Platforma de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii
de Gaze cu efect de sera
din cadrul OPCOM
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Platforma de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de Gaze cu efect de sera
(PTCE) din cadrul OPCOM
Prin implementarea Platformei de Tranzactionare a
Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera se creeaza un
cadru centralizat pentru incheierea de tranzactii cu certificate
de emisii si crearea unui pret de referinta corect, in conditii de
concurenta, transparenta si nediscriminare.
Activul de baza al contractelor tranzactionate pe PTCE este
certificatul de emisii de gaze cu efect de sera care se emite
pentru fiecare tona de dioxid de carbon echivalent.

Prin Ordinul Ministrului Economiei, Comertului si Mediului de
Afaceri nr. 941/19.05.2010 a fost aprobat Regulamentul
privind organizarea si functionarea Platformei de
Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de
sera.
In baza acestui Regulament, in cadrul OPCOM vor fi
implementate doua mecanisme destinate tranzactionarii si
incheierii de contracte bilaterale avand ca obiect certificatele
de emisii de gaze cu efect de sera.
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Participarea in cadrul Platformei de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii
Pot solicita înscrierea la piata:
Urmatoarele categorii de persoane juridice care fac dovada ca detin un cont intr-un registru al emisiilor de gaze cu efect de
sera din Uniunea Europeana:
•operatorii instalaţiilor care intra sub incidenta prevederilor Hotararii Guvernului nr. 780/2006,
•persoanele juridice care prin licenta si/sau autorizatia de functionare pot desfasura activitati ce privesc tranzactionarea
certificatelor de emisii (brokeri, banci comerciale, societati de investitii autorizate de CNVM).
Pot participa la sesiunile de tranzacţionare:
•Participantii inscrisi la PTCE care au constituit garantii bancare de plata de participare la licitatie, destinate securizarii semnarii
contractului.
In cadrul Platformei de Tranzactionare a Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera (PTCE) se incheie contracte bilaterale
prin unul dintre urmatoarele mecanisme:
Prin licitatii publice organizate urmare ofertelor publicate de SC OPCOM SA la solicitarea Participantilor pe PTCE initiatori, in
cadrul carora acestia din urma propun pentru fiecare sesiune de licitatie: textul contractului de vanzare-cumparare ce se va
semna in urma desemnarii castigatorului licitatiei, cantitatea de certificate ofertate spre vanzare/cumparare si pretul minim de
vanzare, respectiv pretul maxim de cumparare corespunzator tipului de oferta publicata (mecanism deja implementat).
Prin licitatii electronice pe baza instrumentelor standard listate de SC OPCOM SA, pentru care acesta defineste in cadrul
platformei de tranzactionare cate un instrument standard distinct aferent vanzarii/cumpararii unui certificat, caracterizat de
termenul de livrare standard iar Participantul pe PTCE initiator propune: cantitatea de certificate ofertate spre
vanzare/cumparare si pretul de deschidere (mecanism ce urmeaza a fi definit impreuna cu Grupul Tehnic).
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Diagrama procesului de functionare a Platformei de Tranzactionare a
Certificatelor de Emisii de gaze cu efect de sera prin licitatie publica
Primirea solicitarii de inregistrare
transmise de catre titularul de cont

Verificarea documentelor depuse,
transmiterea de catre titularii de cont de
informatii suplimentare si corectarea
informatiilor invalidate

Inregistrarea titularilor de cont ca participanti pe
PTCE

Transmiterea de catre participantii pe PTCE in vederea
organizarii sesiunilor de licitatii a ofertelor de
vanzare/cumparare de certificate si a contractului privind
conditiile in care vor fi incheiate acestea
Constituirea de catre
Participantii pe PTCE a
garantiilor necesare si
depunerea la SC OPCOM SA
a dovezilor privind
constituirea acestor garantii

Publicarea de catre SC OPCOM SA a ofertelor
initiatoare si a contractelor aferente fiecarei
oferte

Depunerea ofertelor de raspuns

Data licitatiei

Deschiderea, anuntarea si validarea ofertelor de raspuns

Restituirea
garantiilor financiare
de participare la
licitatie
participantilor ce nu
au fost declarati
castigatori

