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REGULAMENT
privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile
transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic
Secţiunea 1
Scopul şi domeniul de aplicare
1. Regulamentul privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile
transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic (în continuare prezentul
Regulament) are ca scop stabilirea normelor, cerințelor și criteriilor pentru alocarea capacităţii
interconexiunilor disponibile între sistemul electroenergetic al Republicii Moldova şi sistemele
electroenergetice ale ţărilor vecine, în vederea realizării schimburilor transfrontaliere de energie
electrică în condiţii egale, transparente şi nediscriminatorii pentru toţi participanţii la piaţa
energiei electrice, a normelor privind gestionarea congestiei pe interconexiuni, sporind astfel
concurenţa pe piaţa națională a energiei electrice.
2. Prezentul Regulament transpune parţial Regulamentul (CE) nr.714/2009 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru
schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE)
nr.1228/2003 (Text cu relevanţă pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
211 din 14 august 2009.
3. Prezentul Regulament se aplică pentru alocarea a capacităţii interconexiunilor, efectuată
de către operatorul sistemului de transport din Republica Moldova sau de către o terță parte
stabilită în acest scop, conform acordului dintre operatorul sistemului de transport Republica
Moldova și operatorii sistemelor de transport din țările vecine, coordonat cu autoritățile naționale
de reglementare în domeniul energetic din țările respective.
4. Regulamentul se aplică tuturor participanţilor la piaţa energiei electrice, inclusiv
producătorilor şi furnizorilor de energie electrică, şi altor participanţi ai pieţei, în legătură cu
raporturile juridice ce ţin de schimburile transfrontaliere de energie electrică.
5. Obiectivele prezentului regulament sunt:
1)
promovarea concurenței la generarea, comercializarea și furnizarea energiei electrice;
2)
asigurarea utilizări optime a infrastructurii de transport a energiei electrice;
3)
asigurarea securității alimentării cu energie electrică;
4)
optimizarea alocării capacităților interconexiunilor;
5)
asigurarea unui tratament echitabil și nediscriminatoriu pentru participanții la piața
energiei electrice;
6)
asigurarea și îmbunătățirea transparenței și fiabilității informațiilor;
7)
contribuția la funcționarea și dezvoltarea eficientă pe termen lung a sistemului de
transport al energiei electrice și a sectorului energiei electrice;
8)
crearea premiselor pentru formarea unei piețe echitabile și ordonate, și a unei modalități
de formare a prețurilor echitabile și ordonate;
9)
acces nediscriminatoriu la capacitatea interzonală de transport a energiei electrice.
6. Alocarea capacităţii interconexiunilor se realizează pentru fiecare interconexiune sau
grup de interconexiuni dintr-o secţiune transfrontalieră a sistemului electroenergetic al
Republicii Moldova, după cum urmează:
a) Republica Moldova – Ucraina; Ucraina – Republica Moldova. Schimburile
transfrontaliere de energie electrică prin aceste linii se realizează prin funcţionarea sincronă a
sistemelor electroenergetice.
b) România – Republica Moldova; Republica Moldova – România. Alocarea capacităţii
interconexiunilor pe interfaţa Republica Moldova – România se va realiza după apariţia

posibilităţii tehnice de funcţionare sincronă a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova
şi al României, sau după realizarea unor interconexiuni noi de curent continuu dintre cele două
sisteme electroenergetice.
Secţiunea 2
Termeni şi definiţii
7. În sensul prezentului Regulament se aplică noţiunile definite în Legea cu privire la
energia electrică nr.107 din 27 mai 2016 (în continuare Legea cu privire la energia electrică),
precum şi noţiunile definite după cum urmează:
Capacitate Deja Alocată (Already Allocated Capacity – AAC) – totalitate a drepturilor
de transfer alocate, indiferent dacă sunt capacităţi sau programe de schimb, în funcţie de metoda
de alocare;
Capacitate Disponibilă a Interconexiunii (Available Transmission Capacity – ATC) –
parte a capacităţii Nete a Interconexiunii, rămasă disponibila după fiecare etapă a procedurilor de
alocare, pentru activităţi comerciale ulterioare;
Capacitate Netă a Interconexiunii (Net Transfer Capacity – NTC) – putere electrică
maximă care poate fi schimbată între două sisteme electroenergetice, cu respectarea standardelor
de siguranţă în funcţionare, aplicabile fiecărui sistem şi ţinând cont de incertitudinile tehnice
privind condiţiile viitoare în reţeaua electrică de transport;
Capacitate Totală a Interconexiunii (Total Transfer Capacity – TTC) – putere
electrică maximă care poate fi schimbată continuu între două sisteme electroenergetice cu
respectarea criteriilor de siguranţă în funcţionare, aplicabile fiecărui sistem electroenergetic, în
ipoteza că starea reţelei electrice de transport, structurile generării şi ale consumului de energie
electrică sunt cunoscute în mod exact, în prealabil;
Forţa majoră – condiţii de operare şi/sau evenimente şi/sau împrejurări care sunt în afara
controlului rezonabil al operatorului sistemului de transport şi/sau a operatorilor sistemelor de
transport din ţările vecine şi care nu pot fi evitate sau depăşite în mod prompt şi/sau în baza unor
previziuni rezonabile, precum, dar nu numai, fluxurile internaţionale în bucla suprapuse;
fenomenele atmosferice considerate de necontrolat din cauza naturii lor şi/sau a amplorii şi/sau
duratei acestora; căderi neaşteptate sau de necontrolat ale capacităţilor de producere sau limitări
ale acestora dacă operatorul sistemului de transport şi/sau operatorii sistemelor de transport din
ţările vecine pot să le evite doar prin implementarea de măsuri şi acţiuni care pun în pericol
securitatea furnizării şi/sau care nu pot fi rezolvate prin măsuri rezonabile din punct de vedere
tehnic, financiar şi/sau economic pentru operatorul sistemului de transport şi/sau pentru
operatorii sistemelor de transport din ţările vecine;
Interconexiune – una sau mai multe linii electrice de transport, care traversează frontiera
Republicii Moldova şi care fac legătura între sistemul electric de transport al Republicii Moldova
şi sistemele electrice ale ţărilor vecine;
Marja de Siguranţă a Interconexiunii (Transmission Reliability Margin – TRM) –
rezervă de siguranţă care ia în consideraţie incertitudinile în legătură cu valoarea calculată a
Capacităţii Totale a Interconexiunii, la calculul căreia se iau în consideraţie următoarele:
a) abaterile involuntare ale fluxurilor fizice survenite în timpul operării, datorate
funcţionării fizice a reglajului de frecvenţă;
b) schimburile de urgenţă între operatorii de sisteme de transport a diferitor ţări, pentru a
face faţă situaţiilor neprevăzute de dezechilibru în timp real;
c) alte incertitudini, ca de exemplu, erorile la colectarea datelor şi la efectuarea
măsurătorilor;
Perioadă de alocare – o anumită perioadă de timp (an, lună, zi, oră), definită de operatorul
reţelei de transport şi de sistem pentru care sunt alocate prin licitaţie capacităţile
interconexiunilor;

Solicitant – participant al pieței energiei electrice care solicită acces la interconexiune
pentru a efectua importul declarat, exportul declarat sau tranzitul declarat de energie electrică
prin intermediul sistemului electroenergetic al Republicii Moldova.
Subperioadă de alocare – Interval de timp în cadrul unei perioade de alocare
calendaristice, (an, lună, zi, oră) în care TTC, NTC şi ATC au valori distincte şi constante
rezultate din modificarea topologiei şi/sau a regimurilor sistemului electroenergetic şi/sau
sistemelor electroenergetice ale ţărilor vecine.
Sistemul informațional de licitație semnifică sistemul tehnologic informațional utilizat de
Platforma de alocare pentru efectuarea licitațiilor și facilitarea altor proceduri descrise în aceste
reguli de alocare transfrontaliere, cum ar fi transferul sau returnarea drepturilor de transmisie pe
termen lung.
Specificația licitației constituie caietul de sarcini împreună cu caracteristicile specifice
unei anumite Licitații, inclusiv natura produselor oferite și datele relevante.
Garanție bancară - o scrisoare de credit de rezervă necondiționată și irevocabilă sau o
scrisoare de garanție emisă de o bancă.
Codul EIC - cod unic alocat în baza sistemul de codificare ENTSO-E utilizat pentru
identificarea părților într-un comerț transfrontalier;
Regulile Sistemului Informațional indică termenii și condițiile privind accesul și
utilizarea Sistemului informațional de licitație de către participanții înregistrați publicați pe
pagina web oficială a Platformei de Alocare.
Dreptul de transmisie pe termen lung desemnează drepturile de transmisie fizică
obținute prin licitații anuale și / sau lunare;
Preț marginal - prețul determinat la o anumită licitație care trebuie plătit de către toți
participanții înregistrați pentru fiecare MW și oră a dreptului de transmisie dobândit;
Dreptul de transmisie fizică înseamnă un drept obținut în urma desfășurării licitațiilor,
care îi conferă titularului dreptul de a transfera fizic un anumit volum de energie electrică într-o
anumită perioadă de timp între două zone de licitare într-o anumită direcție;
Acord de participare - semnifică acordul prin care părțile se angajează să respecte
termenii și condițiile privind alocarea capacităților transfrontaliere, astfel cum sunt prevăzute în
prezentul Regulament;
Perioada produsului: include data și ora de când Drepturile de Transmisie încep și data și
ora la care se încheie aceste drepturi;
Perioada de reducere semnifică o perioadă specifică de timp în cadrul perioadei de
alocare în care capacitatea oferită este redusă datorită unei situații specifice de rețea prevăzută
(de exemplu, o întreținere planificată, întreruperile pe termen lung, problemele de echilibrare
prevăzute);
Participant înregistrat - participant care a încheiat un acord de participare cu Platforma
de alocare;
Confirmarea drepturilor de transmisie - indică un document care conține informațiile
privind valoarea maximă a drepturilor de transmisie fizică alocate care pot fi nominalizate de un
participant pe piață pentru fiecare zonă a orarului de licitație pe oră și pe direcție, ținând cont de
drepturile de transmisie dobândite inițial, transferurile și returnările ulterioare și eventualele
reduceri care au avut loc înainte de emiterea Confirmării drepturilor de transmisie;
Secţiunea 3
Dispoziţii generale
8. Capacitatea interconexiunii se alocă anual, lunar și zilnic, separat pentru fiecare
interconexiune şi pentru fiecare direcţie (Republica Moldova – Ucraina, Ucraina – Republica
Moldova; Republica Moldova – România, România – Republica Moldova), în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament, cu Legea cu privire la energia electrică şi în baza
Acordurilor cu privire la alocarea capacităţii interconexiunilor, încheiate între operatorul
sistemului de transport din Republica Moldova şi operatorii sistemelor de transport din ţările

