Mecanismele de tranzacționare pe
Piețele centralizate anonime de certificate verzi
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Cadrul legal și de reglementare aplicabil pentru realizarea tranzacțiilor în cadrul
Pieței de certificate verzi
➢

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

➢

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

➢

Metodologia de stabilire a cantităţii statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin
Ordinul ANRE nr. 78/18.08.2017;

➢

Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/27.07.2018, cu
modificările şi completările ulterioare;

➢

Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 79/18.08.2017, cu modificările şi completările ulterioare;

➢

Regulamentul de organizare și funcționare al pieței de certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 77/18.08.2017, cu modificările şi
completările ulterioare;

➢

Procedura privind înregistrarea, retragerea, suspendarea participanţilor la/de la PCV;

➢

Convenţia de participare la piața de certificate verzi;

➢

Procedura privind consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi;

➢

Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime spot de certificate verzi (PCSCV);

➢

Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime la termen de certificate verzi şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de
certificate verzi (PCTCV);

➢

Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale
"OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă Spot de Certificate Verzi;

➢

Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale
"OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă la Termen de Certificate Verzi;

➢

Procedura privind modalitatea și termenele de plata a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică, Aviz ANRE nr.
234/16.12.2020.
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Segmentele pieței de certificate verzi
Confirmarea plății CV
Registrul CV

Piața centralizată a contractelor bilaterale

Piața spot

Transferul CV

Contractarea prin negociere directă

Tranzacționare centralizată

Piața Centralizată a Certificatelor Verzi
Tranzacționare prin Licitație deschisă

Tranzacționare prin negociere continuă

Tranzacții prin alocarea CV
în funcție de ofertele de
vânzare și ofertele de
cumpărare existente în
sistemul de tranzacționare
la încheierea etapei de
transmitere a ofertelor

Tranzacții la cel mai
bun preț propus de
oferta cea mai nou
introdusă
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Piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi (PCSCV)
Caracteristici
➢ Tranzacţionarea se realizează on-line, de la terminalele participanţilor înscrişi la piaţă, în fiecare sesiune de
tranzacționare, conform calendarului de tranzacționare publicat pe site-ul OPCOM;
➢ Etapa de transmitere a ofertelor, între orele 09:00 -11:00;
➢ Identitatea Participanţilor la tranzacționare este anonimă pe toată durata sesiunii de tranzacționare;
➢ Ofertele sunt simple: cantitate în număr de CV (număr întreg) – preț în Lei/CV (cu patru zecimale);
➢ Numărul maxim de CV dintr-o ofertă este de 10.000 CV;
➢ Numărul de CV dintr-o ofertă de vânzare nu poate depăși numărul de CV valabile din contul producătorului ESRE;
➢ Pe toată durata sesiunii de tranzacționare, Participanții pot introduce, modifica și/sau anula ofertele proprii de
vânzare/cumpărare pentru instrumentele specifice.
➢ După încheierea sesiunii de tranzacționare Operatorul Pieţei publică rezultatele licitaţiei respectiv: numarul de
CV tranzacționate și prețul de închidere a pieței;

Market Technology: Nasdaq
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Piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi (PCSCV)
Procesul de tranzacționare (începând cu 01.09.2017)

Intervalul
de ofertare

Emiterea și transmiterea
Confirmărilor de Tranzacție

Emiterea
facturilor/Plată

3 ZL

1 ZL

Părți
implicate

OPCOM/
Participanţi la
tranzacţionare

OPCOM

Clarificare
situaţie plată

Participanţii care
au încheiat
tranzacţii

OPCOM/
Participanţii care au
încheiat tranzacţii

Transmiterea de
către vânzători a
confirmărilor de la
încasare

1 ZL

Participanţii care au
încheiat tranzacţii

Transferul CV
de la vânzător
la cumpărător

1 ZL

OPCOM

Durata
procesului:
6 zile
lucrătoare

Market Technology: Nasdaq
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Piaţa centralizată anonimă la termen de certificate verzi (PCTCV)
Caracteristici
➢ Tranzacţionarea se realizează on-line, de la terminalele participanţilor înscrişi la piaţă, în fiecare zi lucrătoare;
➢ Sesiunile de tranzacționare sunt organizate între orele 12:00-14:00;
➢ Identitatea Participanţilor la tranzacționare este anonimă pe toată durata sesiunii de tranzacționare;
➢ Ofertele sunt simple: cantitate în număr de CV (număr întreg) – preț în Lei/CV (cu patru zecimale);
➢ Numărul maxim de CV dintr-o ofertă este de 10.000 CV;
➢ Este obligatorie utilizarea contractului standard, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 77/18.08.2017.
➢ Pe toată durata sesiunii de tranzacționare, participanții la PCTCV pot introduce, modifica și/sau anula ofertele
proprii de vânzare/cumpărare pentru instrumentele standard;
➢ După încheierea sesiunii de tranzacționare Operatorul Pieţei publică rezultatele licitaţiei: denumirea produsului
standard tranzacționat, numărul de CV tranzacţionate, preţul de atribuire a tranzacției, numele vânzătorului și
cumpărătorului.
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Piaţa centralizată anonimă la termen de certificate verzi (PCTCV)
Procesul de tranzacționare (începând cu 01.09.2017)

