri, în cadrul unei tranzacţii bilaterale de capacitate, definesc următoarele: 

a) Numele și codul EIC al punctului respectiv al reţelei 

b) Direcţia de curgere 

c) Parametrii de calitate ai capacităţii (ieșire OTS și intrare OTS) 

d) UR Membru care primeşte 

e) Ziua gazieră şi ora gazieră de începere şi ziua gazieră de terminare a tranzacţiei bilaterale de 
capacitate 

f) Cantitatea orară 

g) Perioada de valabilitate a ofertei 

h) Tipul transferului (transferul drepturilor de utilizare, cesiune, subînchiriere)  

i) Date de grup de echilibrare ale shipperului care inițiază și ale shipperului care primește (dacă 
este necesar), 

j) ID contract ale contractului de capacitate primară existent (dacă este necesar). 

ix. Tranzacțiile secundare de capacitate intră în vigoare dacă UR Membri beneficiari confirmă 
acceptarea ofertei iar OTS Membru/Membrii verifică și aprobă tranzacția. 
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 16. Restituirea capacităţii 

i. Utilizatorii de Rețea Membri au dreptul de a restitui capacităţile contractate de ei şi de a le oferi 
OTS 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 reţea vizat 
b) operatorul sistemului de transport relevant 
c) tipul de produs de capacitate 
d) data de începere (începutul zilei gaziere alese) şi data de încheiere (sfârşitul zilei gaziere 

alese) a restituirii capacităţii 
e) cantitatea orară 
f) Parametrii de calitate ai capacităţii (separat pentru ieșire OTS și intrare OTS) 
g) Date de grup de echilibrare (dacă este necesar) 
h) ID contract ale contractului de capacitate primară existent (dacă este necesar). 

iv. Capacitatea oferită pentru restituire de către Utilizatorul de Rețea Membru este transmisă OTS 
Membru în scopul procesării pe durata restituirii capacităţii. 

17. Licitație privind răscumpărarea de capacitate  

i. Conform articolului 2.2.2 al Anexei nr. I al Regulamentului (CE) Nr. 715/2009 (CMP GL), 
răscumpărarea capacității înseamnă că OTS Membri recumpără capacitățile ferme oferite și 
vândute anterior  de la Utilizatorii de Rețea Membri. 

ii. Răscumpărarea capacității are loc pe PRR sub forma licitației de capacitate a cărei durată poate fi 
stabilită de OTS Membru relevant. Licitația începe automat la ora la care licitația a fost creată. 

iii. În cadrul procesului de răscumpărare a capacității OTS Membri stabilesc următoarele: 

a) Cantitatea și unitatea capacității care va fi recumpărată; 
b) Punctul rețelei și direcția de curgere; 
c) Tipul produsului de capacitate; 
d) Perioada de utilizare a produsului de capacitate,  
e) Ora începerii și durata licitației de răscumpărare; 
f) Prețul de rezervă al capacității de recumpărat; 
g) Prețul de răscumpărare maxim acceptabil al capacității de recumpărat; 
h) Utilizator de Rețea Membru care participă la licitație 

iv.  Utilizatorii de Rețea Membri oferă capacitățile proprii într-o rundă pentru OTS Membri sub formă 
de oferte depuse pentru licitația răscumpărare. 

v. Un Utilizator de Rețea Membru depune maxim o ofertă în runda de licitație a unei anumite licitații 
de răscumpărare. După finalizarea rundei de licitație ofertele nu pot fi modificate sau retrase . 
Ofertele sunt încărcate în Aplicația PRR sau prin conectare server la server. 

vi. În oferta Utilizatorului de rețea sunt indicate următoarele: 

a) Punctul de intrare/ieșire relevant și direcția de curgere; 
b) Produsul de capacitate pentru care este solicitată capacitatea; 
c) Cantitatea de capacitate oferită pentru răscumpărare; 
d) Prețul de răscumpărare exprimat ca o valoare absolută a prețului de rezervă (peste prețul 

ofertei), care nu poate depăși prețul maxim al unui anumit produs de capacitate. Ofertele cu 
preț al ofertei care depășește prețul maxim nu pot fi acceptate.  

vii. În cursul rundei de ofertare a licitației de răscumpărare, registrul anonim de comenzi alcătuit din 
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 ofertele de cantitate și preț depuse de Utilizatorul de Rețea sunt afișate Utilizatorii de Rețea tuturor 
Utilizatorilor de Rețea Membri și OTS Membri care participă la licitație. 