vecine. Acordurile cu privire la alocarea capacităţii interconexiunilor se prezintă pentru avizare
Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie) înainte de
încheierea acestora.
9. Problemele de congestie a reţelelor electrice trebuie să fie abordate prin soluţii
nediscriminatorii, bazate pe mecanismele pieţei, care să ofere semnale economice eficiente
participanţilor la piaţa energiei electrice şi operatorilor sistemelor de transport implicaţi şi care să
favorizeze concurenţa pe pieţele energiei electrice.
10. Operatorul sistemului de transport defineşte perioadele de alocare şi capacităţile ce
urmează să fie oferite, în colaborare cu operatorii sistemelor de transport din țările vecine. Dacă
pe parcursul unei perioade de alocare valoarea NTC pentru o anumită interconexiune şi direcţie
variază ca urmare a unor modificări de configuraţie a sistemului, operatorul sistemului de
transport stabileşte subperioade de alocare distincte în care valoarea NTC rămâne constantă și
valabilă numai pentru interconexiunea şi direcţia respectivă. Perioadele de reducere a NTC nu se
aplică drepturilor de transmisie deja alocate și nu vor fi luate în considerare în nici un scop,
incluzând compensarea conform secțiunii 14.
11. La procedura de alocare a capacităţii interconexiunilor pot participa participanţi ai pieţei
energiei electrice a Republicii Moldova, care efectuează sau doresc să efectueze schimburi
transfrontaliere de energie electrică.
12. Solicitanţilor li se pune la dispoziţie capacitatea disponibilă a interconexiunilor şi a
reţelelor electrice de transport, utilizate pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică,
cu respectarea normelor de siguranţă pentru exploatarea fiabilă a reţelelor electrice de transport.
13. Participanţii la piaţa energiei electrice sunt obligaţi să informeze operatorul sistemului de
transport, în termenele stabilite prin prezentul Regulament, cu privire la utilizarea drepturilor de
transmisie. Orice capacitate alocată care nu va fi utilizată se realocă în condiţiile prezentului
Regulament.
14. Operatorul sistemului de transport, în măsura posibilităţilor tehnice, compensează
solicitările de capacitate ale oricărui flux de energie electrică în direcţii opuse pe linia de
interconexiune congestionată, pentru a utiliza această linie la capacitatea maximă.
15. Operatorul sistemului de transport este obligat să asigure transparenţa datelor şi să
păstreze confidenţialitatea informaţiei obţinute în legătură cu alocarea capacităţii
interconexiunilor şi soluţionarea problemei congestiilor în conformitate cu prevederile
prezentului Regulament,.
16. Operatorul sistemului de transport poate restricţiona dreptul de utilizare a capacităţii
interconexiunilor alocată prin intermediul licitaţiilor (să reducă capacitatea alocată), doar în
scopul menţinerii siguranţei în funcţionarea sistemului electroenergetic şi doar în situaţia în care
nu este posibilă, în conformitate cu contractele existente, livrarea din altă sursă
(redispecerizarea) sau schimbul în contrapartidă, notificând participanţii înregistraţi şi Agenţia
despre motivul şi durata restricţionării.
17. Reducerea drepturilor de utilizare a capacităţilor interconexiunilor alocate zilnic se va
efectua înainte de reducerea drepturilor de utilizare lunare, iar reducere drepturilor de utilizare
alocate lunar se va efectua înainte de reducerea drepturilor de utilizare a capacităţilor alocate
anual. Capacităţile alocate pentru aceeași perioadă de alocare se reduc proporţional, iar reducerea
se aplică titularilor drepturilor de transmisie în mod nediscriminatoriu.
18. Operatorul sistemului de transport reduce capacitatea alocată numai în conformitate cu
prezentul Regulament şi este obligat să acorde compensaţie participantului căruia i s-a redus
capacitatea, iar valoarea compensaţiei trebuie să fie determinată conform prevederilor Secțiunii
14 din prezentul regulament.
19. Compensaţia pentru reducerea capacităţii urmează să fie acordată participantului care
deţinea capacitate în momentul reducerii. În cazul în care operatorul sistemului de transport
reduce capacitatea care anterior a fost transferată pe piaţa secundară, acesta trebuie să plătească
compensaţie participantului căruia i s-a transferat capacitatea redusă.

20. Orice capacitate alocată rămasă participanţilor licitaţiei după reducerea proporţională va
fi rotunjită în scădere până la MW întregi.
21. În condiţiile existenţei unor acorduri privind alocarea coordonată a capacităţii
interconexiunilor, încheiat de operatorul sistemului de transport din Republica Moldova cu un
operator al sistemului de transport din ţara vecină, sau în condiţiile existenţei unui acord privind
alocarea coordonată a capacităţii interconexiunilor utilizând o Platformă de alocare a capacității,
acordurile respective urmează să stabilească în conformitate cu regulile şi principiile cărei
legislații naționale se efectuează alocarea capacităţii.
22. Acordurile privind alocarea coordonată a capacităţii interconexiunilor se coordonează cu
Agenția înainte de a fi semnate.
23. În acordurile cu privire la alocarea coordonată a capacităţii interconexiunilor, încheiate
între operatorul sistemului de transport din Republica Moldova şi operatorii sistemelor de
transport din ţările vecine, sau altă Platformă de alocare a capacității sunt stabilite modul de
divizare a responsabilităţilor legate de alocarea capacităţilor interconexiunilor, modalitatea de
distribuire a veniturilor din alocarea capacității, modalități de partajarea a costurilor de
redispecerizare sau de comercializare în contrapartidă, stabilirea modelului comun de rețea,
proceduri de rezervă în situații de forță majoră, decizii privind utilizarea altei metode de
determinare a capacității, decât metoda NTC.
24. Veniturile obţinute în legătură cu alocarea capacităţii interconexiunilor pot fi utilizate de
operatorul sistemului de transport doar în scopurile prevăzute în Legea cu privire la energia
electrică.
Secţiunea 4
Determinarea capacităţii interconexiunilor
25. Operatorul sistemului de transport în colaborare cu operatorii sistemelor de transport din
ţările vecine, defineşte grupurile de interconexiuni și determină valorile TTC, TRM şi NTC. În
acest scop, operatorul sistemului de transport elaborează, în colaborare cu operatorii sistemelor
de transport din ţările vecine, Metodologia de determinare a capacității interconexiunilor.
Metodologia respectivă se prezintă spre aprobare atât Agenţiei, cât și autorităților de
reglementare din țările vecine.
26. Metodologia de determinare a capacității interconexiunilor trebuie să includă modalitățile
de furnizare a informațiilor privind producerea și consumul, algoritmul de determinare a marjei
de fiabilitate, modalitatea de determinare a limitelor operaționale de securitate, contingențe și
modalitatea de determinare a capacității interconexiunilor.
27. La determinarea valorilor ATC pentru diferite perioade/subperioade de alocare,
operatorul sistemului de transport va lua în consideraţie:
1)
Capacitatea deja alocată în timpul licitaţiilor anuale pentru ATC, ce urmează să fie
alocată lunar;
2)
Capacitatea care a fost iniţial alocată, dar care a fost restituită operatorului sistemului de
transport sau capacitatea care a devenit disponibilă urmare a suspendării sau a retragerii dreptului
participantului de a utiliza capacitatea alocată;
3)
Planul anual de reparaţii planificate ale reţelelor electrice de transport al Republicii
Moldova, precum şi al statelor vecine, prezentat de operatorii sistemelor de transport în cauză;
4)
Limitările de ordin tehnic ale reţelelor electrice interne.
28. Operatorul sistemului de transport calculează şi publică pe pagina web oficială, valorile
TTC, NTC, ATC şi TRM separat pentru fiecare grup de interconexiuni pentru fiecare direcţie şi
pentru fiecare perioadă de alocare.
29. Valoarea TRM se va calcula luând în consideraţie criteriul de siguranţă N-1 şi rezerva de
reglaj a frecvenţei în sistemul electroenergetic, fluxurile tehnologice de energie electrică realizate
cu scopul asigurării echilibrului în sistemul electroenergetic şi inexactităţile în măsurare.
Secțiunea 5
Platforma de alocare

30. În sensul prezentului regulament Platforma de alocare reprezintă operatorul sistemului de
transport sau, în condiţiile existenţei unui acord privind alocarea coordonată a capacităţii
interconexiunilor, operatorii de sistem responsabili de alocarea capacității interconexiunilor la
frontiera zonei de licitare, sau o entitate desemnată cu scopul de a acționa în numele operatorilor
sistemelor de transport pentru atribuirea capacității transfrontaliere definite prin licitații, astfel
cum sunt definite în acordul de participare;
31. Platforma de alocare elaborează și publică Regulile de alocare a capacităților
interconexiunilor, inclusiv anexele la acestea, în conformitate c cerințele prezentului
Regulament. Regulile de alocare a capacităților interconexiunilor trebuie să conțină cel puțin
prevederi privind:
1) Cerințele față de solicitanții care doresc să participe la alocarea capacității
interconexiunilor;
2) Procedura de semnare a Acordului de participare;
3) Clauzele Acordului de participare;
4) Cerințele față de ofertele depuse în cadrul licitațiilor;
5) Procedura de transfer a drepturilor de transmisie;
6) Alte cerințe specificate în prezentul Regulament.
32. Platforma de Alocare este partea care semnează Acordul de Participare cu Participantul
Înregistrat.
Secțiunea 6
Cerințe și procese de participare la licitație și transfer
33. Pentru a avea dreptul de a participa la licitaţii de alocare a capacității anuale, lunare și
zilnice, precum şi pentru a avea dreptul de a achiziţiona capacitate pe piaţa secundară, solicitanţii
trebuie:
1) să semneze Acordul de participare, conform punctelor 34 – 43;
2) să aibă acces la Sistemul informațional de licitație în conformitate cu punctele 49-52.
3) să îndeplinească cerințele de oferirea garanțiilor în conformitate cu secțiunea nr. 7.
4) să accepte termenii financiari suplimentari, în caz că este necesar, conform punctul 53.
5) să îndeplinească obligațiile prevăzute în prezentul Regulament.
34. Solicitanţii se înregistrează la Platforma de Alocare prin semnarea Acordului de
participare cu cel puțin șapte (7) zile lucrătoare înaintea primei participări la licitație. În acest
sens solicitantul transmite către Platforma de alocare două (2) copii semnate ale Acordului de
participare împreună cu informațiile elaborate conform punctului 53.
35. Platforma de alocare evaluează caracterul complet al informațiilor transmise în
conformitate prezentul regulament în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la primirea acordului
de participare încheiat și semnat.
36. Dacă Acordul de participare primit este incomplet, Platforma de alocare notifică
solicitantului în decurs de 5 zile lucrătoare de la data depunerii Acordului de participare conform
pct. 34, indicând documentele suplimentare care trebuie prezentate. În termen de 5 zile
lucrătoare, solicitantul trimite informațiile lipsă. În caz contrar, declarația de participare a
solicitantului este respinsă. La primirea informațiilor restante, Platforma de Alocare examinează
informațiile și informează solicitantul în cadrul a alte cinci 5 zile lucrătoare în caz că sunt
necesare informații suplimentare.
37. Odată ce Platforma de Alocare a primit toate informațiile necesare, va returna fără
întârziere un exemplar al Acordului de Participare semnat de aceasta către solicitant. Semnarea
Acordului de participare de către Platforma de alocare nu confirmă respectarea oricărei alte
condiții stabilite în prezentul Regulament ce ține de participarea la licitații.
38. Solicitantul este considerat înregistrat ca participant la licitație din data semnării
acordului de participare de către Platforma de alocare, pentru o durată nedeterminată. Statutul de

