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Cel de-al treilea pachet legislativ în domeniul energiei prevede o serie de 
obiective privind accesul eficient și transparent la rețelele de transport transfrontaliere, 
îmbunătațirea siguranței în alimentare la nivel regional/comunitar și implementarea 
pieței unice de energie electrică. În acest context, această lucrare prezintă caracte-
risticile actuale şi rezultatele în funcţionare ale pieţei pentru alocarea capacităților de 
transport transfrontaliere din Romania, prezentând totodată acțiunile ce vizează 
optimizarea utilizării capacității de transport transfrontaliere şi realizarea obiectivelor 
europene. 

1. PIAŢA PENTRU ALOCAREA CAPACITĂŢILOR  
PE LINIILE DE INTERCONEXIUNE DIN ROMÂNIA – 

CARACTERISTICI 

De la implementarea noii structurii de piaţă în 2005 şi până în prezent, Piaţa 
pentru Alocarea Capacităţilor pe Liniile de Interconexiune din România a cunoscut 
o dezvoltare continuă, principalele repere fiind implementarea alocărilor de capacitate 
bilateral coordonate, introducerea pe lângă alocările pe termen lung (anuale şi 
lunare) a alocărilor zilnice şi intrazilnice explicite şi introducerea alocării zilnice 
implicite pe graniţa România - Ungaria începând cu 20 noiembrie 2015, toate 
acestea fiind elemente care contribuie la alinierea României la cerinţele europene. 

Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile trans-
frontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003 
stabilește cadrul general de reglementare a alocării capacitaților de transport 
transfrontaliere, urmărind implementarea unor mecanisme de piață, transparente și 
nediscriminatorii, creșterea competitivității și prețuri accesibile pentru consumatori, 
cu realizarea unei funcţionări sigure a sistemului energetic european interconectat. 
Ca ţară membră a Uniunii Europene (UE), România urmăreşte continuu preluarea 
prevederilor agreate la nivel european în reglementările naționale, astfel încât şi în 
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ceea ce priveşte funcţionarea Pieţei pentru Alocarea Capacităţilor pe Liniile de 
Interconexiune există această preocupare de armonizare cu prevederile şi principiile 
europene. 

În acest context, România a aderat la proiectul de cuplare a pieţelor de energie 
electrică pentru ziua următoare din Republica Cehă, Ungaria şi Slovacia (4M MC), 
menită să furnizeze participanţilor la piaţă beneficiile unei pieţe de energie extinse 
pentru orizontul cu o zi înainte şi ale unei utilizări optime a capacităţilor de 
transport transfrontaliere prin implementarea alocării implicite. Prin implicarea 
tuturor entităţilor din domeniu a fost posibilă lansarea cu succes a cuplării pieţelor 
din cele patru ţări în data de 19 noiembrie 2014, pentru ziua de livrare de 20 
noiembrie 2014, respectiv introducerea alocării implicite de capacitate pe graniţa 
România – Ungaria. 

Piaţa pentru Alocarea Capacităţilor pe Liniile de Interconexiune din România 
are următoarele caracteristici generale: 

− este o piaţă centralizată voluntară; 
− capacitatea netă de transport este armonizată bilateral cu operatorii de 

transport și de sistem (OTS) vecini (cu excepţia graniţei cu Ucraina şi Moldova); 
− alocarea se face la preţ marginal în limita capacităţii oferite, atunci când 

capacitatea solicitată este mai mare decît capacitatea oferită (congestie pe 
interconexiune) şi la preţ zero, atunci când capacitatea solicitată este mai mică sau 
egală cu capacitatea oferită; 

− moneda folosită este EURO; 
− licitaţiile se desfăşoară în ore CET; 
− pentru licitațiile zilnice și intrazilnice se aplică soldarea graficelor de 

schimb notificate la export și la import de către participanți în baza drepturilor de 
capacitate deținute - suma algebrică (principiul de netting). 

Alocarea capacităților pe liniile de interconexiune se face în deplină 
concordanță cu acordurile încheiate de către CNTEE Transelectrica SA cu OTS 
vecini. Stabilirea unei structuri de alocare pe granițe este o acțiune anuală, comună 
cu OTS-urile vecine, care necesită acord din partea autorităților de reglementare și 
trebuie să țină seama de caracteristicile pieței. 

Modul de organizare a alocării de capacitate pentru anul 2016 este sintetizat 
în tabelul 1. 

