PREZENTARE PLATFORMA DE
TRANZACȚIONARE
Bine ai venit in platforma de tranzacționare a contractelor de gaze naturale TXP-Trading Made
Simple, dezvoltata pentru a veni in ajutorul profesioniștilor din piața românească pentru
realizarea tranzacțiilor într-un mediu sigur, modern si rapid.
Platforma TXP s-a născut din valorile pe care le împărtășim: inovație, simplitate și profesionalism.
Am reunit pentru acest proiect o cunoaștere aprofundată atât a platformelor existente și a pieței
locale de gaze naturale, cât și experiența în construirea de software performant și cybersecurity.
Misiunea noastră este să oferim furnizorilor și traderilor de gaze naturale o platformă care să îi
ajute să se concentreze pe ceea ce este important: tranzacționarea de gaze naturale.
In continuare dorim sa îți prezentam funcționalitățile platformei si modul in care te poate ajuta
sa îți gestionezi pozițiile si sa tranzacționezi ușor in piața centralizata din Romania.
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ONBOARDING
Am conceput procesul de înregistrare in platforma cat se poate de simplu, fiind necesara doar
prezentarea câtorva informații specific pentru orice companie cat si informații despre
utilizatorul/traderul care va avea acces la platforma. In cazul unui utilizator nou, se accesează
“Înregistrează-te” din fereastra de Log In, sub butonul “Autentificare”, sau se accesează direct
adresa: https://platform.ngtrade.ro/Account/Register. Va apărea următoarea fereastra pentru
introducerea datelor companiei ce o reprezinți:

După ce se completează câmpurile aferente cu “DATE COMPANIE” si “DATE UTILIZATOR” vei
primi automat un e-mail de confirmare a înregistrării pe adresa de email introdusa in câmpul
“DATE UTILIZATOR”.
Tot timpul, in fereastra de Autentificare (https://platform.ngtrade.ro/Account/Login ), in partea
stânga sus se găsește meniul cu funcționalitățile disponibile: Autentificarea, Înregistrare sau
Recuperarea Parola:
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Revenind la prima fereastra pe care o accesezi prin: https://platform.ngtrade.ro/Account/Login
, după ce introduci numele si parola utilizatorului, create prin pașii de mai sus, la Autentificare
platforma va transmite in mod automat către adresa ta de email un Cod de Autentificare, valabil
6 minute de la primirea email-ului, astfel:
Formatul de mesaj primit va fi de forma:

Si va avea următorul conținut:

Codul de Autentificare (ca in exemplul menționat) – 912176 – trebuie introdus in pagina de
Autentificare pentru a accesa contul personal din platforma. In cazul in care te-ai autentificat
pentru prima data, sau nu ai completat toate datele necesare funcționarii optime a platformei,
vei fi direcționat automat către următoarea pagina, in care trebuie introduse câteva date
suplimentare:

După acest pas intermediar, vei fi trimis către pagina in care trebuie încărcate o serie de
documente ale companiei, necesare pentru finalizarea procesului de înregistrare:
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§

Copia a actului constitutiv;

§

Certificatului de înregistrare fiscala;

§

Ultimele situații financiare auditate sau înregistrate la ANAF;

§

Licența de Tranzacționare emisa de ANRE;

Toate documentele se adaugă cu drag-and-drop in zona punctata si după ce se apasă butonul
Adaugă Fișier vei primi o confirmare ca documentul este trimis spre validare către echipa TXP.
Felicitări, imediat ce aceste documente sunt validate procesul de înregistrare este finalizat si vei
avea acces la funcționalitățile platformei de tranzacționare TXP – trading made simple.
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PREZENTARE PLATFORMA DE TRANZACTIONARE:
Iți mulțumim pentru înregistrarea in Platforma. Mai jos îți vom prezenta funcționalitățile TXP si
câteva informații care sa te ajute sa ai o experiența cu succes in folosirea acestor funcționalități:
Pentru început, permite-ne sa îți prezentam meniul care te va ajuta sa navighezi ușor prin
platforma. Acesta este situat in partea de sus a ecranului, in stânga si continue următoarele
informații:
§

Contul meu este locul in care poți modifica
informațiile legate de companie sau datele
utilizatorul, dar este si locul in care îți gestionezi
documentele oficiale încărcate (inclusiv
garanțiile) sau lista de parteneri aprobați
(whitelist) pe care o vom detalia imediat;