participant la licitație poate fi suspendat sau retras în conformitate cu prezentul Regulament.
Platforma de alocare include noul participant la licitație în registrul de alocare și îl va informa în
scris cu privire la data înregistrării.
39. Platforma de Alocare și solicitantul pot negocia includerea în Acordul de Participare a
unor reguli suplimentare, din domeniul de Alocare a capacității, care respectă cerințele
prezentului Regulament.
40. Prin semnarea Acordului de participare, solicitantul garantează că:
1) nu a fost inițiată sau nu se află în procedură de insolvență, faliment sau altă procedură
juridică similară care să afecteze drepturile creditorilor față de solicitant;
2) nu au fost inițiate proceduri de lichidare în ceea ce privește solicitantul; și
3) nu are obligații de plată restante față de Platforma de Alocare.
4) acceptă cerințele sistemului informațional prin care se face alocarea capacității.
41. Modelul Acordului de Participare și cerințele pentru completarea acestuia sunt elaborate
de către Platforma de alocare în conformitate cu prezentul Regulament și publicate pe pagina
web oficială a acesteia, după aprobarea de către Agenție.
42. Platforma de alocare elaborează și actualizează în cadrul Sistemului informațional de
licitație un registru de alocare electronic, care conține informații privind datele tehnice și cele
comerciale ale participanților înregistrați.
43. Împreună cu Acordul de participare încheiat și semnat Participantul înregistrat prezintă
Platformei de alocare următoarele informații:
1) numele și adresa înregistrată a participantului, inclusiv adresa lui oficială de e-mail;
2) numărul de fax și cel de telefon al participantului la piață pentru orice notificări în
conformitate cu Secțiunea 19.
3) dovada că este participant al pieței energiei electrice, în conformitate cu prevederile Legii
107/2016;
4) datele de contact și numele persoanelor autorizate ce reprezintă participantul și funcția
acestora;
5) numărul de înregistrare TVA, după caz, numărul de înregistrare TVA UE;
6) impozitele și taxele care trebuie luate în considerare la facturare și stabilirea valorii
garanțiilor;
7) codul de identificare a energiei (EIC);
8) informații despre contul bancar în vederea plăților către participant, pentru a fi utilizate de
Platforma de alocare în sensul punctului 191;
9) Declarația privind solicitarea de participare doar în procesul de alocare a capacității pe
termen lung, după caz.
44. Un participant înregistrat se va asigura că toate datele și informațiile pe care le furnizează
Platformei de alocare sunt exacte și complete în toate aspectele semnificative. Participantul
înregistrat notifică Platforma de alocare atunci când există modificări ale informațiilor transmise
anterior, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a modificării sau, în cazul
când acest lucru nu este posibil, participantul notifică platforma de alocare neîntârziat din
momentul realizării modificării, comunicând motivul imposibilității de notificare în termenul
prestabilit.
45. Platforma de alocare confirmă înregistrarea modificărilor sau trimite o notă de refuz a
înregistrării modificărilor Participantului înregistrat cel târziu în 5 zile lucrătoare după primirea
notificării cu privire la modificări. Nota de confirmare sau cea de refuz se transmite printr-un email persoanei de contact comerciale și operaționale specificate de către participantul înregistrat
în conformitate cu punctele 33-43. Atunci când Platforma de alocare refuză înregistrarea
modificării, motivul este specificat în nota de refuz.

46. Modificarea devine valabilă în ziua transmiterii confirmării Platformei de alocare către
Participantul înregistrat.
47. Toate solicitările de înregistrare ca participant și de participare ulterioară la licitații și /
sau notificarea transferului sau returnarea drepturilor de transmisie pe termen lung se fac din
costurile, cheltuielile și riscurile proprii înregistrate de către solicitanți. Platforma de alocare nu
este responsabilă față de nici o persoană pentru nici un cost, daune sau cheltuieli în legătură cu
participantul înregistrat care participă la licitații și / sau transferul sau returnarea drepturilor de
transmisie, cu excepția cazului în care se specifică altfel explicit în prezentul Regulament.
48. Platforma de alocare poate refuza să încheie un Acord de participare cu un solicitant în
următoarele situații:
1) atunci când solicitantul nu a prezentat un contract de participare încheiat corespunzător și
semnat în conformitate cu punctele 33-43; sau
2) Platforma de alocare a reziliat anterior un acord de participare cu solicitantul ca rezultat
al unei încălcări a contractului de participare de către participantul înregistrat în
conformitate cu punctele 208 și 209, cu excepția cazului în care circumstanțele care au
condus la rezilierea au încetat să existe sau Platforma de alocare este în mod rezonabil
convinsă de faptul că încălcarea nu va avea loc din nou; sau
3) dacă încheierea unui acord de participare cu solicitantul ar determina Platforma de
alocare să încalce orice condiție a oricărei cerințe legale sau legale obligatorii; sau
4) în cazul în care se constată că una dintre garanțiile participantului înregistrat în temeiul
punctului 53 nu este validă sau este falsă.
49. Platforma de Alocare acordă acces gratuit la Sistemul informațional de licitație dacă sunt
îndeplinite următoarele cerințe:
1)
Participantul înregistrat a semnat și a livrat un formular completat, inclus în Regulile
Sistemului de Informații, care identifică persoana (persoanele) și pentru care contul utilizatorului
se stabilește în Sistemul informațional de licitație, inclusiv orice terțe părți autorizate să
acționeze în numele participantul înregistrat în scopul returnării și transferului drepturilor de
transmisie în conformitate Regulile de licitație;
2)
Participantul înregistrat a îndeplinit cerințele privind autentificarea, astfel cum sunt
definite în Regulile Sistemului de Informații publicate de Platforma de Alocare; astfel de cerințe
pot include, fără a se limita obligația de a furniza un certificat electronic de semnare și criptare
sau altă tehnologie în scopul autentificării.
50. Platforma de alocare confirmă crearea contului de utilizator sau trimite o notă de refuz
participantului înregistrat în cel mult cinci (5) zile lucrătoare după primirea formularului
corespunzător semnat și completat de către participantul înregistrat.
51. Platforma de alocare va trimite o notă de refuz justificată dacă cerințele enumerate în
punctul 49 nu sunt îndeplinite. În acest caz accesul la Sistemul informațional de licitație nu se
acordă.
52. Nota de confirmare sau cea de refuz se trimite printr-un e-mail către persoana de contact
specificată de participantul înregistrat în conformitate cu punctul 43.
53. Platforma de alocare poate elabora și poate publica termeni financiari de tip standard
suplimentari. Acești termeni financiari suplimentari includ prevederi care vor permite garanții
pentru procesele pe termen lung și altor procese organizate de Platforma de Alocare în
conformitate cu Acordul de Participare. Termenii financiari suplimentari trebuie să corespundă
cerințelor prezentului regulament.
54. Este responsabilitatea fiecărui participant înregistrat să se asigure de faptul că acesta
respectă toate cerințele legale obligatorii, inclusiv cerințele oricărei autorități competente

relevante, și să obțină toate autorizațiile necesare în legătură cu participarea la licitații sau cu
transferul și utilizarea drepturilor de transmitere.
Secțiunea 7
Garanții
55. Pentru asigurarea plăților către Platforma de alocare care rezultă din Licitațiile pentru
oferirea drepturilor de transmisie și, după caz, alte posibile plăți care sunt datorate în condițiile
financiare suplimentare în conformitate cu punctul 53, Participanții înregistrați oferă Platformei
de alocare garanții financiare.
56. Sunt acceptate numai următoarele forme de garanții:
a) Garanția bancară;
b) depunerea de numerar într-un cont bancar dedicat.
57. Garanțiile pot fi oferite în una din formele menționate la punctul 56 sau o combinație a
acestora, cu condiția că Platforma de Alocare să aibă dreptul de a fi beneficiar al garanției
integrale.
58. Limita de credit exprimată prin suma garanțiilor ce pot fi folosite pentru a acoperi orice
licitație ulterioară trebuie să fie întotdeauna mai mare sau egală cu zero. Limita de credit nu se
utilizează pentru obligațiile de plată restante.
59. Garanțiile vor fi oferite în Lei moldovenești sau în moneda de referință a Platformei de
Alocare, dacă acest lucru este specificat în Acordul privind alocarea coordonată a capacităţii
interconexiunilor semnat de operatorii de sistem.
60. Regulile și modul de oferire a garanțiilor (în ambele forme specificate în punctul 56)
trebuie să fie indicate în Regulile de licitație, elaborate de Platforma de alocare și aprobate de
Agenție. Regulile de licitație se publică pe pagina web oficială a Platformei alocării.
61. Garanția sub forma de garanții bancare este valabilă pentru următoarele perioade minime,
după cum urmează:
1) pentru produsul (produsele) cu o durată mai mare de o lună, cel puțin până la treizeci (30)
de zile de la sfârșitul fiecărei luni calendaristice următoare în interiorul perioadei
(perioadelor) de produs;
2) pentru produsul (produsele) cu o durată de o lună, cel puțin până la treizeci (30) de zile de
la sfârșitul Perioadei Produsului (Produselor);
3) pentru produsul (produsele) cu o durată mai mică de o lună, cel puțin până la șaizeci (60)
de zile de la sfârșitul Perioadei Produsului (Produselor).
62. Participantul înregistrat trebuie să înlocuiască sau reînnoiască garanțiile sub forma unei
garanții bancare întru îndeplinirea cerințelor punctului 61.
63. Platforma de alocare calculează și actualizează în permanență limita de credit a fiecărui
participant înregistrat pentru fiecare licitație ulterioară. Limita de credit este egală cu valoarea
garanțiilor existente minus obligațiile de plată restante și include impozitele și taxele în vigoare.
În cazul unei garanții bancare, această garanție bancară este luată în considerare numai dacă sunt
îndeplinite cerințele prevăzute la punctul 61 referitoare la valabilitatea ei pentru licitația
respectivă. Platforma de alocare pune informațiile respective la dispoziția fiecărui participant
înregistrat individual prin Sistemul informațional de licitație.
64. Obligațiile de plată curente se calculează în conformitate cu punctele 178-185 și conform
normelor suplimentare prevăzute la punctele 65-67 și la punctul 103.
65. Perioadele de reducere sunt luate în considerare pentru calcularea limitei de credit, astfel
cum este prevăzut la punctele 178-185.
66. Obligațiile maxime de plată pentru un participant înregistrat care rezultă din ofertele sale
licitate înregistrate la închiderea perioadei de licitare, calculate în conformitate cu punctul 103,
sunt considerate provizoriu ca fiind obligațiile de plată restante.
67. De la publicarea rezultatelor licitației provizorii până în momentul în care rezultatele
licitației devin definitive, suma datorată notificată în conformitate cu punctul 103va fi

considerată provizoriu ca obligație de plată restantă pentru calculul limitelor de credit pentru
orice licitație concurențială. Limita de credit va fi revizuită pe baza drepturilor de transmisie
efectiv alocate atunci când rezultatele licitației provizorii devin definitive așa cum este descris în
Secțiunea nr. 8.
68. Participantul înregistrat poate solicita într-o formă scrisă o majorare a garanțiilor sub
forma unei garanții bancare, o reducere a garanțiilor sub forma unei garanții bancare și / sau a
unui depozit în numerar sau a unei modificări a formei garanțiilor în orice moment în
conformitate cu punctele 69 și 70.
69. O scădere a garanțiilor unui participant înregistrat este permisă numai în cazul când limita
de credit după aplicarea reducerii cerute a garanțiilor ar fi mai mare sau egală cu zero.
70. Platforma de alocare va accepta modificarea garanțiilor atunci când cererea de modificare
a garanțiilor corespunde cerințelor punctului 69 în cazul unei scăderi, sau condițiilor prevăzute
la punctele 60-61 în cazul unei majorări a garanțiilor sub forma unei garanții bancare și în cazul
unei schimbări a formei garanțiilor din numerarul depozitului la garanția bancară.
71. Modificarea garanțiilor devine valabilă doar atunci când Platforma de Alocare a efectuat
modificarea solicitată a garanțiilor participantului înregistrat în cadrul Sistemului informațional
de licitație.
72. Platforma de alocare evaluează cererea de modificare a garanțiilor și confirmă acceptarea
sau trimite o notă de refuz participantului înregistrat cel târziu la două (2) zile lucrătoare după
primirea cererii. Nota de confirmare sau cea de refuz va fi trimisă prin poștă electronică către
persoanele de contact comerciale și operaționale specificate de către participantul înregistrat în
conformitate cu punctul 43. Nota de refuz include motivul refuzului.
73. Un incident privind garanțiile apare în următoarele cazuri:
1) garanțiile nu sunt suficiente pentru a asigura suma datorată pentru Drepturile de
transmisie deținute de un Participant înregistrat la următoarea dată de plată prevăzută
la punctele 185-191, având în vedere valoarea și valabilitatea garanțiilor;
2) garanțiile nu sunt reînnoite în conformitate cu punctele 61 și 62 ;
3) garanțiile nu sunt restituite după un incident de plată în conformitate cu punctele 75
și 76, sau cu o garanție nouă care nu se conformează condițiilor specificate la
punctele 58-62.
74. Platforma de Alocare notifică incidentul de garanție participantului înregistrat prin poșta
electronică. Participantul înregistrat își va mări garanțiile în termen de două (2) zile lucrătoare de
la trimiterea notificării, in caz că aceasta se efectuează în timpul orelor de lucru sau două (2) zile
lucrătoare începând cu următoarea zi lucrătoare dacă notificarea este trimisă după orele de lucru.
Atunci când garanțiile furnizate de participantul înregistrat rămân insuficiente după această
perioadă, Platforma de alocare poate suspenda sau rezilia acordul de participare în conformitate
cu prevederile Secțiunii 16.
75. Platforma de alocare are dreptul de a solicita garanții unui participant înregistrat în cazul
unui incident de plată înregistrat în conformitate cu punctele 195-197.
76. Participantul înregistrat își redobândește garanțiile după un incident de plată sau un
incident de garanție, respectând condițiile prevăzute la punctele 57 - 61, cu excepția cazului în
care acordul de participare este suspendat sau încheiat în conformitate cu prevederile secțiunii
16.
Secția 8
Licitațiile pentru oferirea drepturilor de transmisie
77. Platforma de alocare alocă drepturile de transmisie pe termen lung participanților
înregistrați prin alocare explicită. Înainte de licitație, Platforma de alocare publică pe pagina web
oficială Specificațiile privind licitațiile .
78. Modelul Specificațiilor de licitație se aprobă de Agenție