viii. PRR clasifică toate ofertele depuse pentru produsele de capacitate ferme conform prețului de 
ofertă al acestora, cel mai scăzut fiind primul în clasament. 

ix. Toate ofertele rămase la momentul închiderii rundei de licitație sunt considerate angajante pentru 
Utilizatorii de Rețea care au depus ofertele respective.  

x. După clasamentul ofertelor conform paragrafului viii, și sub rezerva subpunctelor xi – xiii, cantitatea 
răscumpărată va fi determinată pentru oferte în funcție de clasamentul de preț al acestora. 

xi. După aplicarea paragrafului x, dacă cantitatea din oferta unui Utilizator de Rețea Membru 
depășește cantitatea solicitată de OTS Membru (după alocarea capacității Utilizatorilor de Rețea 
care oferă cel mai mic preț), capacitatea vândută de către Utilizator de Rețea  în cauză corespunde 
capacității solicitate de OTS Membru (executarea parțială obligatorie). 

xii. Dacă același preț al ofertei ca fost stabilit în două sau mai multe oferte, iar în aceste oferte 
cantitatea totală a capacității oferite depășește cantitatea solicitată de către Membru OTS, 
cantitatea răscumpărată este definită conform mărcii de timp a ofertei, însemnând că ofertele 
depuse anterior sunt clasate pe o poziție anterioară de ordine pentru a crește competiția privind 
prețul. 

xiii. În cazul în care cantitatea care de recumpărat și alocat privind o ofertă conform punctelor x., xi., 
xii. este egală cu zero, nu se mai alocă capacitate ofertelor rămase. Ofertele respective sunt 
considerate necâștigătoare. 

xiv. OTS i se solicită să plătească taxa la care se adaugă o cantitate exprimată în procent al prețului 
de rezervă indicat în oferta proprie pe lângă prețul de rezervă  aferent licitației date.  

xv. Verificările automate asigură nedepunerea de către Utilizatorii de Rețea Membri de oferte nevalide 
în cadrul licitațiilor de răscumpărare pe PRR după începerea licitației. 

xvi. Ofertele încărcate manual în interfața de licitație a Aplicației PRR și nesalvate nu sunt considerate 
angajante și astfel nu creează obligația de răscumpărare de capacitate pentru OTS Membru. 
Ofertele depuse prin intermediul conexiunii server-la-server sunt considerate oferte angajante și 
salvate dacă acestea au trecut de toate verificările aferente. 

xvii. Rezultatele totale ale licitației sunt publicate pe Portalul PRR. 

18. Licitații privind capacități concurente  

i. La solicitarea OTS Membri, Operatorul PRR corelează punctele de rețea privind produsele de 
capacitate concurentă. 

ii. OTS Membri au oportunitatea să participe la stabilirea licitațiilor privind capacitățile concurente în 
configurația 1:n. Pentru un OTS pe partea 1, n OTS Membri sau  puncte de rețea pot participa la 
stabilirea produsului de capacitate pe cealaltă parte. 

iii. După stabilirea produsului de capacitate pe partea 1 și partea n, la primul termen de editare 
(publicare) Aplicația PRR corelează în mod automat produsele de capacitate pe partea 1 și pe 
partea n în cazul produselor de capacitate grupate, pentru care au fost stabilite produsele de 
capacitate concurentă. 

iv. Produsele de capacitate concurentă sunt alocate prin licitații ascendente în cazul produselor de 
capacitate anuală, trimestrială și lunară și prin licitații cu preț uniform în cazul produselor de 
capacitate zilnică și intrazilnică. 
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 v. Pentru derularea licitațiilor de capacitate concurentă: 

a) în cursul evaluării licitațiilor concurente ascendente sunt impuse restricții interne privind 
capacitățile care urmează să fie alocate într-o anumită rundă de licitație. 

b) în cursul evaluării licitațiilor concurente  cu preț uniform este stabilită limitarea concurenței 
privind capacitățile de alocat.  

