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Recorduri absolute pe Piața Intrazilnică de energie electrică
Pentru ziua de livrare 16.01.2021, OPCOM anunță recorduri zilnice absolute pe Piața Intrazilnică
înregistrate de la lansarea în urmă cu zece ani a primelor tranzacții efectuate pe această piață
care, începând cu luna noiembrie 2019, funcționează în regim cuplat cu alte 21 de țări
europene:
-

volumul zilnic tranzacționat – 16.444,7 MWh;

-

volumul mediu zilnic tranzacționat – 685,2 MWh/h;

-

volumul orar tranzacționat – 774,2 MWh/h, înregistrat pentru intervalul orar 21;

-

volumul zilnic tranzacționat transfrontalier – export – 15.896,8 MWh

-

numărul de tranzacții încheiate – 4.340;

-

cota de piață – 9,43%.

Aceste rezultate completează tendințele înregistrate în ultima perioadă, luna decembrie 2020
fiind o lună a recordurilor absolute pentru următorii indicatori:
-

volumul lunar tranzacționat – 73.383,1 MWh;

-

volum mediu tranzacționat – 98,6 MWh/h;

-

volumul lunar tranzacționat transfrontalier – import – 41.270,0 MWh

-

volumul lunar tranzacționat transfrontalier – export – 25.414,8 MWh

-

cota de piață – 1,42%.

Piața intrazilnică din România va facilita în cel mai scurt timp tranzacționarea continuă a
produselor cu granularitate de 15 minute, într-o primă fază în plan local și ulterior în plan
transfrontalier, odată cu disponibilizarea produsului de 15 minute pe granița RO-HU. Devenit
unul dintre cele mai utilizate instrumente la nivel european în procesul de integrare prin
mecanisme de piață a surselor regenerabile de energie, piața intrazilnică din România va
continua să se dezvolte prin introducerea în perioada următoare de noi funcționalități,
dezvoltate la nivel local, precum și ca rezultat al cooperărilor în cadrul proiectelor de cuplare
conform prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a
unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor.
Despre OPCOM
OPCOM este Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale “OPCOM” SA. Incepand cu anul 2000, OPCOM s-a angajat sa
consolideze un mediu de piata unde se tranzactioneaza energie si certificate de mediu in conditii de transparenta si integritate.
Portofoliul de tranzactionare oferit de OPCOM cuprinde produse de energie electrica si gaze naturale, precum si certificate verzi. Mai mult
de 900 companii utilizeaza produsele disponibile pentru tranzactionare pe pietele de energie electrica si gaze naturale pe termen scurt si
pe pietele de certificate verzi, precum si pe pietele pe termen lung pentru contractele bilaterale pentru energie electrica, gaze naturale si
certificate verzi. Suplimentar fata de acest rol, OPCOM este responsabil de decontarea tranzactiilor incheiate pe pietele de energie
electrica pe termen scurt, pe piata de echilibrare, precum si a dezechilibrelor partilor responsabile cu echilibrarea. OPCOM actioneaza ca
mecanism de raportare inregistrat conform REMIT gestionand mai mult de 480 de acorduri de raportare de date de pe pietele de energie
electrica si gaze naturale. OPCOM este, de asemenea, Operator al Pietei de Energie Electrica Desemnat (OPEED), nominalizat in
conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222 pentru efectuarea cuplarii unice a pietelor pentru ziua urmatoare si a pietelor intrazilnice.
OPCOM aplica Sistemul de Management al Calitatii conform ISO 9001 - SR EN ISO 9001, respectiv Sistemul de Management al Securitatii
Informatiilor conform ISO/IEC 27001 - SR EN ISO/IEC 27001, ambele sisteme fiind certificate de Lloyd's Register LRQA.
Pentru mai multe informatii, va rugam sa ne vizitati la adresa www.opcom.ro.
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