79. Licitațiile sunt organizate prin Sistemul informațional de licitație. Fiecare participant
înregistrat ce îndeplinește cerințele pentru participare la licitație poate plasa Ofertele în Sistemul
informațional de licitație până la expirarea termenului limită pentru plasarea ofertelor prevăzut în
Specificația de Licitație, pentru Licitația respectivă.
80. După ce expiră termenului limită pentru plasarea ofertelor, Platforma de alocare
evaluează sumele licitate, cu luarea în considerație a limitelor de credit ale participanților
înregistrați. Rezultatele licitației sunt notificate Participanților înregistrați prin intermediul
Sistemul informațional de licitație.
81. Platforma de alocare oferă informații despre licitații prin publicarea pe pagina web
oficială, a unui calendar al desfășurării licitațiilor. Calendarul publicat trebuie să conțină cel
puțin informații privind forma produsului scos la licitație, perioada de alocare și termenul de
licitare. Calendarul desfășurării licitațiilor pentru fiecare an calendaristic se publică cel târziu la
data de 1 decembrie a anului precedent.
82. Condițiile de alocare a capacităților pe termen lung, în funcție de disponibilitatea
produselor scoase la licitație, sunt definite după cum urmează:
1) calendarul anual: începe în prima zi și se termină în ultima zi a anului calendaristic;
2) calendarul lunar: începe în prima zi și se termină în ultima zi a unei luni
calendaristice.
83. Pentru perioadele de timp specificate la punctul 82, Platforma de Alocare organizează
cel puțin o Licitație pe an pentru intervalul anual și o Licitație pe lună pentru intervalul lunar. Se
permite efectuarea licitațiilor comune pentru mai multe Zone de licitare și direcții, sau alocarea
capacității unei zone de licitare separat pe interconexiuni individuale.
84. Forma standard a Produsului scos la Licitație reprezintă un produs de bază prin care o
sumă fixă de MW (megawați) pentru o Perioadă de alocare este alocată în funcție de Perioadele
de Reducere anunțate.
85. În cazul licitațiilor anuale Platforma de Alocare publică Specificația de licitație cu cel
puțin 7 zile calendaristice, iar în cazul licitațiilor lunare cu cel puțin două (2) zile lucrătoare
înainte de perioada pentru care se face alocarea capacității . Specificația de licitație trebuie să
conțină cel puțin următoarele:
1) codul care identifică licitația în Sistemul informațional de licitație;
2) tipul drepturilor de transmisie pe termen lung;
3) calendarul de timp pentru care se face licitație (anuală, lunară, sau altă perioadă);
4) capacitatea scoasă la licitație;
5) forma produsului (de bază, vârf, semi-vârf, etc.)
6) date de identificare a zonei de licitare sau a frontierei zonei de licitare pentru care se
face alocarea;
7) termenul limită de returnare a drepturilor de transmisie alocate în urma licitației
8) Perioada de alocare;
9) termenul limită de transmitere a ofertelor;
10) termenul limită pentru publicarea rezultatelor Licitației;
11) Termenul limită de contestare a rezultatelor licitației;
12) Capacitatea scoasă la licitație, care include capacitatea returnată sau nenominalizată
drepturilor de transmisie pe termen lung în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament;
13) orice alte informații relevante sau termeni aplicabili produsului sau licitației;
86. În cazul licitațiilor zilnice, Platforma de Alocare publică Specificația licitației nu mai
târziu de 10:30 EET în D-1 (alternativă – 60 de minute înainte de deschiderea pieței zilei
următoare):

87. În cazul în care în perioada de timp pentru care se face licitația sunt și perioade de
reducere, Platforma de alocare indică clar perioadele respective în Specificația licitației,
împreună cu capacitatea scoasă la licitație pentru perioada de reducere.
88. Participantul înregistrat depune o ofertă sau un set de oferte în cadrul Platformei de
alocare conform cerințelor stabilite în Regulile de licitație, care ar trebui să respecte cel puțin
următoarele aspecte:
1) trebuie trimisă electronic utilizând Sistemul informațional de licitație și pe durata
perioadei de licitare, așa cum este specificat în specificația licitației;
2) trebuie să identifice licitația prin intermediul unui cod de identificare specificat în
Specificațiile de licitație;
3) trebuie să identifice participantul înregistrat care depune oferta prin codul său EIC;
4) trebuie să identifice frontiera zonei de licitație și direcția pentru care este depusă
oferta;
5) se precizează prețul de ofertă, fără impozite și taxe, în Lei moldovenești pe MW
(megawatt) pentru o oră din Perioada de alocare, adică Lei/MW și oră, exprimată în
maxim două (2) zecimale și egală cu sau mai mare de zero;
6) indică cantitatea ofertată în MW total, care trebuie exprimată fără zecimale, valoarea
minimă a unei singure licitații fiind de un (1) MW.
89. Participantul înregistrat își poate schimba oferta sau setul de oferte înregistrate anterior în
orice moment al perioadei de licitare, chiar si anularea acesteia. Atunci când oferta a fost
modificată, doar ultima modificare valabilă a ofertei sau a setului de oferte se va lua în
considerare pentru determinarea rezultatelor licitației.
90. În cazul când o cantitate ofertată sau o cantitate calculată ca sumă a cantităților ofertate
pentru mai multe oferte depuse la aceeași licitație de către un participant înregistrat depășește
capacitatea oferită anunțată în Specificația de licitație, această ofertă sau aceste oferte vor fi
complet respinse.
91. Dacă o modificare a ofertelor depuse anterior are ca rezultat depășirea capacității scoase
la licitație, modificarea va fi respinsă, iar ofertele înregistrate anterior vor rămâne în vigoare.
92. Platforma de Alocare poate aplica criterii sau reguli suplimentare pentru a decide care
Ofertă va fi respinsă. Astfel de criterii sau reguli suplimentare trebuie incluse în Regulile
Sistemului de informații și se bazează pe unul din următoarele criterii:
1) Ordinea cronologică de transmitere a ofertelor;
2) Identificarea cantităților licitate de către Sistemul informațional de licitație;
3) Respingerea ofertelor relevante cu același preț de licitare.
93. Platforma de alocare nu va înregistra o ofertă care:
1) nu respectă cerințele punctelor 88-92; sau
2) este prezentată de către un participant înregistrat, Acordul de participare a căruia este
suspendat în conformitate cu prevederile Secțiunii 17.
94. Pentru Oferta sau setul de Oferte care îndeplinesc cerințele stabilite în punctele 88-92,
Platforma de Alocare confirmă Participantului înregistrat că aceste oferte au fost înregistrate
corect printr-o confirmare de primire, transmisă prin Sistemul informațional de licitație. Dacă
Platforma de Alocare nu emite o confirmare de primire pentru o Ofertă, această Ofertă este
considerată ca nefiind înregistrată.
95. În cazul în care oferta este respinsă, Platforma de alocare transmite participantului
înregistrat motivul respingerii ofertei.
96. Platforma de alocare păstrează o evidență a tuturor Ofertelor valide primite.

97. Fiecare ofertă validă înregistrată la închiderea perioadei de licitație constituie în sine o
ofertă necondiționată și irevocabilă a Participantului înregistrat de a cumpăra drepturi de
transmisie pentru Cantitatea de Ofertă și la Prețul de Ofertă, în condițiile Specificației de
licitație.
98. În cazul când o licitație zilnică nu poate avea loc, din motive aferente Sistemului
informațional, o procedură de rezervă va fi declanșată utilizând ofertele prestabilite. Orice
participant înregistrat are posibilitatea de a plasa oferte prestabilite pentru licitații conform
condițiilor stabilite în Specificațiile de licitație.
99. Conform punctului 148 o ofertă prestabilită se aplică automat la simularea unei licitații.
Oferta prestabilită înregistrată este considerată ca Ofertă depusă de Participantul Înregistrat
pentru Licitație utilizând procedura de rezervă. Această ofertă este considerată ca fiind livrată
atunci când Platforma de alocare trimite o confirmare de primire Participantului înregistrat.
100.În cazul în care o ofertă prestabilită sau o cantitate calculată ca sumă a mai multor oferte
prestabilite prezentate de către un Participant Înregistrat pentru Licitație utilizând procedura de
rezervă depășește capacitatea oferită utilizată în cadrul Licitației utilizând procedura de rezervă,
așa cum este prevăzută în punctul 148, cea mai mică ofertă de preț se respinge una câte una până
la momentul când capacitatea oferită la licitație este atinsă.
101.Un participant înregistrat care dorește să modifice o ofertă prestabilită pentru o licitație
utilizând procedura de rezervă schimba cantitatea de ofertă și prețul de ofertă pentru ofertele
prestabilite.
102.Participantul înregistrat care nu dorește să depună oferta prestabilită pentru licitația
utilizând procedura de rezervă poate anula ofertele prestabilite.
103.Regulile de licitație cuprind prevederi pentru definirea procedurilor pentru:
a) Calcularea și verificarea limitei de credit;
b) Determinarea rezultatelor licitației;
c) și notificarea rezultatelor provizorii;
104.Stabilirea rezultatelor licitației trebuie să se facă într-un mod care să asigure că prețul
drepturilor de transmisie pentru fiecare hotar, direcție de utilizare și unitatea de timp a pieței se
bazează pe principiul prețului marginal și este exprimat în Lei per megawatt, sau, în cazul în care
este specificat altfel în acordul de alocare coordonată a capacității, moneda convenită pe
megawatt. În cazul în care cererea de capacitate de transmisie pentru un hotar și direcția de
utilizare și unitatea de timp a pieței este mai mică sau egală cu capacitatea oferită, capacitatea se
oferă gratuit tuturor participanților.
105.Participanții înregistrați verifică rezultatele licitației și, în cazuri argumentate în mod
rezonabil, pot contesta rezultatele licitației în perioada de contestație stabilită conform punctului
106. Până la expirarea termenului stabilit pentru contestarea licitațiilor, rezultatele licitației sunt
considerate ca provizorii. Platforma de alocare va lua în considerare o contestație numai în cazul
în care participantul înregistrat poate demonstra o eroare în rezultatele licitației.
106.Participantul înregistrat poate contesta rezultatele licitației în termenul stabilit în
Specificația de licitație, dar nu mai târziu de:
1) 30 de minute după ce rezultatele licitației au fost notificate participantului înregistrat pentru
licitațiile zilnice;
2) două zile lucrătoare după ce au fost notificate Participanților înregistrați rezultatele licitației
provizorii pentru licitațiile anuale și lunare;
1)
2)
3)
4)
5)

