
 
 

 

Romanian Energy Center – CRE • Square de Meeus 37, 4th Floor • B-1000 Brussels •www.crenerg.org  

Centrul Român al Energiei – CRE •  Str. Sofia Nr. 6, Etaj 1 •  Sector 1 •  Bucuresti •  România •   Tel +4 021 795 3020 •  Fax +4 021 3035 630• office@crenerg.org 
 

CENTRUL ROMÂN AL ENERGIEI SOLICITĂ REDEFINIREA FRONTIERELE ZONELOR DE LICITARE 
ÎNTRE ROMÂNIA ȘI UNGARIA, PRECUM ȘI ÎNTRE CROAȚIA ȘI UNGARIA ŞI INCLUDEREA ÎN 

REGIUNEA EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST 

25 Iulie 2016, Mihai PĂUN 

Membrii CRE consideră foarte relevant angajamentul Operatorilor de Transport și de Sistem (OTS) din 
regiunile  Europa Centrală și de Vest (ECV) și Europa Centrală şi de Est (ECE) privind cooperarea în vederea 
unei fuziuni dintre cele două Regiuni de Calcul al Capacității (RCC) și încurajează o astfel de cooperare.  

În Răspunsul recent la Consultarea inițiată de Agenția pentru Cooperarea Reglementatorilor din Energie 
(ACER) cu tema „Definirea Regiunilor de Calcul al Capacității” CRE este pe deplin în favoarea întăririi 
cooperării dintre cele două regiuni și consideră că aceasta reprezintă calea de urmat pentru implementarea 
Alocării Capacităților şi Managementului Congestiilor (ACMC). CRE solicită ACER includerea frontierelor 
zonelor de licitare între România și Ungaria, precum şi între Croația și Ungaria în regiunea ECE. 

ACER a inițiat recent o consultare publică pentru a colecta observații cu privire la propunerea comună de 
definire a regiunilor de calcul al capacității pe care toate OTS-urile au dezvoltat-o împreună în temeiul 
articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/1222 din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii 
directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor. Conform Articolului 2 al reglementării 
ACMC (definiții), aceste regiuni sunt definite ca „Regiuni de Calcul al Capacităţii”, însemnând „aria geografică 
în care este aplicat calculul coordonat al capacității”. 

Asociația CRE a răspuns prompt celor cinci intrebări incluse în consultarea ACER, susținând poziția oficială a 
TRANSELECTRICA, membru fondator al CRE. 

CRE susține consolidarea cooperării dintre cele două regiuni ECV și ECE și consideră că aceasta reprezintă 
calea pentru implementarea ACMC. Cooperarea face deja obiectul unui Memorandum de Înțelegere semnat 
de OTS-urile din cele două regiuni, privind acțiunile pentru dezvoltarea unei Metodologii Comune de Calcul 
al Capacității de transport pentru cele două regiuni împreună, pe baza fluxului de energie tranzitată. 

CRE consideră că există o oportunitate de a îmbunătăți descrierea actuală a evoluției geografice a RCC în 
timp, pe baza propunerii agreate de către toate OTS-urile. În opinia CRE, regiunile, așa cum au fost definite 
inițial în anul 2000, nu au luat în considerare nici poziția geografică echidistantă a României atât în regiunea 
Europa Centrală și de Est, cât și în Europa de Sud-Est, nici fluxurile de energie dintre România și țările vecine. 
Membrii CRE fac apel la ACER să ia în considerare includerea României atât în regiunea ECE, cât și în ESE. 

Răspunsul CRE comunicat oficial către ACER, Comisia Europeană și Ministerul Energiei arată că, având în 
vedere că piața din România este cuplată cu piețele din CZ, SK și HU începând cu 2014, stadiul actual al 
frontierei RO-HU este "de facto" în regiunea ECE. Conform articolului 20.4 din ACMC, România are dreptul să 
se alăture inițiativelor care vizează punerea în aplicare a unei metodologii comune de calcul al capacității, 
bazată pe fluxul de energie în această regiune (ECE). 

CRE susţine ideea unei reconsiderări a abordării actuale în definirea zonelor de licitare în regiunea ECE. 
Membrii CRE consideră că noua abordare propusă de asociație are potențialul de a crea oportunități egale și 
asigură un tratament egal pentru toate Statele Membre implicate. CRE consideră că opinia prezentată este 
pe deplin în conformitate cu reglementările UE relevante, cu viziunile ACER și ale Comisiei Europene cu privire 
la implementarea Pieței Interne a Energiei (IEM), care are ca scop asigurarea unor condiții echitabile și 
nediscriminatorii pentru toți participanții la piața de energie europeană. 

http://www.crenerg.org/pozitii-oficiale-cre/
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