Calculele de determinare a capacităților pe liniile de interconexiune sunt 
efectuate de către CNTEE Transelectrica SA în conformitate cu „Metodologia 
pentru determinarea și armonizarea capacităților nete de interconexiune (NTC)”, 
dezvoltată cu respectarea reglementărilor europene, avizată de catre ANRE. 
Valorile astfel determinate se armonizează cu partenerii din interconexiune (OTS 
vecini), pentru a se îndeplini criteriile obligatorii de siguranță în functionarea 
interconectată. 

Este de menționat faptul că introducerea mecanismului de cuplare a piețelor 
pentru ziua următoare din România, Ungaria, Cehia și Slovacia nu a afectat modul 
de determinare, amonizare și ofertare a capacității disponibile pe granițe. 



 

 

 

 

 

Tabelul 1 

Alocarea de Capacitate - 2016 

Graniţă Licitaţii Anuale Licitaţii Lunare Licitaţii Zilnice 
(netting) 

Licitaţii Intrazilnice 
(netting) 

RO-HU Pentru 100% capacitate, 
organizate de MAVIR 
Explicite 

*OCLunarBază = (NTCLunar –AACAnual)*80%+Returnări,
organizate de MAVIR 
Explicite 
(20% rezervare pentru alocările pe termen scurt)  

Pentru 100% capacitate, 
în cadrul 4M MC 
Implicite 

Pentru 100% capacitate 
6 sesiuni; organizate de 
Transelectrica 
Explicite 

RO-RS Pentru 100% capacitate, 
organizate de EMS 
Explicite 

Pentru 100% capacitate, 
organizate de EMS 
Explicite 

Pentru 100% capacitate 
organizate de 
Transelectrica 
Explicite 

Pentru 100% capacitate 
6 sesiuni; organizate de 
Transelectrica 
Explicite 

RO-BG Pentru 100% capacitate, 
organizate de Transelectrica 
Explicite 

*OCLunarBază = (NTCLunar –AACAnual)*80% 
organizate de Transelectrica 
Explicite 
(20% rezervare pentru alocările pe termen scurt) 

Pentru 100% capacitate 
organizate de ESO – EAD 
Explicite 

‐  

RO-UA Pentru 100% capacitate, 
organizate de 
**Transelectrica 
Explicite 

Pentru 100% capacitate, 
organizate de 
**Transelectrica 
Explicite 

‐  ‐  

*În cazul în care la nivel lunar sunt perioade cu valori diferite ale NTC, capacitatea oferită (OC) la licitațiile lunare va fi calculată pe baza valorii 
minime a NTC; 

**Utilizarea capacităţii obţinute prin licitaţie pe graniţa cu Ucraina este condiţionată de acordul scris al OTS din Ucraina. 
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2. REZULTATE ÎN FUNCȚIONARE 

Analizând funcţionarea din ultimii ani, 2014 – 2015 (tabelele 2 – 5), se 
observă că la licitațiile pe termen lung capacitatea alocată a fost comparabilă ca 
valoare cu NTC - ul, atât la export cât şi la import. 

La licitațiile pe termen scurt (zilnice şi intrazilnice) în determinarea capacităţii 
oferite se ţine cont de soldarea graficelor de schimb (principiul de netting) notificate de 
participanţi în baza capacităţilor alocate la licitaţile pe termen lung. Astfel, valorile 
oferite la export şi implicit, valorile capacităţii alocate, sunt în general mici. La 
licitațiile intrazilnice valorile capacităților alocate sunt foarte mici în ambele direcţii, în 
principal din cauza interesului redus al participanților pentru acest tip de licitaţie. 
 