§

Piețe si Tranzacționare este motorul acestei
platforme, locul in care poți vedea atât piețele
active cat si cele inactive, si locul in care se pot
introduce ordine si realiza tranzacțiile;

§

Portofoliu îți oferă o imagine de ansamblu asupra
tranzacțiilor realizate in trecut si posibilitatea de
a exporta aceste informații in rapoarte specifice
nevoilor tale;

§

In secțiunea Billing ai un raport al tuturor
facturilor emise de către TXP către compania pe care o reprezinți;

§

Nu in ultimul rând, Suport este locul in care poți intra in contact cu echipa TXP pentru
orice informații sau solicitări legate de platforma;

In partea dreapta sus a paginii, se găsesc elemente personale ale utilizatorului (nume si prenume
precum si compania pe care o reprezinți), valoarea limitei de tranzacționare disponibila, limba
de afișare a informațiilor din pagina (EN sau RO) precum si Notificările primate de la platforma
TXP.
Pentru ca suntem încă la început, si abia am finalizat procesul de autentificare, vei observa ca
atunci când vrei sa accesezi pagina de Piețe si Tranzacții vei fi redirecționat automat in pagina
de Lista de parteneri aprobați (Whitelist) pe care o vom prezenta in continuare:

Lista de parteneri – Whitelist
Rolul acestui pas după finalizarea procesului de onboarding, descris mai sus, este pentru a seta
relația comerciala cu ceilalți parteneri din piața.
Secțiunea de parteneri aprobați cuprinde următoarele:
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1. Companiile deja existent in partenerii tai aprobați, astfel exista o relație comerciala intre
tine si partenerii din piață. ATENTIE: PENTRU A PUTEA TRANZACTIONA PRODUSE PE
TERMEN MEDIU SI LUNG AI NEVOIE DE CEL PUTIN 3 PARTENERI APROBATI!
2. Companiile noi înscrise in platforma, dar care nu sunt aprobate de către tine apar in lista
de parteneri potențiali, astfel aceste companii pot fi invitate pentru semnarea
contractului cadru. Atenție! in lista apar doar acele companii deja validate de către
Administratorul platformei, astfel credibilitatea si research-ul de validare este făcut de
către acesta;
3. Pentru fiecare companie poți vedea daca deja a tranzacționat pe anumite produse,
cantitatea tranzacționată cat si prețul mediu pe MWh/h;
Astfel in acesta secțiune poți transmite o invitație către partenerii înscriși in platforma. Invitarea
companiile in platforma este un proces in timp real, astfel, compania care primește invitația o
sa vadă in timp real modificarea statusului si invitație. Tot acest proces de invitație in timp real
este dublat de o înștiințare pe e-mail a pașilor.
Procesul de invitație in lista de parteneri aprobați se realizează după următorii pași:
Pas 1: Compania A transmite invitație Companiei B
In acest moment invitația este in statusul “In așteptare”, iar pasul următor este acceptarea
invitatei de către Compania B

Pas 2: Compania B accepta invitația in whitelist a Companiei A
Statusul rămâne neschimbat “In așteptare”, dar apar o noua acțiune necesara din partea
companiei B, cea care a acceptata invitația. Așadar:
1. pasul următor este descărcarea contractului cadru. Descărcarea se poare realiza de pe
iconița Verde, de sub coloana invita.
2. După descărcarea contractului cadru acesta se poate incarca semnat pe iconița din
coloana upload.
*Pașii prin care se descarcă contractul cadru sunt valabili si pentru compania A (cea care a
inițiat invitați)
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Pas 3: Procesul de validare a documentelor de către Administratorul platformei
In moment in care Compania A (cea care a inițiat Invitația) si Compania B (cea care a
acceptat invitația) au încărcat in platforma contractele cadru semnate, administratorul este
înștiințat automat si poate valida sau invalida documentele, astfel in acest moment statusul in
lista de parteneri rămâne tot “In așteptare” cu mențiunea ca documentele sunt in curs de
validare așa cum am specificat anterior.

Pas 4: Validarea documentelor de către Administratorul platformei
In momentul in care documentele sunt validate statusul in lista de parteneri intre Compania A
si Compania B este VALIDAT, cu mențiunea ca documentele sunt validate, astfel data validării
este afișata in coloana de status.

Din acest moment, Compania A si Compania B sunt valide sa tranzacționeze, pe piețele active
din platforma.