107.Orice contestație trebuie denumită ca Contestație și să conțină următoarele:
data contestației;
identificarea licitației contestate;
identificarea participantului înregistrat;
numele, adresa de e-mail și numărul de telefon al participantului înregistrat;
descrierea detaliată a faptelor și motivul contestării; și

6) dovada rezultatelor eronate ale licitației;
108.Platforma de alocare notifică participanților înregistrați decizia privind contestația în cel
mult patru zile lucrătoare după ce rezultatele licitației au fost notificate Participantului înregistrat
pentru cazul drepturilor de transmisie pe termen lung și nu mai târziu de o (1) oră pentru cazul
drepturilor de transmisie zilnică.
109.Cu excepția cazului în care o licitație este anulată, la sfârșitul termenului specificat în
punctul 108, rezultatele licitației sunt considerate definitive și obligatorii fără o notificare
ulterioară.
Secțiunea 9
Returnarea drepturilor de transmisie pe termen lung
110.Din momentul când rezultatele licitației sunt considerate definitive și obligatorii titularii
drepturilor de transmisie pe termen lung pot să restituie capacitatea alocată în cadrul licitaţiilor,
pentru care dețin dreptul de transmisie pe termen lung, pentru realocare în cadrul licitațiilor
ulterioare, informând despre acest fapt Platforma de alocare prin expedierea unei notificări în
scris în care să fie menţionate datele participantului la licitaţie, numărul Acordului de participare
şi data de la care nu va mai utiliza capacitatea alocată. Returnarea capacităţii alocate nu
exonerează participantul la licitaţie de obligaţia de plată pentru această capacitate.
111.Drepturile de transmisie pe termen lung reînnoite trebuie să reprezinte o valoare întreagă
de MW în perioada specifică a licitației ulterioare. Licitația la care au fost alocate drepturile de
transmisie pe termen lung și licitația ulterioară pentru care urmează să fie returnate drepturile de
transmisie pe termen lung sunt pentru același tip de produs.
112.Volumul minim al unui drept de transmisie pe termen lung este de 1 MW în perioada
specifică a licitației ulterioare.
113.Pentru licitațiile pe termen lung Platforma de alocare majorează capacitatea oferită în
mod corespunzător și în mod egal pentru fiecare oră din Perioada de alocare, reieșind din
drepturile de transmisie returnate. Același lucru se aplică și în cazul în care capacitatea oferită
pentru licitația ulterioară pe termen lung conține o perioadă de reducere.
114.Atunci când drepturile de transmisie pe termen lung sunt returnate, Platforma de alocare
remunerează participantului înregistrat suma integrală a drepturilor retransmise pe termen lung
în conformitate cu punctul 116.
115.Procedura detaliată de returnare a drepturilor de transmitere pe termen lung va fi definită
în Regulile de licitație.
116.Participanții înregistrați care au returnat Dreptul de transmisie pe termen lung au dreptul
să primească o remunerație egală cu valoarea setului de drepturi de transmisie pe termen lung
stabilit în timpul licitației (licitațiilor) relevante ulterioare, calculată pentru fiecare oră, după cum
urmează:
1) prețul marginal al licitației la care dreptul de transmisie pe termen lung a
fost realocat în Lei / MW (sau moneda produsului alocat) pe oră înmulțit
cu
2) cantitatea de MW care a fost realocată.
117.Participantul înregistrat încetează să dețină dreptul de transmisie pe termen lung pentru
capacitățile returnate. Toate drepturile și obligațiile participantului înregistrat legate de cantitatea
nereturnată a dreptului de transmisie pe termen lung rămân neschimbate.
Secțiunea 10
Transferul drepturilor de transmisie pe termen lung
118.Odată ce rezultatele licitației cu privire la aceste drepturi sunt definitive Participantul
înregistrat, deținător al drepturilor de transmisie pe termen lung, este în drept să transfere (să
revândă) pe piaţa secundară unui alt participant înregistrat capacitatea alocată (contractată)
neutilizată . Indiferent de modul în care a fost încheiat transferul, acesta notifică Platforma de

alocare prin intermediul Sistemului informațional de licitație, utilizând formularul publicat pe
pagina web oficială a platformei de alocare.
119.Transferul drepturilor de transmisie pe termen lung are loc doar dacă cantitatea minimă a
drepturilor de transmisie pe termen lung care poate fi transferată este de un (1) MW pe o (1) oră
și sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
1) cedentul este titularul drepturilor de transmisie pentru o capacitate egală cu sau mai
mare decât capacitatea pe care o transferă;
2) beneficiarul este participant înregistrat;
3) Notificarea prevăzută în punctul 118 este transmisă Platformei de alocare în termenul
stabilit în Regulile de licitație.
120.Procedura de transfer al drepturilor de transmitere pe termen lung este descrisă detaliat în
Regulile de licitație.
121.Toate drepturile și obligațiile stabilite conform prezentului Regulament, cu excepția
obligației de plată a titularului original al dreptului de transmisie pe termen lung privind alocarea
dreptului de transmitere pe termen lung în conformitate cu prevederile secțiunii 15 se transferă
împreună cu Dreptul de transmitere pe termen lung.
122.Pentru eficientizarea procesului de transfer a drepturilor de transmisie pe termen lung
între participanții înregistrați, Sistemul informațional de licitații trebuie să conțină un Panou de
anunțuri, care urmează să afișeze informația cu privire la interesul participanților înregistrați de a
cumpăra și / sau de a vinde drepturi de transmisie pe termen lung. Panoul de anunțuri doar
facilitează schimbul de informații între participanții înregistrați . Nu se pot încheia acorduri prin
acest panou de anunțuri. Utilizarea panoului de anunțuri este gratuită.
123.Nici o acțiune prin intermediul panoului de anunțuri de către participanții înregistrați nu
va fi considerată dovadă a unui contract valabil și efectiv pentru transferul drepturilor de
transmisie pe termen lung.
124.Platforma de alocare nu este responsabilă pentru exactitatea și caracterul complet al
informațiilor publicate de un participant înregistrat pe panoul de anunțuri.
125.Platforma de alocare poate șterge de pe panoul de anunțuri orice informații care nu sunt
relevante pentru scopul panoului de anunțuri. În cazul unei astfel de ștergeri, Platforma de
Alocare va prezenta motivele pentru eliminare respectivului participant înregistrat.
Secțiunea 11
Utilizarea și remunerația drepturilor de transmisie pe termen lung
126.Drepturile de transmisie fizică sunt supuse principiului "Utilizează sau vinde".
127.Pentru utilizarea drepturilor de transmisie fizică alocate, titularul, trebuie să nominalizeze
utilizarea drepturilor de transmisie Platformei de alocare.
128.Nominalizarea se va face în conformitate cu Confirmarea drepturilor de transmisie.
129.În cazul în care Participantul înregistrat nu își nominalizează drepturile de transmisie
fizică, drepturile de transmisie se consideră returnate Platformei de Alocare. Platforma de
alocare pune la dispoziție capacitatea nenominalizată respectivă în cadrul licitațiilor ulterioare.
Titularii drepturilor de transmisie fizică care nu își nominalizează drepturile de transmitere fizică
au dreptul de a primi remunerație în conformitate cu punctul 134.
130.Platforma de alocare publică pe pagina web oficială o listă cu regulile de nominalizare
relevante pentru frontierele zonei de licitare.
131.Platforma de alocare publică informații pe pagina web oficială cu privire la termenele de
nominalizare pe termen lung pentru fiecare frontieră a zonei de licitație.
132.Confirmarea drepturilor de transmisie trebuie să conțină informații despre volumul în
MW (megawați) pe care persoanele eligibile au dreptul să-l nominalizeze la anumite granițe sau
interconexiuni din zonele de graniță și direcții ale zonei de licitare și pentru perioadele orare în
cazul drepturilor de transmisie fizică.

133.Platforma de alocare trimite participantului înregistrat Confirmarea drepturilor de
transmisie cel târziu 10:30 EET in D-1 (alternativă – în momentul închiderii pieței pentru ziua
următoare) înainte de ziua de livrare, prin Sistemul informațional de licitație.
134.Platforma de alocare recompensează titularul drepturilor de transmisie pe termen lung
pentru drepturile de transmisie pe termen lung care sunt realocate în cadrul licitație zilnice
relevante. Platforma de alocare plătește titularului drepturilor de transmisie pe termen lung
pentru fiecare MW care nu a fost nominalizat pentru perioada orară relevantă. Remunerarea se
calculează ca diferența dintre capacitatea menționată în Confirmarea drepturilor de transmisie și
capacitatea final nominalizată și acceptată pentru perioada de produs în cauză.
135.Platforma de alocare compensează titularului drepturilor de transmisie pe termen lung
pentru drepturile de transmisie pe termen lung nelistate care nu sunt realocate la alocarea zilnică
relevantă în conformitate cu Secțiunea 14 în cazul evenimentului declanșator menționat la
punctul 165.
Secțiunea 12
Utilizarea drepturilor de transmisie zilnice
136.Drepturile de transmisie zilnice fac obiectul principiului "Utilizează sau pierzi" fără nici
o compensație financiară.
137.Titularul drepturilor de transmisie zilnice poate nominaliza drepturile de transmisie
pentru utilizarea lor fizică în conformitate cu Confirmarea drepturilor de transmisie.
138.Drepturile de transmisie zilnice alocate la licitația zilnică se utilizează conform
prevederilor Legii energiei electrice nr. 107 din 27 Mai 2016 și / sau acordurilor bilaterale între
operatorii sistemelor de transport relevante.
139.Drepturile zilnice de transmisie, care nu se nominalizează în Procesul de planificare, nu
sunt compensate financiar participantului la licitație.
Secțiunea 13
Proceduri de rezervă
140.Platforma de alocare va organiza, în măsura posibilității, o procedură de rezervă în
următoarele cazuri de eșec a unui proces standard:
1) dacă nu este posibil din punct de vedere tehnic organizarea unei licitații în urma
procesului stabilit în secțiunea 8;
2) dacă nu este posibil din punct de vedere tehnic să se înregistreze returnarea
drepturilor de transmisie pe termen lung în urma procesului prevăzut în secțiunea
9;
3) dacă nu este posibil din punct de vedere tehnic să se înregistreze o notificare
privind transferul drepturilor de transmisie pe termen lung în urma procesului
prevăzut în secțiunea 10; și
4) dacă nu este posibil din punct de vedere tehnic să se înregistreze o nominalizare a
unei persoane eligibile privind utilizarea drepturilor de transmisie în urma
procesului prevăzut în secțiunile 11-12.
141.Platforma de alocare poate utiliza una sau toate din următoarele proceduri de rezervă:
1) proceduri de rezervă pentru schimbul de date;
2) amânarea licitației pentru o dată sau oră ulterioară;
3) organizarea unei licitații utilizând procedura de rezervă în conformitate cu
punctul 148;
4) altă procedură de rezervă ad-hoc, atunci când aceasta se considerată adecvată de
Platforma de alocare pentru a depăși obstacolele tehnice.