Tabelul 2 

NTC 

 [GWh] RO – HU HU – RO RO – BG BG – RO RO – RS RS – RO 

2014 5 342 4 130 1 510 1 962 4 838 3 204 

2015 5 594 5 333 1 568 2 322 4 197 3 998 
 

Tabelul 3 

Capacitatea alocat la licitaţiile anuale şi lunare 

 [GWh] RO – HU HU – RO RO – BG BG – RO RO – RS RS – RO 

2014 5 310 4 004 1 510 1 954 4 832 2 398 

2015 5 544 4 724 1 568 2 322 4 180 2 612 
 

Tabelul 4 

Capacitatea alocată la licitaţiile zilnice 

 [GWh] RO – HU HU – RO RO – BG BG – RO RO – RS RS – RO 

2014 1 060 6 421 931 1 918 768 4 408 

2015 34 2 953 658 2 753 124 5 265 
 

Tabelul 5 

Capacitatea alocată la licitaţiile intrazilnice 

 [GWh] RO – HU HU – RO RO – BG BG – RO RO – RS RS – RO 

2014 21 29 0.011 0.018 5 3 

2015 34 22 - - 1 3 
 

Capacitatea solicitată la export la licitaţiile pe termen lung (anuală şi lunară) a 
fost mai mare decât capacitatea oferită în fiecare lună din perioada 2014 - 2015 
(excepţie graniţa cu Ucraina), ceea ce a condus la apariţia congestiilor, preţurile de 
închidere având valori medii lunare între 0,21 – 7,59 EURO/MWh. La import, 
congestiile au fost mai reduse, preţurile de închidere având valori medii lunare între 
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0,00 şi 3,83 EURO/MWh. Analiza prețurilor de închidere a licitațiilor pe termen 
lung ponderate cu capacitatea alocată, indică faptul că în primul semestru al anului 
2015 s-a înregistrat o creștere a prețurilor pe direcțiile de export spre Ungaria, 
Serbia și Bulgaria faţă de perioada similară a anului 2014, în timp ce în cel de-al 
doilea semestru prețurile au avut în general valori mai scăzute. 

La licitaţiile zilnice sunt destul de frecvente intervalele orare cu congestii, 
preţurile având variaţii mari de la o oră la alta, în vreme ce în cazul licitațiilor 
intrazilnice sunt foarte rare cazurile în care se formează prețuri (congestii). 

În ceea ce priveşte utilizarea capacităţii alocate, există un interes crescut al 
participanţilor la piaţa de energie electrică de a utiliza capacităţile transfrontaliere 
de export. În 2015 gradul de utilizare a capacității totale alocate pe o graniță și 
direcție, calculat ca raportul exprimat procentual dintre energia aferentă schimburilor 
comerciale (notificate de către participanţi) la nivelul unei luni și energia cores-
punzătoare capacității totale alocate, înregistrează valori medii de 96 %, respectiv 98 % 
pentru direcțiile de export spre Serbia și Ungaria şi în jur de 70 % pe direcția de 
export spre Bulgaria (tabelul. 6). Aceste valori sunt puternic influențate de gradul 
mare de utilizare a capacității alocate în direcţia export la licitațiile pe termen lung 
(tabelul. 7), o explicaţie posibilă fiind interesul pentru încheierea de contracte ferme 
de vânzare a energiei pe termen lung. 
 

Tabelul.6 

Utilizarea capacității totale alocate 

[%] RO – HU HU – RO RO – BG BG – RO RO – RS RS – RO 

2014 75.50 16.02 51.20 18.04 78.88 7.26 

2015 98.12 38.53 72.40 18.72 96.05 5.81 

Valori calculate ca medii aritmetice ale valorilor lunare 
 

Tabelul.7  

Gradul de utilizare a capacității alocate la licitațiile anuale și lunare 

[%] RO – HU HU – RO RO – BG BG – RO RO – RS RS – RO 

2014 81.52 2.80 60.31 24.41 84.69 0.36 

2015 98.32 0.72 80.44 18.80 97.38 0.20 

Valori calculate ca medii aritmetice ale valorilor lunare 
 

De exemplu, în ceea ce priveşte graniţa România – Ungaria, graniță pe care s-
a realizat unul din cei mai importanți pași în ceea ce privește integrarea piețelor la 
nivel european, gradul de utilizare a capacităţii alocate la licitaţiile pe termen lung 
(anuale şi lunare) pe direcţia export către Ungaria a avut valori de peste 90 % şi în 
lunile de dinainte de cuplare (ex. septembrie şi octombrie 2014) şi după introducerea 
funcţionării cuplate, în vreme ce utilizarea pe direcţia import din Ungaria a fost 
redusă, valoarea gradului de utilizare fiind în jur de 1 %. Din acest motiv, 
capacitatea care mai poate fi oferită la alocarea zilnică şi intrazilnică pe direcţia 
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export către Ungaria are valori reduse, iar cea pentru import valori mari, capacitatea 
în direcţia import fiind eliberată prin utilizarea mecanismului de soldare (netting). 