Piețe si Tranzacționare
In meniul Piețe si Tranzacționare este locul unde se întâmpla toata acțiunea
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In partea de sus vei găsi întotdeauna piețele active precum si timpul rămas pana acestea se vor
închide iar in dreptul fiecăreia veți avea in mod direct afișate informațiile principale:
-

Produs;
Stare;
Cantitate;
Prețul;

In partea de jos sunt Piețele active precum si programul de funcționare a acestora;

Piețele disponibile sunt
-

Săptămâna calendaristica
Luna calendaristica
Trimestru calendaristic
Sezon Calendaristic (vara definit ca si 01.04 an [x] – 30 septembrie an [x], respectiv iarna
01.10 an [x] – 31.03 an [x+1])
An calendaristic
An Gazier
12 luni, începând cu prima luna calendaristica, după data licitației

Ecranul cu piețe active / inactive (cele active, au timer scris cu verde cu timpul pana la închiderea
pieței).
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Fiecare grafic din partea inferioara a paginii principale, poate fi setat de către Utilizator pentru a
urmări evoluțiile de preț pe fiecare piață, precum si istoricul de tranzacții ale pieței.
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Portofoliu
In aceasta secțiune, iți oferim o imagine de ansamblu a tranzacțiilor tale. Poți urmări cu ușurința
atât preturile cat si cantitățile tranzacționate într-o anumita perioada, pe care o poți personaliza
in funcție de nevoile tale de analiza.
In partea de sus a graficului este tabloul de comanda in care:
-

iți poți alege piața pe care ai tranzacționat sau sa afișezi o imagine a tranzacțiilor tale in
toate piețele;
iți poți seta tipul graficului, in funcție de preț sau in funcție de cantitatea tranzacționată;
selectezi perioada pentru care vrei sa se afișeze raportul, ca interval intre doua date;
poți oricând sa exporți acest raport in trei formate presetate: csv, excel sau GMOIS;

In plus, iți oferim posibilitatea de a personaliza informația afișata in grafic prin butoanele imediat
deasupra acestuia sau cele din legenda din dreapta:
-

PV reprezintă poziția de vânzare din piața selectata si din perioada aleasa;
PC reprezintă poziția de cumpărare;
PN este poziția neta calculata in fiecare zi in parte din respectiva perioada si pe
respectiva piață; (poziție neta = Cumpărare – Vânzare)

Imediat in partea de jos a graficului îți afișăm toate informațiile in forma tabelara:
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TRANZACTIONARE SI RAPORTARI
Platforma TXP oferă o serie de funcționalități concepute special pentru ușurarea tranzacționării
si a gestionarii tranzacțiilor realizate, inclusiv in ceea ce privește raportarea realizarea raportărilor
obligatorii sau a rapoartelor personalizate pentru ușurarea activității de tranzacționare.
In acest sens, o data ce contul a fost deschis si lista de parteneri aprobați populată cu numărul
minim de parteneri (minim 3), pentru a tranzacționa mai este nevoie doar de un singur pas,
acela fiind alocarea de limita pentru tranzacționare.

Limitele de tranzacționare
Limitele de tranzacționare se pot observa in dreapta sus, in bara de notificări, si vor fi vizibile
oriunde vei naviga in platforma, pentru a avea tot timpul informații legate de disponibilitatea
de tranzacționare. O unitate
in limita de tranzacționare
este echivalentul a 1 RON si
suma
disponibila
se
majorează de fiecare data
când o noua garanție este
prezentata la banca indicata
de către platforma TXP,
după ce aceasta garanție a
fost validata, sau prin
depunere de garanție in
numerar
in
conturile
indicate de platforma TXP.
Soldul limitei de tranzacționare scade automat atunci când se introduce un nou ordin in piață,
cu o suma egala cu valoarea total a ordinului inițiat, si in funcție de coeficientul de garantare
stabilit pentru fiecare piață in parte. De asemenea, soldul limitelor de garanție se reduce in
momentul in care o garanție expira sau este retrasa cu acordul platformei TXP, sau atunci când
numerarul depus cu titlu de garanție este retras, la cererea clientului si după aprobarea TXP.