142.Platforma de alocare informează Participanții înregistrați prin e-mail, pagina web oficială
și utilizând Sistemul informațional de licitație, despre eventualele abateri de la procesele
standard și aplicarea unei proceduri de rezervă.
143.Participanții înregistrați informează imediat prin e-mail Platforma de alocare cu privire la
orice probleme observate ce țin de utilizarea Sistemului informațional de licitație și la toate
consecințele posibile. În cazul unei probleme urgente identificată în timpul orelor de lucru, care
necesită a fi rezolvată imediat, participantul înregistrat va contacta imediat Platforma de alocare
prin telefon la numărul de contact indicat pe pagina web oficială a Platformei alocării pentru
acest tip de probleme.
144.Pentru licitațiile pe termen lung, procedura de rezerva prestabilită înainte de deschiderea
perioadei de licitare este amânarea licitației. Platforma de alocare poate amâna o licitație prin
notificarea participanților înregistrați cu privire la data și / sau ora revizuită a noii licitații.
145.Dacă perioada de licitare a fost deschisă, Platforma de alocare trebuie:
1) să notifice participanții înregistrați cu privire la termenele revizuite din
specificația licitației, în cazul amânării, în mod rezonabil, a sfârșitului perioadei
de licitare;
2) să anuleze licitația inițială în conformitate cu punctele 149-153 și să organizeze o
nouă licitație pentru aceeași perioadă de alocare.
146.În cazul în care procedura de rezervă descrisă la punctele 144 și 145 nu poate fi realizată,
respectivele capacități vor fi oferite în licitațiile de alocare a capacității ulterioare.
147.Platforma de alocare va informa toți participanții înregistrați, fără întârzieri nejustificate,
despre amânare printr-o notificare publicată în Sistemul informațional de licitație,pe pagina web
oficială a Platformei de Alocare, și prin poșta electronică.
148.În cazul licitațiilor de drepturi de transmisie zilnică, atunci când nu este posibil din punct
de vedere tehnic să se organizeze o licitație conform procesului stabilit la punctele 144-145,
Platforma de alocare va putea genera documentul de autorizare utilizând rezultatele licitației
stabilite în procedura de rezervă. Platforma de alocare a licitațiilor va utiliza cele mai recente
oferte prestabilite disponibile pentru licitația de rezervă, împreună cu cele mai recente informații
disponibile privind capacitatea oferită.
149.În cazul în care Platforma de Alocare anulează o Licitație, toate ofertele depuse și orice
rezultat al Licitației respective va fi considerat nul.
150.Platforma de alocare va informa toți participanții înregistrați despre anularea licitației
printr-o notificare publicată în Sistemul informațional de licitație, pe pagina web oficială a
Platformei de Alocare, și printr-un e-mail.
151.Anularea unei licitații poate fi anunțată în următoarele cazuri:
1) înainte de sfârșitul perioadei de contestație în cazul în care Platforma de alocare se
confruntă cu obstacole tehnice în timpul procesului de licitație, cum ar fi o nerespectare a
proceselor standard și a procedurilor de rezervă și în cazul unor rezultate eronate din cauza
calculului incorect al prețurilor marginale; sau
2) după încheierea perioadei de contestație, în cazul unor rezultate eronate din cauza
calculării incorecte a prețului marginal sau a alocării incorecte a drepturilor de transmisie pe
termen lung și zilnic la participanții înregistrați sau din alte motive similare.
152.În cazul anulării licitației înainte de expirarea perioadei de contestație, participanților
înregistrați nu li se va plăti nici o compensație.
153.Platforma de alocare publică pe pagina web oficială motivele care au dus la anularea
licitației.
154.În cazul unei defecțiuni a procesul standard de înregistrare a returnării drepturilor de
transmisie pe termen lung prin Sistemul informațional de licitație, Platforma de alocare poate
aplica procedura de rezervă pentru schimbul de date în conformitate cu punctele 163-164.

155.Platforma de alocare publică informații despre posibilitatea utilizării procedurii de
rezervă pentru schimbul de date în timp util, înainte de expirarea termenului limită pentru
returnarea drepturilor de transmisie pe termen lung.
156.În cazul în care procedura de rezervă pentru schimbul de date nu poate fi executată în
modul stabilit pentru a permite înregistrarea returnării drepturilor de transmisie pe termen lung,
toate cererile de returnare a drepturilor de transmisie pe termen lung deja depuse care nu pot fi
înregistrate în Sistemul informațional de licitație vor fi anulate automat.
157.În caz de defecțiune în procesul standard de înregistrare a transferului drepturilor de
transmisie pe termen lung, organizat prin Sistemul informațional de licitație, Platforma de
Alocare poate aplica procedura de rezervă pentru schimbul de date în conformitate cu punctele
163-164.
158.Platforma de alocare publică informații despre posibilitatea utilizării procedurii de
rezervă pentru schimbul de date în timp util, înainte de expirarea termenului limită pentru
transferul pe termen lung a drepturilor de transmisie.
159.Atunci când procedura de rezervă pentru schimbul de date nu se execută așa cum este
necesar pentru a permite înregistrarea transferului drepturilor de transmisie pe termen lung, toate
cererile de transfer de drepturi pe termen lung deja transmise și neconfirmate de către cesionar
vor fi anulate în mod automat.
160.În caz de defecțiune în procesul standard de nominalizare a drepturilor de transmisie pe
termen lung, Platforma de Alocare poate aplica procedura de rezervă pentru schimbul de date în
conformitate cu punctele 163-164.
161.Platforma de alocare publică informații despre posibilitatea utilizării procedurii de
rezervă pentru nominalizarea drepturilor de transmisie, înainte de expirarea termenului limită
pentru nominalizare a drepturilor de transmisie.
162.Atunci când procedura de rezervă pentru schimbul de date nu se execută așa cum este
necesar pentru a permite nominalizarea drepturilor de transmisie pe termen lung, participantul
înregistrat este notificat în modul prevăzut în Regulile Sistemului Informațional.
163.În cazul unei defecțiuni a proceselor standard de schimb de date prin Sistemul
informațional de licitație, Platforma de Alocare informează Participanții înregistrați că o
procedură de rezervă pentru schimbul de date poate fi utilizată după cum urmează:
1) cu termenele limită aplicabile, dacă nu este anunțat altfel de Platforma de Alocare,
participantul înregistrat va solicita printr-un e-mail ca Platforma de Alocare să introducă datele
relevante în Sistemul informațional de licitație utilizând această procedură de rezervă pentru
schimbul de date;
2) împreună cu solicitarea participantul înregistrat va furniza platformei de alocare, în
formatul specificat în Regulile sistemului informațional, datele relevante care urmează a fi
introduse în Sistemul informațional de licitație;
3) Platforma de Alocare introduce datele trimise în Sistemul informațional de licitație;
4) Platforma de Alocare poate stabili în Regulile Sistemului Informațional un proces de
identificare a Participantului înregistrat în momentul în care Participantul Înregistrat prezintă
toate datele operaționale sau comerciale relevante și solicită Platformei Alocării să introducă
aceste date în Sistemul informațional de licitație în numele său prin intermediul procedurii de
rezervă. În cazul în care participantul înregistrat sau persoana autorizată de participantul
înregistrat în acest scop nu se identifică în mod clar, Platforma de alocare are dreptul de a nu
efectua introducerea datelor;
5) Participantul înregistrat va transmite Platformei alocării un număr de telefon, care poate fi
utilizat în cazul unei comunicări necesare;

6) odată ce Platforma de Alocare a introdus datele furnizate în Sistemul informațional de
licitație în numele Participantului înregistrat, Platforma de Alocare va informa fără întârziere
participantul înregistrat prin telefon și prin e-mail cu privire la această înregistrare; și
7) Platforma de Alocare nu va fi în niciun caz responsabilă dacă nu reușește să ajungă la
Participantul Înregistrat prin mijloacele de comunicare menționate de mai sus.
164.În cazul aplicării procedurii de rezervă pentru schimbul de date, toate informațiile
necesare care sunt puse la dispoziție prin Sistemul informațional de licitație în timpul proceselor
standard pot fi distribuite participanților înregistrați prin e-mail de către Platforma de Alocare
sau, după caz, publicate pe pagina web oficială a Platformei de alocare.
Secțiunea 14
Reducere/ restricționare
165.Drepturile de transmisie pe termen lung, indiferent de perioada produsului, pot fi reduse
înainte de termenul limită a zile următoare în cazul forței majore sau pentru a se asigura că
sistemul funcționează în limitele operaționale de securitate.
166.Drepturile de transmisie zilnice pot fi reduse în caz de forță majoră ori în cazul unei
situații excepționale, atribuită conform Legii nr. 107/2016.
167.Poate fi aplicată o reducere/restricționare a drepturilor de transmisie alocate, inclusiv,
după caz, asupra drepturilor nominale de transmisie fizică.
168.Fiecare participant înregistrat afectat de reducere își pierde dreptul de a nominaliza
drepturile de transmisie respective.
169.În cazul unei reduceri, participantul înregistrat afectat are dreptul la plăți sau despăgubiri
în conformitate cu dispozițiile prezentei secțiuni.
170.Procedura de reducerea și modalitatea notificării pentru drepturile de transmisie pe
termen lung este definită în Regulile de licitație.
171.Compensația pentru reducerile pentru fiecare oră afectată și pentru participantul
înregistrat se calculează ca drepturi de transmisie pe termen lung în MW pe oră corespunzător
diferenței dintre drepturile de transmisie alocate deținute de participantul înregistrat înainte și
după reducerea înmulțită cu un preț calculat ca prețul marginal al licitației inițiale.
Secțiunea 15
Facturare și plată
172.Participantul înregistrat achită sumele datorate calculate în conformitate cu punctele 178183 pentru toate drepturile de transmisie atribuite acestuia. Această obligație este îndeplinită
indiferent de orice returnare, transfer sau reducere a tuturor sau a unora dintre aceste drepturi de
transmisie pe termen lung în conformitate cu prezentul Regulament.
173.Participantul înregistrat poate, după efectuarea plății, să utilizeze capacitatea pentru care
obține drepturile de transmisie pe termen lung, astfel cum este descrisă în prezentul Regulament.
174.Toate informațiile financiare, prețurile și sumele datorate vor fi exprimate în lei
moldovenești, cu excepția cazului în care acordul privind alocarea coordonată a capacității,
încheiat de operatorul sistemului de transport din Republica Moldova și operatorii sistemelor de
transport vecine prevăd altă valută.
175.Plata se consideră efectuată la data la care suma respectivă este creditată în contul
beneficiarului. Orice dobândă pentru întârzierea efectuării plăților se consideră decontată la data
la care plata a fost creditată din contul plătitorului.
176.Plățile se efectuează în lei moldovenești, cu excepția cazului în care acordul privind
alocarea coordonată a capacității, încheiat de operatorul sistemului de transport din Republica
Moldova și operatorii sistemelor de transport vecine prevăd altă valută.
177.Platforma de alocare ia în considerare impozitele și taxele în măsura în care acestea se
aplică la evaluarea obligațiilor de plată și la emiterea facturilor în conformitate cu prezentul
Regulament, conform punctului 184.