 

19. Licitația confort 
i. Funcția de Licitație Confort este oferită Utilizatorului de rețea Membru pentru facilitare și nu 

înlocuiește funcția standard de licitare a PRR. Utilizatorilor de Rețea Membri exclus le revine 
sarcina și responsabilitatea de a suporta toate consecințele fără limitare privind utilizarea funcției 
Licitație Confort. 

ii. Licitația Confort permite Utilizatorilor de Rețea Membri să depună oferte într-o licitație ascendentă, 
cu preț uniform sau alocare pro rata anterior intrării acesteia în etapa „Activă”. 

iii. Utilizatorii de Rețea Membri într-o primă etapă definesc produsul confort stabilind următorii 
parametri: 

a. Denumirea punctului de rețea și EIC 
b. Direcția 
c. Tipul de capacitate 
d. Zona(ele) 
e. Algoritmul de licitare 
f. Tipul de produs (anual, trimestrial, lunar, zilnic, intrazilnic) 
g. Intervalul produsului 
h. Calitatea capacității (separat pentru ieșire OTS și intrare OTS) 
i. Fluxul de gaze 
j. Unitatea de măsură 
k. Valabilitatea stabilită pentru oferta confort (de la-până la) 
l. Cererea de capacitate pentru fiecare rundă de licitație cu pas mare de licitare în situația 

unei licitații de tip ceas ascendent, sau cererea de capacitate până la 10 oferte 
independente cu prețuri diferite în cazul unei licitații cu preț uniform 

m. Date de grup de echilibrare (dacă este necesar). 
  

iv. Produsele confort pot fi definite cu maximum un an anterior procedurii de alocare a capacității 
relevante. 

v. Verificările automate asigură faptul că produsele confort nu pot fi depuse cu exact aceiași 
parametrii de produs confort și perioadă întreagă sau parțială de valabilitate. 

vi. După crearea produsului confort necesar, Utilizatorii de Rețea Membri pot alege din următoarele 
activități: 

a. Depunerea Ofertei Confort: Utilizatorii de Rețea Membri pot crea un set de ofertă  pentru 
produsul confort prin oferirea datelor de capacitate și tarif bazate pe cerințele algoritmului 
de licitare. Aplicația PRR face validări oficiale, oprind ofertele nevalabile oficial conform 
algoritmului de licitație relevant. Alte validări (precum participarea Utilizatorului de Rețea 
Membru la procedura relevantă de alocare a capacității sau limita financiară suficientă) 
sunt realizate la începutul procedurii de alocare de capacitate relevante. 

b. Copierea: Utilizatorii de Rețea Membri pot crea produse confort mai rapid și mai ușor prin 
copierea seturilor de parametri ai produsului confort selectat, completați în prealabil. Atunci 
când este efectuată o schimbare (de exemplu când se stabilește un Punct al Rețelei 
diferit), noul set poate fi salvat pentru a crea un nou produs confort. 

c. Ștergerea: Utilizatorii de Rețea Membri pot șterge produse confort. 



 

37 Traducere din limba engleză 

 

 

Reguli de operare ale PRR 
v.1.7. 

 d. Activare/Trecere în stare pasivă: Utilizatorii de Rețea Membri pot activa sau trece în stare 
pasivă Oferta Confort proprie în perioada de valabilitate a Ofertei Confort. 

vii. Imediat ce licitația relevantă devine „Activă”, Aplicația PRR plasează automat oferta confort dacă 
există o procedură de alocare a capacității în desfășurare, care este corespunde parametrilor 
ofertei confort definiți de Utilizatorul de Rețea Membru. Aplicația PRR efectuează o validare 
comercială pentru fiecare ofertă confort, iar Utilizatorii de Rețea Membri primesc răspuns prin e-
mail cu referire la acceptarea sau respingerea ofertelor lor confort proprii. Ofertele confort încărcate 
în Aplicația PRR care nu sunt salvate, trecute în stare pasivă, stabilite incorect sau a căror 
valabilitate a expirat nu participă în procedura de alocare a capacității relevantă. 

viii. După începerea licitației de capacitate ascendente, cu preț uniform sau a alocării de capacitate 
relevante, Utilizatorii de Rețea Membri pot participa la respectiva procedură de alocare a capacității 
și transmite, modifica sau retrage oferte prin procedurile de ofertare existente(interfață grafică 
utilizator, încărcare Excel, conectare server la server). 
 

