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Implementarea OUG 114/2018 în domeniul 
energiei
Crearea unei piețe de derivate pentru domeniul 
energiei
Viitorul platformelor de tranzacționare a energiei



Asociatia Furnizorilor de Energie 
Electrica din Romania

• Asociatie independenta nonprofit, fondata 2006

• 34 membrii ce acopera:

 Peste 90% cota piata in Romania

 Cifra afaceri cumulata de cca. 200 mld EUR in 2017

• “Vocea” furnizorilor de energie electrica;

• Obiective si misiune:

 Definirea și susținerea unei poziții comune a membrilor săi;

 Imbunatatirea mecanismelor pietei de energie electrica;



• semnal negativ pentru investitori in sectorul energetic
• crestere pret energie electrica
• scaderea competitiei prin reducerea numarului de furnizori si a 

energiei disponibile pe piata libera
• scaderea lichiditatii pietelor la termen (12 tranzactii ian-feb

2019 fata de 56 in ian-feb 2018)

Impactul OUG 114/2018 în
domeniul energiei electrice



Situatia actuala
• EEX- Romanian Futures

• Nov 2013 first Romanian 
Futures deal 

• Cleared ECC
• EUR/MWh

Anuntat
• Proiectul CCP

Piata de derivate



• Trend – crestere volum pe PZU
• volatilitate mare a productiei regenerabile
• “drepturi” de terminare unilaterala a contractelor
• lipsa produselor flexibile in contractele la termen
• lipsa evaluarii partenerului la tranzactionarea pe

termen lung (PCCB)
• Dezvoltarea pietei din Romania

• Crestere lichiditate in piata la termen (OUG114)

• Introducere produse flexibile
• Competitie intre operatori de piata
• Casa de clearing – decontare centralizata
• Derivate in RON
• Cuplare piete ID

Viitorul platformelor de 
tranzactionare a energiei

Romania



• Trend 
• Trading Bots
• Focus pe termen scurt (spot, ID, demand response)

• Dezvoltare
• Algorithmic trading
• Utilizarea A.I. in evaluarea trendului pietei si definirea

strategiei de tranzactionare
• Viitor

• Short term
• Tranzactii cat mai aproape de momentul livrarii
• Competitie intre diferiti algoritmi de tranzactionare
• Automatizare

• Long term
• A.I. in load forecast, market model, market 

scenarios

Viitorul platformelor de 
tranzactionare a energiei

Global
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Cu multumiri,

Laurentiu Urluescu
Membru Comitet Director AFEER


