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Scurt istoric 

• Codurile europene de rețea reprezintă un set de reguli care se aplică unui domeniu sau mai 
multor domenii de referinţă ale sectorului energetic. Necesitatea aplicării acestora a fost 
identificată de către cel de al treilea Pachet Legislativ pentru Energie, respectiv în cadrul 
Regulamentului (EC) nr. 714/2009 care definește zonele de interes unde acestea vor fi 
dezvoltate și procesul care trebuie urmat pentru dezvoltarea acestora. Codurile au fost 
elaborate de ENTSO-E pe baza liniilor directoare elaborate de ACER.

• Codurile europene de rețea sunt grupate pe trei domenii de referinţă, după cum urmează:
Domeniul privind piața de energie

- Codul de rețea care reglementează modul de alocare a capacităților și gestionarea 
congestiilor

- Codul de rețea privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung

- Codul de rețea privind echilibrarea sistemelor electroenergetice interconectate sincron

Domeniul privind conectarea la rețea

- Codul de rețea privind conectarea la rețea a unităților producătoare de energie electrică

- Codul de rețea privind conectarea la rețea a consumatorilor

- Codul de rețea privind conectarea la reţea a sistemelor de inalta tensiune in curent continuu 
si a modulelor generatoare din centrala conectate la curent continuu

Domeniul privind operarea sistemului energetic

- Codul de rețea privind operarea sistemului de transport al energiei electrice

- Codul de rețea privind situațiile de urgență și restaurarea sistemului
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Până în prezent au fost adoptate de către Comisia Europeană un număr de 6 coduri europene

de rețea:
• Regulamentul (UE) nr. 1222/2015 al Comisiei din 24 Iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind

alocarea capacităților și gestionarea congestiilor și Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26

septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung (CACM)

• Regulamentul (UE) 2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientări privind

alocarea capacităților pe piața pe termen lung (FCA)

• Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind

cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare (RfG),

• Regulamentul (UE) 2016/1388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind

racordarea consumatorilor (DCC)

• Regulamentul (UE) 2016/1447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de rețea privind

cerințele pentru racordarea la rețea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu și a modulelor

generatoare din centrală conectate în curent continuu (HVDC).

• REGULAMENTUL (UE) 2017/1485 AL COMISIEI din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind

operarea sistemului de transport al energiei electrice (OS)

Până la sfarșitul acestui an este preconizată adoptarea ultimelor două coduri europene de

rețea:
• Regulamentul de stabilire a unor linii directoare privind energia electrică de echilibrare

• Regulamentul de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului

electronergetic

Stadiu adoptare coduri europene de rețea



44

• Implementarea codurilor europene de rețea reprezintă un proces complex care se

desfășoară la nivel pan-european, regional și național și care urmează în funcție de

specificitatea fiecărui cod european de rețea următoarele trei etape:

- Elaborarea de propuneri de termeni și condiții,metodologii, proceduri, cerințe și norme

tehnice

Responsabil:

➢ toate OTS-urile -sarcini pan-europene

➢ OTS-urile din regiunile de calcul al capacităților- sarcini regionale

➢ Fiecare OTS- sarcini individuale

- Aprobarea propunerilor elaborate de termeni și condiții,metodologii, proceduri și norme

tehnice

Responsabil: autoritățile de reglementare implicate

- Implementarea propriu-zisa a termenilor și condițiilor, metodologiilor, procedurilor și

normelor tehnice

Responsabil: în funcție de natura sarcinilor

Procesul de implementare a codurilor europene de rețea
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Stadiu implementare coduri europene de rețea

Stadiul sarcinilor OTS  (fig. 1)

22 Ramase 

CACM*

FCA

RfG

DCC

HVDC

34 Realizate 

PAN-EUROPEAN

9

Regional Individual 

* - 5 documente au fost deja aprobate de autoritatile de reglementare

2 40

2 35 2

2 0 2 52 0

0 42 0 2 0

2 0 2 0 0 4
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Stadiu implementare coduri europene de rețea

Dupa cum se poate observa în figura 1 implementarea codurilor europene de 

rețea de piață se defășoara cu precădere  la nivel  pan - european și regional în 

timp ce implementarea codurilor de conectare la rețea se face la nivel național.

Stadiul sarcinilor din figura precedentă presupune în principal elaborarea 

termenilor și condițiilor, a metodologiilor, normelor  tehnice și procedurilor care 

vor fi transmise la autoritățile de reglementare în vederea aprobării dar și 

dezvoltarea unor proiecte tehnice care transpun prevederile codurilor europene 

de rețea. 