Desemnarea castigatorului

Transmiterea confirmarilor
de tranzactie

Incheierea de catre Participantii la PTCE a contractelor
bilaterale de vanzare/cumparare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de sera – conform tranzactiilor
confirmate de catre SC OPCOM SA
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1) Restituirea garantiilor financiare de
participare la licitatie participantilor ce au
depus contractele semnate.
2) Executarea garantiilor in cazul in care
una dintre parti nu mai doreste semnarea
contractului.
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Organizarea sesiunilor de licitație pe PTCE
Comunicare intenţie de

cumpărare/vânzare prin

licitaţie publică şi depunerea
ofertei şi a contractului propus

Comunicare şi
publicare de
către OPCOM a
rezultatelor
tranzacţiilor

Publicare anunţ de
organizare a licitaţiei:
iniţiatorul licitaţiei, data,
ora, contractul cadru,
oferta

Sesiune de
licitaţie
publică

Depunerea scrisorii
de garantie bancara
in original

6 zile

lucrătoare
în avans

5 zile

lucrătoare
în avans

1 oră în
avans

Pentru participanții cu oferte de răspuns - perioadă pentru:
• analiza ofertei si contractului aferent propuse de iniţiatorul licitaţiei;
• constituirea şi depunerea la OPCOM a garanţiilor de participare la
licitaţie.
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Semnarea
contractelor
bilaterale

Deschiderea ofertelor de
răspuns, corelarea
ofertelor, stabilirea în
licitaţie publică a ofertei
câştigătoare

12 ore după
încheierea
licitaţiei

3 zile lucrătoare
după încheierea
licitaţiei

Pentru operator:
• perioadă de primire şi înregistrare a garanţiilor
de participare la licitaţie şi a ofertelor de
răspuns
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Desfășurarea sesiunilor de licitație pe PTCE

Conform programului menționat în anunțul de organizare
a sesiunii de licitație, ofertele de răspuns validate din
punctul de vedere al garanțiilor de participare la licitație
sunt deschise de către comisia de licitație și ordonate în
mod automat prin aplicația utilizată pentru administrarea
PTCE.
Regulile de ordonare aplicate automat de platforma PTCE
sunt:
-În funcție preț - descrescător pentru ofertele de
cumpărare, crescător pentru ofertele de vânzare;
-În funcție de marca de timp – depunerea ofertei/ora
introducerii în platformă a ordinului.
Este declarată câștigătoare oferta de răspuns care
propune:
-cel mai mare preț de cumpărare, în cazul ofertelor de
vânzare cu preț minim publicate;
-Cel mai mic preț de vânzare, în cazul ofertelor de
cumpărare cu preț maxim publicate.
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Membrii

Participanti pe
Platforma de
tranzactionare

Membrii ai
Grupului Tehnic
pentru
tranzactionarea
certificatelor de
emisii

•1. Edison Trading SpA Milano Sucursala București
•2. S.C. Alpiq RomEnergie S.R.L.
•3. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.
•4. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
•5. S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.
•6. S.C. CONSUS ROMANIA S.A.
•7. S.C. EGL GAS & POWER ROMANIA S.A.
•8. S.C. ENERKEY INVEST S.R.L.
•9. S.C. Isra-Mart S.R.L.
•10.S.C. REAL INTERNATIONAL TRADING S.R.L.
•11 Vitol S.A.

•1 S.C. ALRO S.A.
•2 S.C. Complexul Energetic Craiova S.A.
•3 S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A.
•4 S.C. Complexul Energetic Turceni S.A.
•5 S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A.
•6 S.C. Electrocentrale Deva S.A.
•7 S.C. Electrocentrale Galati S.A.
•8 S.C. Holcim S.A.
•9 S.C. OMV Petrom S.A.
•10 S.C. RAFO S.A.
•11 S.C. Termica S.A. Suceava
•12 S.C. Termoelectrica S.A.
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Rezultate 2011
Swap volumetric
Număr certificate ERU(MERU):
Preț certificate ERU (PERU):

500.000 certificate
50,6883 Lei/certificat

Număr certificate EUA(NEUA):

404.362 certificate

12,05 Euro/certificat

Număr certificate CER(MCER):
Preț certificate CER (PCER):

500.000 certificate
50,4940 Lei/certificat

Număr certificate EUA(NEUA):

396.711 certificate

12,06 Euro/certificat

Cumparare cu pret maxim
Numar certificate ERU(MERU):
Pret certificate ERU (PERU):
Pret de atribuire (P):

500.000 certificate
55,92 lei/certificat
55,92 lei/certificat

13,53 Euro/certificat
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Vă mulţumim pentru atenţie !

www.opcom.ro
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