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CUPLAREA PIETEI SPOT DE ENERGIE 

ELECTRICA DIN ROMANIA
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Bunastarea sociala = castigul suplimentar al producatorului + castigul suplimentar al consumatorului

+ venitul din congestii

1. Principiul cuplarii pietelor

Sursa: CEER
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2. Evolutia regiunii cuplate

Faza 1 – 2M MC :  Cuplarea zilnica a PZU din Republica Ceha si Slovacia

Entitati implicate: OTE si OKTE (burse) + ČEPS si SEPS (OTS)

Faza 2 – 3M MC :  Cuplarea zilnica a PZU din Republica Ceha, Slovacia si Ungaria

11.09.2012 Entitati implicate: OTE, OKTE si HUPX (burse) + ČEPS, SEPS si MAVIR (OTS)

Faza 3 – 4M MC :  Cuplarea zilnica a PZU din Republica Ceha, Slovacia, Ungaria si Romania (solutia aplicata
este PCR – Price Coupling of Regions)

19.11.2014 Entitati implicate: OTE, OKTE, HUPX si OPCOM (burse) + 
ČEPS, SEPS, MAVIR si TRANSELECTRICA (OTS)

Functiile operate la nivelul cuplarii

- Functia de management la nivelul OTS (mTMF)
- Functia de Cuplare a Pietei (MCF)
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3. Derularea cronologica a procesului de cuplare (1)

3.1. Pre-cuplare
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3. Derularea cronologica a procesului de cuplare (2)

3.2. Cuplare
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3. Derularea cronologica a procesului de cuplare (3)

3.3. Post - cuplare
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4. Rezultatele primului an de functionare cuplata 4M MC

Evolutia numarului de participanti care au 

ofertat/tranzactionat ian. 2014 - sept. 2015

Energia tranzactionata in primele 9 luni prin

comparatie cu anul 2014 (valori medii orare)

Valori medii orare
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Comparatie intre PIP (valori medii aritmetice lunare) 

In cele patru zone de ofertare (noi. 2014 – sept. 2015)
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ATC mediu orar pe granita RO-HU

ATC si fluxul (medii orare) pe sensul RO => HU
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ATC si fluxul (medii orare) pe sensul HU => RO

Gradul de utilizare a ATC prin alocare implicita pe PZU
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Vă mulţumim pentru atenţie !

www.opcom.ro