Un proiect foarte important care stă la baza CACM este reprezentat de cuplarea

unică a piețelor pentru ziua următoare și a piețelor intrazilnice, dezvoltate de 

OTS-uri și OPEED-uri.
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Sarcini TEL privind CACM demarate in acest an (1)
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Sarcini TEL privind CACM demarate in acest an (2)
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Sarcini TEL privind FCA demarate in acest an
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Sarcini TEL privind RfG demarate in acest an
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Sarcini TEL privind DCC demarate in acest an
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1. CACM

• Metodologii diferite de calcul al capacitatilor de al capacitatilor in cele doua regiuni Core si

SEE.

• Cuplarea pietelor a doua regiuni Core si SEE prin intermediul SEN

• Mod de lucru diferit si abordari diferite de business in regiunile din care Romania face parte.

• Metodologia de definire a modelului comun de retea trebue sa fie aliniata cu cea din FCA .

• Consultarea publica

2. FCA

• Participarea la SAP pentru interconexiunile cu statele membre si reguli diferite pentrru

statele non-membre

• Modelele de retea cerute de cod trebuie sa fie comune in cele doua regiuni Core si SEE.

Comune celor doua coduri

• Modificari in metodologiile comune a in cele doua regiuni cerute de catre NRA trebuie sa fie

aliniate pe cat posibil.

Implementare CACM si FCA. PROVOCĂRI
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Implementare RfG. PROVOCĂRI

Racordarea la rețea a unităților
de generare după intrarea în 

vigoare a codului 

Cerințe mai stringente în 
funcție de de încadrare în 

grupele de clasificare 
aprobate de ANRE;cerintele 
sunt armonizate și agreate la 
nivel OTS-uri adiacente și la 
nivel de zonă sincronă cu 

respectarea specificităților la 
nivel național

Mărirea 
siguranței 

funcționării 
SEN

Impact asupra cadrului legislativ 
existent 

Modificare Cod RET, RED , Norme  
tehnice existente, Elaborarea de noi 

Norme tehnice , proceduri specifice și 
metodologii, consultari publice 

Derogări /CBA daca siguranta 
SEN o impune 

implică Condu
ce la

implică

Asigura Cadrul 
competitiv 

echitabil pentru 
producători

Derogarea pentru aplicarea 
cerințelor pentru o perioadă de 
timp pentru noile UG /aplicarea

cerințelor la UG existente 

Costuri 
pentru UG 
existente 

CBA realizat 
de TEL
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Implementare DCC. PROVOCĂRI

Racordarea la rețea a 
consumatorilor și OD-urilor după 
intrarea în vigoare a codului  (OD-
urile sunt asimilate cosumatorilor

Cerințe mai 
stringente;cerintele sunt 

armonizate și agreate la nivel 
OTS-uri adiacente și la nivel 

de zonă sincronă cu 
respecatrea specificităților la 

nivel național

Mărirea 
siguranței 

funcționării 
SEN

Impact asupra cadrului legislativ 
existent 

Modificare Cod RET, RED , Norme  
tehnice existente, Elaborarea de noi 
Norme tehnice , proceduri specifice 

și metodologii, consultari publice 

Derogări /CBA daca siguranta 
SEN o impune 

implică Condu
ce 

implică

Derogarea pentru aplicarea 
cerințelor pentru o perioadă de 
timp pentru noii consumatori 

/aplicarea cerințelor la 
consumatorii /OD-urile existente

Costuri 
pentru 

consumatori/ 
OD-urile 
existente 

CBA realizat 
de TEL

Asigura Cadrul 
competitiv 

echitabil pentru 
consumatori



1515

Implementare SO. PROVOCARI

Coordonarea regională
RSC-urile

- Evaluarea coordonată a 
siguranței în funcționare la 

nivel regional
- Coordonarea planificată a 

retragerilor
- Adecvanța pe termen scurt și 

mediu
- Calculul capacităților de 
interconexiune  și modelul 

comun de rețea

- Desemnarea unui RSC pentru
regiunea CORE și SEE

- Aplicarea de către TEL a
măsurilor de remediere
propuse de RSC

- Transmiterea datelor necesare
pentru realizare funcțiilor
atribuite RSC

- Desemnarea agentului de
fuziune si aliniere

implică

Explicații pentru
nerespectarea
recomandărilor RSC
privind măsurile de
remediere
Respectarea
cadrului legislativ
existent
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TRANSELECTRICA S.A.

www.transelectrica.ro

contact

http://www.transelectrica.ro/
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MULȚUMIM!