20. Alocarea de capacitate pro rata 

i. Doar capacitate negrupată poate fi oferită prin algoritmul alocării pro rata. 
ii. În alocarea capacității pro rata există o singură rundă de licitație în cadrul căreia Utilizatorul de 

Rețea Membru licitează doar o ofertă pentru cantitate. 
iii. Prețul de adjudecare este întotdeauna egal cu prețul de rezervă. 
iv. După încheierea rundei de licitație, oferta nu poate fi modificată sau retrasă. Ofertele pot fi depuse 

sub forma unui fișier Excel sau prin conectare server la server.   

v. O ofertă specifică: 

a) Identitatea Utilizatorului de Rețea Membru care depune;  

b) Punctul de intrare/ieșire respectiv și direcția de curgere;  

c) Produsul de capacitate solicitat;  

d) Cantitatea de capacitate pentru produsul de capacitate respectiv solicitat; 

e)  Date de grup de echilibrare (dacă este necesar). 

vi. Toate ofertele valabile la sfârșitul rundei de licitație sunt considerate angajante pentru respectivii 
Utilizatori de Rețea Membri cărora li se alocă capacitate.  

vii. În cazul unei subcotări, Utilizatorilor de Rețea Membri li se alocă cantitatea de capacitate pentru 
care licitează. 

viii. În cazul unei suprasubscrieri, partea de capacitate solicitată de Utilizatorul de Rețea Membru și 
capacitatea totală solicitată de toți Utilizatorii de Rețea Membri sunt calculate de Aplicația PRR, iar 
capacitatea oferită este înmulțită cu această parte pentru fiecare Utilizator de Rețea Membru. 
Cantitățile rezultate pot necesita rotunjirea capacităților alocate pentru a nu se aloca capacitate 
suplimentar față de capacitatea oferită. Cantitatea de capacitate rezultată este alocată fiecărui 
Utilizator de Rețea Membru. 

ix. Verificările automate asigură că nu sunt plasate oferte invalide de către Utilizatorii de Rețea în 
cadrul unei alocări pro rata ce se realizează în Aplicația PRR.  

x. Ofertele încărcate în Aplicația PRR care nu sunt salvate nu au efect angajant din punct de vedere 
legal și nu participă în alocarea de capacitate pro rata respectivă. Ofertele încărcate sub formă de 
fișier Excel sau prin conectare server la server sunt angajante din punct de vedere legal și vor fi 
considerate salvate dacă acestea trec de verificările automate relevante. 

21. Licitațiile de capacitate incrementală 

i. Suplimentar față de cele prevăzute în art. 13, în cazul licitațiilor de capacitate incrementală trebuie 
specificate următoarele date de către OTS Membri: 
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 a. Numărul de nivele de ofertă cu capacitățile și tarifele respective, 

b. Numărul de ani gazieri oferiți. 

ii. Licitațiile de capacitate incrementală nu se închid automat, ci intră în „Aprobare” așteptând acțiunea 
OTS Membri. În toate cazurile, OTS implicați trebuie să decidă unanim asupra rezultatului licitațiilor 
de capacitate incrementală efectuând următoarele acțiuni: 

a.  Aprobarea licitației de capacitate incrementală selectate. În situația aprobării OTS 
Membri unanime, statutul licitației de capacitate incrementală se modifică în „Închis”. 

b.  Respingerea licitației de capacitate incrementală selectate. În situația respingerii OTS 
unanime, statutul licitației de capacitate incrementală se modifică în „Respinsă”. 

c. Revocarea aprobării sau respingerii licitației de capacitate incrementală în cazul în care 
OTS Membru învecinat nu și-a modificat statutul licitației relevante.  

d. O dată efectuată de către OTS Membri implicați a acțiunii respective în mod unanim, nu 
e posibilă modificarea statutului licitației de capacitate incrementală respective. 

iii. Suplimentar confirmărilor rezultatelor licitațiilor normale, confirmările rezultatelor licitațiilor de conțin 
și informații specifice capacității incrementale. 

 

22. Piața capacității secundare anonime  
i. Utilizatorii de Rețea Membri pot încheia tranzacții pe piața de capacitate secundară anonimă în Aplicația 

RBP. 

ii. În cazul unei tranzacții de capacitate secundară anonimă de pe piață, drepturile de utilizare a capacității 
respective sunt transferate între Utilizatorii de Rețea Membri sau contractul de capacitate este transferat 
(cesionare) sau subînchirierea de capacitate este înregistrată între Utilizatorii de Rețea Membri după cum 
permit OTS Membri relevanți. 

iii. Atât Utilizatorul de Rețea Membru care transferă cât și cel care primește pot iniția tranzacții pe piața de 
capacitate secundară anonimă. 

iv. Ofertele de capacitate secundară anonimă încărcate pot fi retrase de către Utilizatorul de Rețea Membru 
care le transferă până la acceptarea de către Utilizatorul de Rețea Membru de destinație. 