178.Participantul înregistrat furnizează către Platforma de alocare informații relevante pentru
a motiva dacă respectivele impozite și taxe sunt sau nu aplicabile atât la semnarea Acordului de
Participare, precum și la orice modificare a acestuia.
179.Participanții înregistrați plătesc pentru fiecare drept de transmisie alocat acestora o sumă
egală cu:
1) prețul marginal (per MW pe oră); înmulțit cu
2) suma drepturilor de transmisie exprimate în MW alocate în ore individuale din Perioada
de Produs care încorporează orice perioadă de reducere, după caz, în conformitate cu punctul
103.
180.Suma datorată plus toate impozitele și taxele aplicabile, sau alte taxe care fac obiectul
punctului 184 se rotunjește până la două zecimale.
181.Platforma de alocare va calcula suma datorată care urmează să fie plătită retroactiv pentru
luna precedentă și va emite facturi pentru plăți pentru toate drepturile de transmisie pe termen
lung lunar și nu mai târziu de a zecea (10) zi lucrătoare din fiecare lună.
182.Pentru produsele cu o durată mai mare de o lună, ratele lunare sunt egale pentru fiecare
lună și se determină prin împărțirea sumei datorate în conformitate cu punctul 179 cu perioada
produselor exprimate în luni și rotunjite la două zecimale. Ultima tranșă include, în plus, soldul
datorat rotunjimii aplicate în celelalte rate lunare.
183.Dacă prima plată a produsului cu o durată mai mare de o lună are loc după începerea
Perioadei de Produs, atunci prima plată include două rate lunare.
184.Fiecare participant înregistrat trebuie să efectueze toate plățile în conformitate cu
prezentul Regulament, fără nici o deducere fiscală, cu excepția cazului în care legea impune
aceasta.
185.Plățile vor fi decontate înainte de începerea Perioadei de Produs, anume în cazul când
perioada de desfășurare a Licitației va permite acest lucru. Dacă perioada produsului are o durată
mai mare de o lună, fiecare tranșă lunară va fi decontată înainte de începutul fiecărei luni, în
cazul în care perioada de desfășurare a Licitației permite acest lucru. Dacă decontarea unei sume
datorate pentru drepturile de transmisie pe termen lung alocate nu este posibilă înainte de
începerea perioadei de produs, plata va fi decontată la următoarea dată fixă de facturare.
186.Facturile se eliberează pentru următoarele plăți:
1) suma ratelor lunare în cazul în care dreptul de transmitere are o durată mai mare
de o lună, astfel cum se prevede la punctele 182-183.
2) suma datorată, dacă Dreptul de transmitere are o durată egală cu o lună sau mai
mică;
3) la solicitarea participantului înregistrat - sumele pentru plata în avans a ratelor
lunare care altfel ar fi decontate cu facturi ulterioare;
4) orice impozite și taxe relevante care fac obiectul punctul 184.
187. Data emiterii facturii va fi considerată data la care factura este pusă la dispoziție prin
Sistemul informațional de licitație, dacă aceasta se face în timpul Orelor de Lucru sau a doua zi
dacă este trimisă după Ore de Lucru.
188.În cazurile reducerii drepturilor de transmisie, returnării drepturilor de transmisie pe
termen lung în conformitate cu punctul 116 sau de remunerație a drepturilor de transmisie pe
termen lung în conformitate cu punctul 134, facturile iau în considerare toate plățile care
urmează să fie creditate participantului înregistrat. Plățile care urmează să fie creditate
participanților înregistrați trebuie:
1) să fie achitate prin intermediul mecanismul de facturare automată care va permite
Platformei de Alocare să emită facturi în numele și pe seama Participantului înregistrat; și
2) să fie notificate prin aceeași factură ca cea utilizată pentru plățile participantului
înregistrat în conformitate cu punctul 186.

189.Atunci când balanța plăților prevăzute la punctele 186 și 188 are ca rezultat o plată netă
de la participantul înregistrat la Platforma de alocare, participantul înregistrat va deconta soldul
în termen de cinci (5) zile lucrătoare din data emiterii facturii.
190.În cazul în care soldul plăților prevăzute la punctele 186 și 188 are ca rezultat o plată
netă de la Platforma de alocare participantului înregistrat, Platforma de alocare va plăti acest sold
în decurs a șapte zile lucrătoare din data emiterii facturii la contul bancar indicat în procesul de
semnare a acordului de participare, conform Secțiunii 6, de către Participantul înregistrat care
are dreptul la plăți la data scadenței.
191.Platforma de Alocare va actualiza limita de credit după colectarea plății.
192.Participantul înregistrat are posibilitatea de a contesta valoarea unei facturi, inclusiv
sumele care urmează să fie creditate Participantului înregistrat. În acest caz, participantul
înregistrat notifică natura litigiului și suma contestată platformei de alocare cât mai curând
posibil, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data emiterii facturii sau a notei de credit.
Dincolo de această perioadă, factura este considerată ca fiind acceptată de participantul
înregistrat.
193.Atunci când participantul înregistrat și Platforma de alocare nu pot rezolva divergențele
apărute în termen de 10 zile lucrătoare de la notificare, se aplică procedura de soluționare a
litigiilor în conformitate cu punctele 202-203.
194.Litigiul nu va scuti în niciun fel părțile de obligația de a plăti sumele datorate care nu
constituie obiectul litigiului.
195.Atunci când participantul înregistrat nu a plătit integral factura până la data scadenței
specificată pe factură, Platforma de alocare notifică participantului înregistrat că suma care
include dobânda (in caz că există) trebuie achitată în termen de trei (3) zile lucrătoare de la
trimiterea notificării. În cazul în care nu se efectuează nici o plată în termenul stabilit, Platforma
de Alocare notifică Participantului înregistrat că restanța la plată a fost înregistrată.
196.Imediat după înregistrarea restanței la plată, Platforma de Alocare poate accesa garanțiile.
197.În cazul unei restanțe la plată Platforma de alocare poate suspenda sau rezilia Acordul de
participare în conformitate cu prevederile Secțiunii 16.
198.În cazul întârzierii efectuării plății sau rambursării, părțile vor plăti o dobândă din suma
datorată, inclusiv impozitele și taxele, din prima zi după data la care plata a fost considerată
restantă până la data efectuării plății
Secțiunea 16
Obligațiile, neînțelegerile, litigiile, suspendarea și rezilierea acordului de participare
199.Platforma de alocare și participanții înregistrați sunt singurii responsabili pentru
îndeplinirea oricăror obligații care rezultă din prezentul Regulament și de Acordul de participare.
200.Sub rezerva oricăror altor prevederi ale prezentului Regulament, Platforma de Alocare
este răspunzătoare numai pentru pagubele cauzate de:
1) fraudă, neglijență gravă sau abatere intenționată.
2) deces sau vătămare corporală care rezultă din neglijența sa sau din cauza
angajaților, agenților sau subcontractanților săi.
201.Participantul înregistrat este singurul responsabil pentru participarea la licitații, incluzând,
dar fără a se limita la, următoarele cazuri:
1) sosirea la timp a Ofertelor și notificărilor de transfer și returnare de către
Participantul înregistrat;
2) eșecul tehnic al sistemului de informații din partea Participantului înregistrat
împiedicând comunicarea prin canalele prevăzute în conformitate cu prezentul
Regulament.

202.Participantul înregistrat este răspunzător pentru orice sancțiuni, penalități sau taxe care
pot fi impuse de autoritățile financiare Platformei de alocare din cauza unor informații eronate
sau incomplete furnizate de participantul înregistrat.
203.În cazul unui litigiu, Platforma de Alocare și participantul înregistrat trebuie să solicite
mai întâi soluționarea pe cale amiabilă.
204.Litigiile apărute între participanți și platforma de alocare se soluționează conform
prevederilor Legii cu privire la energia electrică.
205.Platforma de alocare poate, prin notificarea participantului înregistrat, să suspende
temporar, cu efect imediat, drepturile participantului înregistrat în legătură cu procedura de
alocare a capacității, în cazul în care participantul înregistrat comite o încălcare majoră a unei
obligații prevăzute de prezentul Regulament, care poate avea un impact semnificativ la Platforma
de alocare, după cum urmează:
1) dacă un participant înregistrat nu plătește nici o sumă datorată în mod
corespunzător și datorită Platformei alocării în conformitate cu punctele 179-182;
2) dacă un participant înregistrat nu reușește să furnizeze și să mențină garanții în
conformitate cu punctele 73 și 74;
3) orice încălcare care poate avea un impact financiar semnificativ asupra Platformei
de alocare;
4) Platforma de Alocare are motive rezonabile să considere că Participantul
Înregistrat nu mai îndeplinește una sau mai multe dintre alte condiții pentru a
participa la Licitații în conformitate cu prezentul Regulament, cu excepția cazului
în care rezilierea se aplică în conformitate cu punctul 206.
206.Participantul înregistrat oricând poate să ceară Platformei de alocare să rezilieze Acordul
de participare la care participantul înregistrat face parte. Rezilierea va avea efect numai după 30
de zile lucrătoare de la primirea cererii de reziliere de către Platforma de alocare și dacă vor fi
decontate toate obligațiile de plată restante.
207.Participantul înregistrat poate rezilia Acordul de Participare la care acesta face Parte în
cazul când Platforma de Alocare a comis o încălcare majoră a unei obligații prevăzută de
prezentul Regulament sau de cele legate de Contractul de Participare în următoarele cazuri:
1) în cazul în care Platforma de Alocare nu reușește să achite suma datorată;
2) în cazul în care există o încălcare semnificativă a obligațiilor de confidențialitate
în conformitate cu secțiunea 17.
208.În cazul în care oricare dintre cauze care pot duce la rezilierea acordului de participare
specificate la punctul 209 au loc în legătură cu un participant înregistrat, Platforma de alocare
poate să solicite participantului înregistrat rezilierea contractului de participare, inclusiv
drepturile participantului înregistrat legate de alocarea capacității. Rezilierea contractului intră în
vigoare din momentul notificării sau din orice alt termen ulterior specificat în aceasta.
Participantul înregistrat nu poate semna un nou Acord de participare cu Platforma de alocare
până când circumstanțele care au dus la reziliere nu au fost înlăturate și nu există garanție că
încălcarea nu ar putea să apară din nou.
209.Cauzele care pot duce la rezilierea acordului de participare sunt următoarele:
1) dacă drepturile participantului înregistrat sunt suspendate pentru mai mult de 30
de zile lucrătoare;
2) dacă participantul înregistrat nu se califică pentru participare la licitație, conform
cerințelor din Secțiunea 6;
3) dacă un participant înregistrat încalcă în mod repetat prevederile prezentului
Regulament sau cele din Acordul de participare;

4) în cazul în care Platforma de Alocarea are motive întemeiate să considere că
Participantul înregistrat a comis un abuz sau un act fraudulos în participarea la
licitații și la transferul / returnarea drepturilor de transmisie, sau o autoritate
competentă identifică faptul că participantul înregistrat a comis un abuz sau un
alt act fraudulos în participarea la licitații și la transferul / returnarea drepturilor
de transmisie și cere Platformei de alocare să rezilieze Acordul de participare;
5) dacă Participantul Înregistrat a întreprins orice acțiune care ar putea duce la
distrugerea sau reducerea eficacității Sistemul informațional de licitație (se
consideră că o astfel de acțiune se întâmplă în cazul unui comportament care
poate fi asimilat unui atac asupra sistemului informatic, cum ar fi, dar fără a se
limita la, refuzul de serviciu, spam, virus, forțare brută, atac de cal troian).
210.Încetarea unui acord de participare nu afectează drepturile și obligațiile ce reies din sau în
legătură cu Acordul de participare și din prezentul Regulament care au apărut înainte de
încheierea Acordul de participare. Ca urmare, orice participant înregistrat al cărui contract de
participare este reziliat va rămâne răspunzător, sub rezerva și în conformitate cu Regulile
alocării, pentru toate aceste drepturi și obligații. Prezentul paragraf se aplică fără a aduce
atingere altor căi de atac disponibile în conformitate cu prezentul Regulament.
Secțiunea 17
Confidențialitatea
211.Orice informații de tip confidențial primite, modificate sau transmise în temeiul
prezentului regulament sunt supuse condițiilor de secret profesional.
212.Obligația secretului profesional se aplică oricărei persoane care face obiectul dispozițiilor
prezentului regulament.
213.Informațiile confidențiale primite de persoanele menționate la punctul precedent, în
cursul exercitării îndatoririlor lor, nu pot fi divulgate nici unei alte persoane sau autorități, fără a
aduce atingere cazurilor reglementate de legislația națională, alte dispoziții ale prezentului
regulament.
214.Fără a aduce atingere cazurilor reglementate de legislația națională, persoanele care
primesc informații confidențiale în temeiul prezentului regulament pot să le utilizeze numai în
scopul îndeplinirii funcțiilor lor în temeiul prezentului regulament.
215.Fără a aduce atingere punctului 212, Platforma de alocare sau un alt participant
înregistrat poate divulga informațiile confidențiale unei părți terțe cu acordul prealabil al
celeilalte părți, efectuat în formă scrisă și sub rezerva condiției că partea destinatară se obligă să
respecte obligațiile de confidențialitate.
216.Fără a aduce atingere punctului 212, Platforma de alocare sau un alt participant
înregistrat poate divulga informații confidențiale ale unei părți care a făcut dovada că:
1) în măsura permisă sau prevăzută în mod expres de Regulile de Alocare;
2) oricărei persoane care este reprezentantul legal al beneficiarului și care trebuie să
cunoască informațiile confidențiale;
3) în măsura în care este necesar pentru a se conforma legislației naționale;
4) în măsura în care sunt solicitate de o instanță de judecată, un arbitru sau un expert
în scopul examinării cazurilor ce ţin de competenţa acestora și în cadrul cărora
destinatarul este parte;
5) conform cerințelor operatorilor sistemelor de transport relevante pentru
îndeplinirea corectă a misiunii și a obligațiilor acestora în conformitate cu legea și
cu prezentul Regulament;