Dacă analizăm valorile medii lunare ale schimburilor de energie electrică 
notificate (rezultate în urma etapelor succesive de alocare pe termen lung şi scurt) 
raportat la valorile medii lunare ale NTC, se constată că în anul 2014 utilizarea 
capacităţii nete de transport pe graniţa cu Ungaria a variat la export între 59 % şi 
aproape 100 %, iar la import între 12 % şi 87 %. Valori de acelaşi ordin de mărime 
cu cele de la finalul anului 2014 s-au înregistrat şi în cazul anului 2015, valoarea 
medie (aritmetica) la export fiind de 98,81 % si la import de 59,04 %. 

De altfel, pe toate graniţele, capacitatea netă de transport este utilizată din 
punct de vedere comercial într-o proporţie foarte mare în direcţia export (tabelul 8). 
Interesul participanților pentru capacitatea pe direcția de export se reflectă și în 
valoarea soldului schimburilor fizice cu vecinii, valorile medii fiind de 813 MWh/h 
export în anul 2014, respectiv 768 MWh/h export în anul 2015. 
 

Tabelul.8 

 Gradul de utilizare a NTC 
calculat ca raport între schimburile comerciale totale  
(utilizarea capacităţii pe termen lung şi scurt) şi NTC 

 [%] RO – HU HU – RO RO – BG BG – RO RO – RS RS – RO 

2014 86.96 38.88 74.57 31.77 87.29 17.29 

2015 98.81 59.04 99.05 35.82 98.47 14.02 

Valori calculate ca medii aritmetice ale valorilor lunare 

3. OPTIMIZAREA UTILIZĂRII CAPACITĂȚII DE TRANSPORT 
TRANSFRONTALIERE 

CNTEE Transelectrica SA s-a preocupat continuu de maximizarea utilizării 
capacităţilor de interconexiune (ex. activităţi de armonizare regională a programelor 
naţionale de mentenanţă pentru echipamentele din reţeaua de transport, 
determinarea unui profil de NTC cu rezoluţie de până la o zi, organizarea licitaţiilor 
zilnice şi intrazilnice de capacitate, aplicarea principiului de soldare a graficelor de 
schimb, proiecte de investitii privind noi linii de interconexiune). 

Una din metodele de maximizare a utilizării capacităţilor de interconexiune 
de către participanţi, aplicată în România în cazul alocărilor zilnice și intrazilnice, 
este soldarea graficelor de schimb (principiul de netting, fig.1) notificate de către 
participanţi în baza capacităţilor câştigate la licitaţiile pe termen lung, principiu care 
a fost introdus în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de 
acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1228/2003. 
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Fig. 1 
 

Prin aplicarea acestui principiu în determinarea capacitaţii oferite la licitaţiile 
zilnice şi intrazilnice, se înregistrează ore în care suma notificărilor schimburilor 
comerciale (graficelor de schimb) rezultate în urma alocărilor succesive, este mai 
mare decât capacitatea netă de transport fig. 2. 
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Fig. 2 
 

Analizând rezultatele din funcţionare pentru anul 2015 se observă că cele mai 
multe intervale orare în care valorile schimburilor comerciale depăşesc valorile de 
NTC se înregistrează pe granița cu Ungaria pentru direcția import și pe granița cu 
Bulgaria pentru direcția export. 

Explicaţia în cazul graniţei cu Ungaria este interesul crescut al participanţilor 
de a utiliza capacităţile transfrontaliere câştigate în urma licitaţiilor anuale şi lunare 
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în direcţia export şi mai puţin la import, astfel încât prin utilizarea mecanismului de 
soldare se eliberează o capacitate mare pentru import disponibilă pentru alocare / 
utilizare ulterioară. În cazul graniţei cu Bulgaria, utilizarea capacităţii câştigate la 
licitaţiile pe termen lung este mai echilibrată (export / import), astfel încât prin 
utilizarea mecanismului de soldare se eliberează capacitate atât pentru export cât şi 
pentru import. 

Deoarece s-au constatat valori foarte mici ale capacităţii disponibile la export 
pentru alocarea zilnică, ca urmare a celor prezentate anterior, în urma consultării cu 
partenerii de interconexiune și cu autoritățile de reglementare şi ţinând cont de 
opinia participanților la piață, s-a hotarât rezervarea unui procent din capacitatea de 
transport transfrontalieră pentru licitaţiile zilnice, rezultând pentru anul 2016 
structura de alocare prezentată în tabelul.1. 