v. Verificările automatizate de către OTS Membri garantează că Utilizatorul de Rețea Membru dispune de 
capacitatea corespunzătoare și că Utilizatorul de Rețea Membru care primește este îndreptățit să 
primească și să utilizeze capacitatea în rețeaua unui OTS Membru anume. 

vi. În cazul tranzacțiilor pe piața capacității secundare anonime a capacităților grupate, sunt necesare verificări 
și aprobări ale OTS Membri pentru validarea tranzacției.   

vii. Utilizatorii de Rețea Membri pot iniția manual o tranzacție anonimă a capacității secundare pe interfața 
grafică a utilizatorului. 

viii. Utilizatorii de Rețea Membri definesc următoarele într-o tranzacție de capacitate secundară anonimă: 

a. Numele și codul EIC al punctului rețelei respectiv 

b. Direcția de curgere 

c. Parametrii de calitate a capacității (separat pentru ieșire OTS și intrare OTS) 

d. Utilizatorul de Rețea Membru care primește 

e. Ziua gazieră de începere și ora gazieră și ziua gazieră de finalizare a tranzacției de 
capacitate anonimă 
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 f. Cantitatea orară 

g. Prețul și valuta 

h. Perioada de valabilitate a ofertei 

i. Tipul transferului (transferul drepturilor de utilizare, cesiunea, subînchirierea)  

j. Date de grup de echilibrare ale shipperului care inițiază și ale shipperului care primește 
(dacă este necesar) 

k. ID contract ale contractului de capacitate primară existent (dacă este necesar). 

 

ix. Tranzacțiile de capacitate secundară intră în vigoare dacă UR Membru confirmă acceptarea ofertei, iar 
OTS Membri verifică și aprobă tranzacția.  

 

23. Produse rute 

i. În cazul licitațiilor de rute, capacitatea este oferită pentru mai multe puncte de rețea în timpul unei licitații. 

ii. În timpul unei licitații de rute, capacitatea oferită pentru punctele de rețea specifice poate fi grupată și 

negrupată.  

iii. Toți OTS relevanți stabilesc parametrii pentru fiecare punct de rețea al rutei. Capacitățile, intervalele de 

preț și UR sunt potriviți pentru întreaga rută. 

iv. Numai OTS Membri au dreptul de a stabili parametrii unei licitații de rute. 

 

24. Conversia capacității 

i. Sub rezerva autorizării OTS Membru, UR Membri au posibilitatea de a depune cereri anuale, 

trimestriale, lunare, zilnice și intrazilnice de conversie a capacității în cadrul Aplicației PRR, bazat pe 

cerințele OTS Membri. 

ii. Cererea ex-ante poate fi depusă în timpul rundei de licitație în cadrul licitației de capacitate grupată. 

iii. Cererea ex-post poate fi depusă după expirarea capacității grupate până la termenul limită de notificare 

definit de OTS Membru (dacă este oferită de OTS Membru). 

iv. Aplicația PRR trimite un e-mail OTS Membru relevant cu privire la cererea de conversie în cazul cererii 

ex-post de conversie. 

v. Aprobarea sau respingerea cererii de conversie este responsabilitatea OTS Membru. 

vi. OTS Membru poate aproba sau respinge cererea de conversie a capacității în interfața grafică cu 

utilizatorul sau prin intermediul conexiunii server la server. 

vii. Aplicația PRR informează UR Membru cu privire la rezultatul acțiunii OTS Membru prin email. 

viii. Conversia efectivă a capacității se face în platforma OTS proprie OTS Membru relevant. 

 

25.  Upgradarea capacității 
 

i.  Sub rezerva autorizării OTS Membru, UR Membri au posibilitatea de a depune cereri de upgradare a 

capacității în Aplicația PRR la o calitate mai ridicată a capacității. 

ii. Doar cererile de upgradare a capacității ex-ante pot fi depuse în timpul unei runde de licitație de 

capacitate. 

iii. Este permisă depunerea mai multor cereri de upgradare a capacității pe licitație de capacitate. 
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 iv. O cerere de upgradare a capacității conține: 

a. cantitatea de capacitate de upgradat  

b. ID contract 

c. Date de grup de echilibrare ale contractului existent (dacă este necesar). 

v. OTS Membru este responsabil să aprobe sau să respingă cererea de upgradare a capacității. 

vi. Upgradarea reală a capacității se realizează pe platforma OTS proprie a OTS Membru respectiv. 

 

. 

 