6) în măsura în care este necesar pentru a obține autorizații de la o autoritate
competentă.
217.În plus, obligațiile care decurg din prezenta Secțiune nu se aplică:
1) atunci când partea care primește informațiile poate dovedi că, la momentul
dezvăluirii, aceste informații au fost deja disponibile publicului;
2) atunci când partea destinatară dovedește că, de la data divulgării, informațiile
respective au fost primite legal de la o terță parte sau au devenit publice;
3) la informațiile confidențiale comunicate, în conformitate cu prevederile legale și
de reglementare, într-un formular încorporat, din care nu poate fi dedus niciun
element de informație specific unui participant la piață;
4) la informațiile a căror publicare este prevăzută explicit de prezentul Regulament.
218.Obligațiile de confidențialitate din prezenta secțiune rămân valabile pe o perioadă de
cinci ani de la încetarea contractului de participare al participantului înregistrat.
Secțiunea 18
Forța majoră
219.Platforma de alocare sau un participant înregistrat care invocă forța majoră va transmite
prompt celeilalte părți o notificare care descrie natura acestei forțe majore și durata sa probabilă
și va continua să furnizeze rapoarte cu privire la aceasta cu o frecvență rezonabilă în perioada de
forță majoră. Partea care invocă forța majoră va depune toate eforturile posibile pentru a limita
consecințele Forței Majore.
220.Obligațiile, responsabilitățile și drepturile afectate ale unei părți care face obiectul forței
majore vor fi suspendate de la începutul Forței Majore, cu excepția dispozițiilor privind
confidențialitatea în conformitate cu secțiunea 17.
221.Atunci când Forța Majoră persistă o perioadă mai lungă de șase (6) luni, Platforma de
Alocare sau fiecare Participant înregistrat poate, prin notificarea celuilalt în orice moment în
timp ce Forța Majoră continuă după această perioadă, să rezilieze unilateral Acordul de
Participare. Rezilierea intră în vigoare la zece (10) zile lucrătoare după notificare sau la orice
dată ulterioară specificată prin anunț. Titularul drepturilor de transmisie al cărui contract de
participare este reziliat în temeiul prezentului alineat nu are nici o obligație de a plăti ratele
rămase pentru drepturile de transmisie și are dreptul la o rambursare în măsura în care orice
tranșă include o sumă pentru utilizare după data rezilierii, pentru a fi calculată pro-rata de la data
încetării ce intră în vigoare. Prezentul punct nu aduce atingere prevederilor Secțiunii 14 privind
reducerea drepturilor de transmisie pe termen lung.
Secțiunea 19
Notificări
222.Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Regulament, toate notificările
sau alte comunicări vor fi întocmite într-o formă scrisă între Platforma de Alocare și fiecare
Participant înregistrat și vor fi trimise la adresa de e-mail iar, in caz că nu este posibil, prin
numărul de fax, prevăzut în acordul de participare sau notificat periodic de participantul
înregistrat în conformitate cu punctele 43-45.
223.Toate notificările sau alte comunicări privind încheierea, suspendarea și rezilierea
Acordului de participare, și depunerea garanției bancare vor fi trimise prin scrisoare recomandată
ori prin intermediul unui curier.
224.Se consideră că toate notificările sau alte comunicări au fost primite:
1) în caz de livrare manuală, atunci când este livrată contra chitanței; sau
2) în cazul livrării înregistrate plătite în avans, în ziua următoare zilei de livrare
înregistrate; sau

3) în cazul faxului, la confirmarea primirii de către aparatul de recepție a faxurilor
destinatarului; sau
4) în cazul e-mailului, atunci când este trimisă celeilalte părți, dar numai dacă este
cerută și obținută o confirmare de primire de către partea care trimite e-mailul.
225.În cazul în care o notificare sau altă comunicare a fost primită în afara orelor de lucru
într-o zi lucrătoare, aceasta se va considera că a fost primită la deschiderea activității în
următoarea zi lucrătoare.
Secțiunea 20
Transparența în stabilirea și alocarea capacității de interconectare
226.Pentru a garanta siguranţa şi fiabilitatea funcţionării sistemului electrice de transport în
contextul managementului congestiilor în reţeaua electrică de transport, operatorul sistemului de
transport colaborează cu operatorii sistemelor de transport din ţările vecine, inclusiv prin
implementarea unui mecanism de schimb de informaţii continuu.
227.Operatorul sistemului de transport elaborează şi publică pe pagina sa electronică
informaţii relevante cu privire la: accesul la reţeaua electrică de transport, capacitatea şi
utilizarea reţelei electrice de transport, inclusiv raportul cu privire la punctele în care există
congestii şi cauzele care le-au provocat, gestionarea congestiilor în reţelele electrice de transport,
precum şi metodologia de determinare a valorilor TTC şi a TRM pentru fiecare interconexiune
sau grup de interconexiuni (interfață/secțiune).
228.Operatorul sistemului de transport determină şi publică anual, lunar și zilnic, pe pagina sa
electronică, în termenele stabilite în calendarul elaborat conform pct. 80-81 din prezentul
Regulament, informaţii cu privire la: valorile TTC, NTC, ATC, AAC şi TRM şi le coordonează
cu operatorii sistemelor de transport din ţările vecine.
229.Informaţiile cu privire la tranzacţiile transfrontaliere de energie electrică și calendarul
publicării informaţiilor privind capacitatea interconexiunilor şi cu privire la licitaţiile anuale şi
lunare se publică și se actualizează de către operatorul sistemului de transport în conformitate cu
cerințele Listei informațiilor ce urmează a fi prezentate ENTSO-E și termenii de publicare a
acestora, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 299/2017 din 26
iulie 2017.
230.Operatorul sistemului de transport publică pe pagina sa electronică informaţii cu privire
la tranzacţiile transfrontaliere de energie electrică, după cum urmează:
1) anual, informaţii privind planificarea extinderii pe termen lung a reţelelor electrice de
transport şi impactul asupra capacităţii de transport a fluxurilor transfrontaliere prin reţelele
electrice;
2) prognoze pentru luna următoare şi pentru anul următor a capacităţii reţelelor electrice de
transport, disponibilă pentru piaţă, ţinând cont de toate informaţiile utile de care operatorul
sistemului de transport dispune la momentul evaluării prognozelor (de exemplu: efectul
anotimpurilor asupra capacităţii reţelelor electrice de transport, activităţile planificate pentru
întreţinerea reţelei electrice de transport, disponibilitatea producătorilor);
3) capacitatea totală deja alocată şi toate condiţiile utile în care această capacitate poate fi
utilizată, cu scopul de a identifica eventuale capacităţi rămase;
4) capacităţile alocate, cât mai curând posibil după fiecare alocare, cu indicarea preţurilor
plătite;
5) capacitatea totală folosită, imediat după notificare;
6) fluxurile comerciale şi fizice realizate, inclusiv o descriere a efectelor eventualelor măsuri
corective întreprinse de către operatorul sistemului de transport (de exemplu, restricţionarea
tranzacţiilor) pentru a rezolva problemele de reţea sau de sistem;
7) informaţiile ex-ante privind deconectările planificate şi informaţiile ex-post pentru ziua
precedentă privind deconectările planificate şi neplanificate ale producătorilor cu o capacitate
mai mare de 100 MW.

231.Toate informaţiile elaborate şi publicate de operatorul sistemului de transport în
conformitate cu prevederile din prezenta Secţiune trebuie păstrate timp de cel puţin 2 ani, astfel
încât noii participanţi la piaţa energiei electrice să aibă acces la datele menţionat.
232.Operatorul sistemului de transport elaborează şi prezentă anual Agenţiei un raport cu
privire la alocarea capacităţii interconexiunilor şi referitor la soluţionarea congestiilor în anul
precedent. De asemenea acest raport va fi publicat şi pe pagina electronică a operatorului
sistemului de transport.
Secțiunea 21
Dispoziții speciale și tranzitorii
233.Până la modificarea de către Agenţie a Regulilor pieţei energiei electrice în conformitate
cu Legea cu privire la energia electrică nr.107 din 27 mai 2016, valoarea garanţiei financiare
depuse de către participanţii la licitaţie se stabileşte de către Platforma de alocare şi va constitui
cel puţin 15% din valoarea ofertei depuse
234.În cazul în care, în baza unui acord dintre ENTSO-E şi operatorul sistemului de transport,
vor fi schimbate condiţiile de publicare şi/sau de stocare a informaţiilor cu privire la alocarea
capacităţii şi gestionarea congestiilor, lista informaţiilor respective şi condiţiile de stocare a
acestora urmează să fie stabilite într-o hotărâre a Agenţiei, iar pct.230 şi pct.231 din prezentul
Regulament vor deveni caduce.
235.Termenele limită pentru Alocarea capacității de interconexiune pentru ziua următoare și
intrazilnică vor fi stabiliți în Regulile pieței de energie electrică aprobate de Agenție în
conformitate cu prevederile Legii cu privire la energia electrică.
236.În cazul în care o prevedere din prezentul Regulament sau din Acordul de participare este
declarată nulă, inaplicabilă sau ilegală de către instanțele din orice jurisdicție căreia îi este supusă
sau în conformitate cu arbitrajul sau prin ordinul unei autorități competente, această invaliditate,
inaplicabilitate sau ilegalitate nu prejudiciază sau afectează dispozițiile rămase din prezentul
Regulament sau/ și Acordul de participare, care continuă să fie în vigoare și, fără a aduce
atingere acestei invalidități, inaplicabilități sau nelegalități.
237.Până la punerea în funcțiune a interconexiunii între România și Moldova, schimburile de
energie electrică în cadrul alocării capacității de interconexiune în regim insular se efectuează în
mod implicit conform contractelor de furnizare încheiate cu acordul operatorilor de sisteme de
transport și operatorilor de sisteme de distribuție din zonele respective.
238.În cazul introducerii de către Agenție a cotelor obligatorii pentru energia electrică care să
fie tranzacționate pe piețele pe termen scurt, operatorul sistemului de transport urmează să aloce
cel puțin aceiași proporție din capacitatea interconexiunii spre tranzacționare prin licitații pe
termen scurt.
239.Anual, operatorul sistemului de transport întocmește un raport privind alocarea capacității
interconexiunilor pentru anul precedent. Raportul va conține informații relevante privind
cantitatea alocată pentru diferite perioade de alocare, prețurile obținute în urma licitațiilor. În
raport, operatorul sistemului de transport va evalua prin analize cost-beneficiu posibilitatea de
determinare a capacității disponibile a interconexiunilor prin metoda bazată pe flux și de alocare
implicită a capacității pentru piețele de energie electrică pe termen lung. Raportul se prezintă
Agenției până la 31 martie.
240.În cazul Acordului coordonat de alocare a capacității de interconectare, semnat dintre
operatorul sistemului de transport din Republica Moldova, cu operatorul sistemului de transport
vecin, alocarea capacității , se efectuează în conformitate cu normele și principiile stabilite de
legislația națională a operatorului sistemului de transport care organizează procedura de alocare a
capacității și o reflectă în respectivul acord.
241.La realizarea funcţiilor sale în conformitate cu prezentul Regulament, operatorul
sistemului de transport are obligaţia de a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrice
consumatorilor finali din Republica Moldova, în condiţiile stabilite în conformitate cu Legea cu
privire la energia electrică nr.107 din 27 mai 2016.