Rezervarea conduce la creșterea valorilor capacităților oferite la licitațiile 
zilnice de capacitate și vine în sprijinul scopurilor pentru care a fost implementat 
mecanismul de cuplare a piețelor pentru ziua următoare din Cehia, Slovacia, 
Ungaria și România, dând posibilitatea efectuării de tranzacții și pe direcția de 
export din Romania. Alegerea procentului (20 %) s-a făcut pe baza unor simulări cu 
datele aferente anului 2014, luând în considerare interesul crescut pe care 
participanții îl au pentru licitațiile pe termen lung şi nevoia acestora de a conta pe 
venituri / costuri cunoscute în avans. 

Următoarea etapă majoră pentru realizarea unei utilizări mai eficiente a 
capacităților de transport transfrontaliere, o constituie implementarea calculului 
capacităților de transport transfrontaliere pe baza circulațiilor de puteri (metoda 
Flow-Based – FB) pentru orizontul de timp zilnic şi intrazilnic, aceasta fiind 
metoda țintă la nivel european. 

4. PERSPECTIVE 

În ceea ce privește alocarea capacității de transport transfrontaliere, în prezent 
există două direcții de reglementare la nivel european (Coduri de Rețea): Regulamentul 
(UE) 1222/2015 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare 
privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (CACM) și Regulamentul 
(UE) de stabilire a unor linii directoare privin alocarea capacităților de transport 
transfrontaliere pe termen lung (FCA) – aflat în curs de aprobare la data elaborării 
prezentei lucrări. Primul reglementează, printre altele, procesele de alocare zilnică 
și intrazilnică, iar cel de-al doilea reglementează procesul de alocare pe termen lung 
(licitaţiile anuale, lunare, săptămânale etc.). 

 

CACM stabilește reguli armonizate la nivel european în vederea cuplării 
unice a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice, pentru furnizarea 
unui cadru juridic clar pentru un sistem eficient și modern de alocare implicită a 
capacităților și de gestionare a congestiilor, care să faciliteze comerțul cu energie 
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electrică la nivelul întregii UE, permițând utilizarea mai eficientă a rețelei și creșterea 
concurenței, în beneficiul consumatorilor. Conform prevederilor CACM capacitatea 
de transport transfrontalieră disponibilă la licitaţiile pe termen scurt trebuie să fie 
calculată într-o manieră coordonată de către operatorii de transport, pe baza unui 
model comun de rețea. Modelul ţintă al pieţei unice europene prevede calculul 
capacităților de transport transfrontaliere pe baza circulațiilor de puteri, care este de 
aşteptat să conducă la utilizarea mai eficientă a capacităţii de interconexiune şi la o 
corelare mai riguroasă cu configuraţia reţelei din ziua de tranzacţionare. 

 

Pentru a realiza o piață de energie electrică integrată eficient, trebuie dezvoltate 
şi oportunități de atenuare a riscurilor, pentru a reduce inconvenientele cauzate de 
riscurile financiare, acest aspect fiind tratat la nivel de FCA. Totodată, acesta are în 
vedere armonizarea regulilor privind licitațiile pentru alocarea capacităților pe 
termen lung. Astfel, conform FCA abordarea bazată pe capacitatea netă de transport 
coordonată ar trebui să se aplice la calculul și alocarea capacităților transfrontaliere 
pe termen lung. Metoda de calcul bazată pe fluxuri de putere poate fi aplicată atunci 
când capacitățile de transport tranfrontaliere între zonele de ofertare sunt foarte 
interdependente și abordarea este justificată din punctul de vedere al eficienței 
economice. Calculul capacităților pe termen lung trebuie să se realizeze coordonat 
între OTS – uri, cel puțin la nivel regional, pentru a se asigura fiabilitatea calculului 
capacităților și punerea la dispoziția participanţilor la piață a capacității optime. În 
scopul armonizării și aplicării eficiente a regulilor de alocare a capacităților pe 
termen lung este necesară înființarea și funcționarea unei platforme de alocare 
unice la nivel european. 

