
   

 

 

 

 

 

 Ȋn conformitate cu Articolul 35, alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/1222 al 

Comisiei din 24 iulie 2017 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și 

gestionarea congestiilor (disponibil şi pe site-ul www.transelectrica.ro în secţiunea Coduri 

paneuropene), în termen de 16 luni de la aprobarea de către autoritățile de reglementare a 

regiunilor de calcul al capacităților menționate la articolul 15, toate OTS-urile din fiecare 

regiune de calcul al capacităților elaborează o propunere de metodologie comună pentru 

redispecerizarea și comercializarea în contrapartidă coordonate. Propunerea face obiectul 

unei consultări în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) 2015/1222. 

Metodologia de redispecerizare și comercializare în contrapartidă, dezvoltată în 

conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru Regiunea de Calcul de 

Capacitate (RCC) SEE, a fost aprobată de ACER în data de 25.07.2019. La sfârșitul anului 

2020 au fost aprobate de către ACER și metodologiile de partajare a costurilor de 

redispecerizare și comercializare în contrapartidă conform articolului 74 din Regulamentul 

(UE) 2015/1222, respectiv de coordonare regională a siguranței în funcționare conform 

articolului 76 din Regulamentul (UE) 2017/1485. 

 În vederea corelării prevederilor din metodologia de redispecerizare și comercializare 

în contrapartidă cu cele din metodologiile de partajare a costurilor de redispecerizare și 

comercializare în contrapartidă, respectiv de coordonare regională a siguranței în 

funcționare, la începutul anului 2021 a fost necesară inițierea procesului de modificare a 

metodologiei elaborate în conformitate cu prevederile articolului 35 din Regulamentul (UE) 

2015/1222. Operatorii de transport și sistem din RCC SEE au colaborat la propunerea de 

modificare, iar la sfârșitul anului 2021 metodologia a fost transmisă autorităților pentru 

îndrumare în caz că sunt necesare modificări suplimentare. În data de 09.06.2022 

autoritățile de reglementare din cadrul RCC SEE au confirmat că propunerea de modificare 

a metodologiei poate fi transmisă spre aprobare. 

Această consultare publică se referă la propunerea de modificare pentru metodologia 

de redispecerizare și comercializare în contrapartidă din RCC SEE în scopul corelării 

prevederilor din metodologia de redispecerizare și comercializare în contrapartidă cu cele 

din metodologiile de partajare a costurilor de redispecerizare și comercializare în 

contrapartidă, respectiv de coordonare regională a siguranței în funcționare.  

Consultarea publică a fost lansată pe pagina ENTSO-E 

(https://consultations.entsoe.eu/markets/see-proposal-for-amendment-of-the-coordinated-

redi/) în data de 09 decembrie 2022 şi se va închide în data de 16 ianuarie 2023.  

 Având în vedere cele de mai sus, lansăm tuturor celor interesaţi invitația de a 

participa la această consultare publică, citind documentul supus consultării la adresa web 

(https://consultations.entsoe.eu/markets/see-proposal-for-amendment-of-the-coordinated-

redi/) şi transmitînd opiniile dumneavoastră în sondajul deschis online în acelaşi link. 

 Pentru clarificări suplimentare, puteţi adresa întrebările dumneavoastră pe adresa de 

email: daniela.razusi@transelectrica.ro. 

http://www.transelectrica.ro/

