Piaţa Centralizată a Contractelor la termen cu livrare Fizică
(PCCF)
Fişa de produs
PCCF, PIATA CENTRALIZATA A CONTRACTELOR LA TERMEN CU LIVRARE FIZICA
Avand in vedere
-

importanta pe care credibilitatea cadrului de functionare a pietei angro o are pentru intelegerea si
acceptarea de catre consumatorul final a cresterilor de pret al energiei electrice care vor avea loc pe
masura integrarii pietei din Romania in piata interna europeana;

-

importanta ca aceasta crestere de preturi sa fie limitata obiectiv prin introducerea unor mecanisme
optime din punctul de vedere al eficientei si transparentei;

-

oportunitatea extinderii domeniului bursei de contracte la o dimensiune regionala, intalnind
asteptarile forumurilor si donorilor regionali,

MEC si-a propus optimizarea mecanismelor de tranzactionare utilizate in prezent si extinderea in consecinta a
portofoliului de produse oferite de OPCOM, cu consolidarea corespunzatoare a atractivitatii acestor produse
pentru participantii la piata angro.
În cadrul proiectelor de consultanţă cu finanţare PHARE de care a dispus SC OPCOM SA a fost constituit
Grupul Tehnic al Pieţei Financiare de Energie Electrică. Primele două intalniri ale acestui grup au avut loc cu
sprijinul si participarea consultanţilor.
CARACTERISTICILE PRODUSULUI
Modelul de piaţă propus utilizează mecanismele de tranzacţionare specifice pieţei financiare:
•

sesiune de pre-licitare

•

sesiune de licitaţie deschisă în cadrul căreia se realizează corelarea ofertelor introduse în sesiunea
anterioară şi se trece la tranzacţionarea continuă pe principiul „primul venit, primul servit”.

Identitatea participanţilor la licitaţie va rămâne anonimă pe toată durata sesiunilor de licitaţie. Totodată, se ia
în considerare necesitatea finalizării tranzacţiilor prin încheierea de contracte bilaterale având în vedere faptul
că obligaţiile financiare se stabilesc şi se îndeplinesc direct între participanţi şi nu prin intermediul Casei de
Compensare.
Participarea este deschisă pentru titularii de licenţă de producere şi titularii de licenţă de furnizare a energiei
electrice, inclusiv marii consumatori industriali care deţin licenţă de furnizare.
Participanţii înscrişi la Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale (PCCB) nu vor mai depune documentele
specifice agentului economic ci numai scrisoarea de intenţie şi Convenţia de participare.
În vederea participării la sesiunile de tranzacţionare OPCOM distribuie pe bază de cerere, prin semnarea unui
contract de comodat dispozitivul de citire şi cartela de acces la sistemul de tranzactionare precum şi
software-ul necesar instalării lor. OPCOM asigură pregătirea participanţilor pentru utilizarea software-ului de
activare aferent dispozitivului de citire conectabil la portul USB a cartelei de acces la Sistemul de
Tranzacţionare.
Ofertele tip de vânzare vor menţiona:
•

Numărul de contracte oferite spre tranzacţionare.

•

Puterea medie ofertată pe parcursul perioadei de livrare în cadrul unui contract

•

Orele pentru care va fi livrată energia electrică în cadrul unui contract

•

Cantitatea de energie electrică tranzacţionată printr-un contract.

•

Perioada de livrare a energiei, care poate fi:

1

a)

1 an

b)

1 trimestru

c)

1 lună

d)

1 săptămână.

•

Preţul la care cantitatea de energie tranzacţionată printr-un contract va fi ofertată în deschiderea
licitaţiei în lei/MWh.

Ofertele de cumpărare sunt oferte simple prin care cumpărătorul precizează numărul de contracte din cadrul
ofertei pe care doreşte să le achiziţioneze şi preţul ofertat în acest sens.
Orice ofertă de cumpărare introdusă în sistem presupune în mod implicit acceptarea condiţiilor propuse de
vânzător prin ofertă şi contractul publicat.
PLATFORMA CONDICO
CONDICO, platforma utilizata de OPCOM pentru tranzactionarea in prezent a PCCB si in viitor a PCCF
reprezinta o solutie de piata cu o flexibilitate ridicata si în acelasi timp accesibila, proiectata în special pentru
a raspunde provocarilor semnificative aduse de crearea unei infrastructuri în scopul tranzactionarii energiei
electrice si compensarii acestor tranzactii. CONDICO are la baza o arhitectura axata pe sistemele web, pe
standarde abordabile si o platforma pentru piata care include un set complet de functionalitati pentru
administrarea si corelarea ofertelor si ordinelor, precum si pentru diseminarea informatiilor. Functia de posttranzactionare, incluzând înregistrarea tranzactiilor, administrarea pozitiilor, evaluarea riscului si procesul de
regularizare, promoveaza aceasta solutie ca fiind o solutie completa pentru piata, pregatita pentru a fi
particularizata în functie de nevoile si cerintele respectivei piete, si de a fi dezvoltata în concordanta cu
dezvoltarea activitatii. CONDICO este marca inregistrata a companiei suedeze OMX Tehnology AB,
reprezentand baza logistica de tranzactionare pentru bursele de energie electrica UKPX (Anglia), Towarowa
Gielda Energy (Polonia), OMIP (Portugalia) si varianta integrata, la scala redusa, a puternicelor sisteme
POWER CLICK si POWER SECURE utilizate de Nord Pool.
OMX detine si administreaza cea mai mare piata de capital din Europa de Nord si este lider mondial în
furnizarea serviciilor de piata si solutiilor pentru piete financiare si de energie. Activitatea OMX se desfasoara
prin intermediul a doua divizii:
• OMX Technology AB – lider mondial atât în furnizarea de solutii de externalizare si administrare a
tranzactiilor cât si în furnizarea de servicii bazate pe tehnologii noi sau deja experimentate, si
• OMX Exchanges – administratorul sistemului pentru piata integrata, Nordica si Baltica, de capital, piata ce
ofera acces clientilor pentru aproximativ 80 % din piata de capital Nordica si Baltica.
• OMX este cotata la Bursa de Valori din Stockholm si Bursa de Valori din Helsinki.

ISTORICUL DEMERSULUI PRIVIND LANSAREA NOULUI PRODUS,
INITIATIVEI, ASENTIMENTUL SI COLABORAREA PARTICIPANTILOR

STADIUL

Procedura a fost elaborată de către colectivul OPCOM luând în considerare:
-

propunerile şi observaţiile formulate în cadrul discuţiilor cu reprezentanţii participanţilor la
piaţă din Grupul Tehnic constituit cu sprijinul consultanţilor din proiectul de asistenţă
tehnică PHARE 2002;

-

caracteristicile tehnice, respectiv funcţionalităţile platformei integrate pentru piaţa financiară
de energie electrică.

-

caracteristicile pieţelor funcţionale europene pentru tranzacţionarea la termen a contractelor
pentru energie electrică.

Implementarea produsului PCCF conform avizului ANRE nr.5 din 05.03.2007 constituie un pas
important in respectarea planului de dezvoltare si a obiectivelor stabilite de “Foaia de parcurs in
domeniul energetic” si valorificarea superioara a sistemului informatic de tranzactionare.
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