Introducerea unui ordin de tranzacționare
Felicitări, odată ce soldul limitei de tranzacționare este creditat, poți începe tranzacționarea pe
oricare din piețele active. In fereastra „Pagina Piețe si Tranzacționare” se poate observa ca piețele
active sunt acele piețe ale căror imagine este pusa in evidenta in prima parte a ecranului. In
dreapta sus a fiecărui card de piață este afișat timpul rămas de tranzacționare pentru respective
piață. De asemenea, dintr-o privire, in pagina principala se pot vedea ordinele active in fiecare
piață si câteva informații legate de volumul si prețul din piață sau tranzacționat:
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In momentul in care intri in oricare din piețele de tranzacționare, in cazul in care parteneri din
lista ta au ordine introduse in piață, acestea vor fi imediat vizibile si vei putea încheia tranzacții
sau vei putea introduce ordine in piață.
In piețele active pot fi introduse ordine, pot fi încheiate tranzacții in mod de tranzacționare
activa (executare imediata a ordinelor compatibile de preț) sau in regim de tranzacționare
pasiva (executare a tuturor ordinelor compatibile cu un preț marginal care poate fi corelat, in
regim de cantitate maxima de tranzacționare, la un preț unic pentru toți participanții).

Un ordin in piață se introduce in partea de jos a ecranului, bara din stânga cu butonul de BID
fiind pentru ordine de cumpărare, iar partea din dreapta cu butonul de ASK fiind pentru ordine
de vânzare. Pentru introducerea unui ordin in piață este necesara completarea câtorva câmpuri,
cele obligatorii fiind cantitatea si prețul la dorești sa o tranzacționezi. De asemenea, opțional, se
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poate introduce prețul de tranzacționare pasiva, definit ca prețul maxim la care ești interesat sa
tranzacționezi in faza finala de tranzacționare pasiva si valabilitatea ordinului de tranzacționare.

Încheierea unei tranzacții:
După ce ai introdus primele ordine in piețe, executarea acestora se face automat atunci când se
îndeplinesc o serie de condiții de validare a tranzacțiilor. In primul rând, de fiecare data când vei
intra in platforma vei vedea doar ordinele introduse de partenerii pe care ii ai in lista de
tranzacționare. Pot exista si alte ordine introduse in platforma TXP, de alți participanți, însă daca
nu exista un contract cadru încheiat intre compania pe care o reprezinți si aceștia, ordinele nu
sunt vizibile, iar platforma nu va încheia tranzacții in cazul in care doua ordine se validează.
In cazul in care in momentul introducerii ordinului in piață, un ordin de sens contrar existent
îndeplinise condițiile de tranzacționare, automat se încheie o tranzacție noua cu compania care
a introdus acel ordin. In același timp, pe întreaga perioada când ordinul introdus de tine rămâne
activ in piață, in cazul in care o companie introduce un ordin de sens contrar care îndeplinește
condițiile de tranzacționare, se încheie in acel moment, automat, o tranzacție noua cu acea
companie.
Toate tranzacțiile încheiate se pot vizualiza rapid in pagina fiecărui produs in parte, la secțiunea
Istoric Tranzacții, in care este afișata o lista a acestora, cu detalii legate de compania cu care sa încheiat tranzacția, sensul tranzacției, cantitate, preț si valoare totala, data si ora încheierii
tranzacției, Funcționalitatea deblocare a garanțiilor Ex-Post pe care o vom detalia mai jos si
anexa tranzacției la contractul cadru:

Funcționalitatea de deblocare a garanțiilor Ex-Post („Handshake”) este special conceputa pentru
acele companii care au un istoric bun cu partenerii lor si care in cazul in care ambele entități
confirma “strângerea de mana” accepta ca respectiva tranzacție sa nu mai fie garantata prin
intermediul platformei TXP si creditele garanție sa fie eliberate ambilor parteneri.
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Atenție: aceasta funcționalitate este valida doar in momentul in care ambii parteneri confirma prin
apăsarea butonului Handshake, moment in care creditele garanție care au fost blocata pentru
aceasta tranzacție sunt eliberate si pentru o parte si pentru alta, iar companiile renunța la dreptul de
garantare a tranzacției de către TXP.
Am conceput aceasta opțiune in special pentru companiile cu istoric si relații de credit puternice
cu partenerii lor, si poate fi un real avantaj in gestionarea costurilor cu garanțiile emise către
platforma, mai ales pentru produsele pe termen lung.
Un alt element important in acest raport este Anexa de tranzacționare pe care platforma TXP o
completează pentru tine in mod automat, la fiecare tranzacție, si o găsești in partea dreapta a
fiecărei tranzacții raportate. Poți descarcă aceasta anexa imediat pentru a fi semnata.
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