 

Ținând cont de faptul că implementarea codurilor de reţea este o acțiune 
complexă, ENTSO-E (European Network of Transmission System Operator for 
Electricity), din care face parte și OTS din Romania - C.N.T.E.E. Transelectrica 
S.A., în colaborare cu autoritățile de reglementare și participanții la piață implicați, 
au decis să înceapă implementarea în avans a anumitor prevederi din coduri în 
cadrul unor proiecte dedicate. Un astfel de proiect este cel de elaborare de către 
ENTSO-E a Regulilor de Alocare Armonizate pentru alocările pe termen lung 
(Harmonised Allocation Rules – HAR) ce derivă din prevederile FCA. HAR reprezintă 
o etapă majoră în dezvoltarea într-o manieră coordonată la nivel european a unor pieţe 
de capacităţi pe termen lung lichide şi competitive şi oferă posibilităţi pentru 
participanţii la piaţă de a-şi acoperi riscurile asociate cu comercializarea trans-
frontalieră a energiei electrice. ENTSO-E a finalizat documentul în cursul anului 
2015, acesta putând fi aplicat din 01.01.2016, fără a avea însă deocamdată caracter 
obligatoriu. În plus, sunt permise abateri de la regulile generale, acestea fiind 
consemnate în Anexe la HAR (specifice pe graniţe). 

 

Pentru anul 2016, pentru alocările pe termen lung pe graniţa România - Ungaria 
s-a convenit adoptarea HAR cu includerea unei Anexe specifice, armonizată în 
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mare măsură cu regulile din zona CEE și fără abateri mari față de regulile generale. 
Pe graniţa cu Bulgaria, pentru licitaţiile pe termen lung desfăşurate în 2016 s-au 
preluat câteva principii importante din HAR, respectiv aplicarea principiului UIOSI 
(Use It Or Sell It) și introducerea garanțiilor pentru participanți. În perspectiva 
convenirii Acordurilor şi Regulilor de alocare cu OTS vecini pentru anul 2017, se 
intenționează preluarea într-o măsură cât mai mare a prevederilor din HAR, atât pe 
graniţa cu Bulgaria cât şi pe graniţa cu Serbia, chiar dacă pentru OTS-ul din Serbia 
(stat non – UE), nu există obligativitatea aplicării FCA. 

 

În ceea ce priveşte alocarea zilnică de capacitate şi prevederile CACM, 
România, împreuna cu partenerii din 4M MC au ca obiectiv cuplarea cu arealul 
MRC (Multi Regional Coupling) în primă fază prin cuplarea piețelor pentru ziua 
următoare și alocarea implicită a capacităților de transport transfrontaliere calculate 
pe metoda NTC, urmând ca ulterior să realizeze cuplarea zonei CEE cu MRC şi 
alocarea pe bază de fluxuri. Termenul estimat pentru cuplarea NWE-CEE Flow 
Base MC cu MRC este iulie 2018, corelat cu prevederile CACM. 

 

Totodată, România este implicată și în inițiativele ce vizează realizarea cuplării 
piețelor pe segmentul de timp intrazilnic într-o piață unică europeană și implemen-
tarea mecanismelor de alocare intrazilnică implicită a capacităților de transport 
transfrontaliere. Modelul țintă are în vedere alocarea implicită continuă a capacității 
de transport transfrontaliere, ceea ce ar permite o echilibrare cât mai aproape de 
momentul de livrare a energiei. 

5. CONCLUZII 

La nivel european există obiective clare privind necesitatea îmbunătăţirii 
cooperării şi coordonării între OTS şi Bursele de energie electrică la nivel regional 
şi pan – european în vederea asigurării şi gestionării unui acces eficient şi trans-
parent la reţelele de transport transfrontaliere şi implementarea pieţei unice de 
energie electrică. Cuplarea piețelor de energie electrică pentru ziua următoare din 
Romania, Cehia, Slovacia și Ungaria cu introducerea alocării zilnice implicite pe 
graniţa cu Ungaria, adoptarea regulilor de alocare pe termen lung armonizate la 
nivel european (HAR) pe granița cu Ungaria şi preluarea unor prevederi importante 
din acestea pe granița cu Bulgaria sunt elemente care contribuie la dezvoltarea 
Pieţei pentru Alocarea Capacităţilor pe Liniile de Interconexiune din România şi 
alinierea la cerințele europene. În perspectivă, România va urmări implementarea 
prevederilor din regulamentele europene şi codurile de reţea şi va participa în 
proiectele care vizează realizarea cuplării naţionale / regionale pe segmentul de 
timp zilnic şi intrazilnic şi implementarea mecanismelor de alocare implicită cu 
aplicarea metodelor de calcul pe bază de fluxuri de puteri. 
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