Intervalul
de ofertare

Semnarea și transmiterea
Contractelor standard aplicabile
tranzacțiilor încheiate

4 ZL

OPCOM/
Participanţi la
tranzacţionare

Participanţii care au
încheiat tranzacţii

Emiterea facturilor/Plată lunară

Transmiterea de
către vânzători a
confirmărilor de la
încasare

Transferul CV
de la vânzător
la cumpărător

Minim 6 ZL înainte de

1 ZL de la

1 ZL de la

data livrării

încasare

Confirmare

Participanţii care au încheiat tranzacţii

Participanţii care au
încheiat tranzacţii

OPCOM

Durată
minimă
procese:
(12 zile
lucratoare)
Termen
maxim
derulare
procese:
31.03.2032

Market Technology: Nasdaq
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Piaţa centralizată anonimă la termen de certificate verzi (PCTCV)
Produse standard
Instrument
tranzacţionat

Caracteristicile contractului standard aferent

PCVT_L_LLL_aa

CV vor fi vândute – cumpărate prin contractul standard pe perioadă de o lună
calendaristică, în luna calendaristică aferentă produsului standard specific. Denumirea
produsului cuprinde prescurtarea denumirii lunii aferente perioadei de valabilitate a
contractului standard aplicabil (LLL) și ultimele două cifre ale anului (aa).

PCVT_TR_t_aa

CV vor fi vândute – cumpărate prin contractul standard pe perioadă de un trimestru
calendaristic, în trimestrul aferent produsului standard specific. Denumirea produsului
cuprinde trimestrul aferent perioadei de valabilitate a contractului standard aplicabil (t) și
ultimele două cifre ale anului (aa).

CV vor fi vândute – cumpărate prin contractul standard pe perioadă de un an
PCVT_AN _AAAA calendaristic, în anul calendaristic aferent produsului standard specific. Denumirea
produsului cuprinde anul în care are loc livrarea exprimat prin patru cifre.
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Facilități ale aplicației Nasdaq
Introducere ordine (1)
Pentru introducerea unui ordin există următoarele opțiuni:
1. Se completează în fereastra “Order Entry/Introducere ordin” toate informațiile necesare.
2. Se selectează din fereastra “Market View/Fereastra piete” sau din fereastra “Securities/Instrumente” rândul cu instrumentul pentru care se dorește
introducerea ordinului.
Fereastra “Order Entry/Introducere ordin” se precompletează automat cu denumirea instrumentului și a pieței.
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Facilități ale aplicației Nasdaq
Introducere ordine (2)
Importul ordinelor poate fi efectuat cu un fișier de tip CSV folosind fereastra Importa Ordine (”Order Import”)
Fisierul CSV. se poate exporta apăsând butonul
Fișierul CSV trebuie să conțină denumirea corectă a coloanelor și respectiv a informațiilor pentru completarea acestora.

Înainte de introducerea ordinelor în piață se verifică datele și se
corectează direct în fereastra de import a ordinelor, dacă este
cazul, sau se șterg.
Se selectează rândurile (fiecare rând reprezentând un ordin) și
se introduc în piață apăsând butonul “Submit”. Se pot introduce
până la 100 de ordine simultan. Se primește mesaj de
confirmare.
Ordinele se pot introduce în piață ori de câte ori se apasă
butonul submit, iar rândurile cu ordinele dorite a fi introduse în
piață sunt selectate.
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Facilități ale aplicației Nasdaq
Adâncime Piață

Informații privind ordinele active în
piață:
➢ Ordinele
participanților
anonimizate.

sunt

➢ Adâncimea ordinului (”Order Depth”)
• Ordinele proprii sunt evidențiate în
coloana “FIRM”
➢ Adâncimea de preț (”Price Depth”)
• se permite vizualizarea atât a
ofertelelor de cumpărare agregate
cât și a ofertelor de vânzare
agregate pentru un instrument
selectat, grupate și ordonate după
preț.
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Facilități ale aplicației Nasdaq
Informații privind ordinele și tranzacțiile proprii
Ordinele mele (”My Orders”)
Fereastra Ordinele mele afișează ordinele de vânzare și ordinele de cumpărare proprii.

Tranzacțiile mele (”My Trades”)
Fereastra Tranzactiile mele afișează toate tranzacțiile proprii încheiate în ziua curentă de tranzacționare.
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Facilități ale aplicației Nasdaq
Rapoarte ordine și tranzacții (”Trades & Orders Reports”)

Din această fereastră se pot descărca rapoarte conținând
ordinele și tranzacțiile proprii în format .csv
Sunt disponibile doar informațiile referitoare la ordinele și
tranzacțiile proprii.
Rapoartele de ordine și tranzacții sunt generate la
intervale de timp predefinite. Se recomandă preluarea lor
după încheierea sesiunii de tranzacționare.
Istoricul rapoartelor este disponibil oricând.
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Facilități ale aplicației Nasdaq
Tranzacționarea respectă următoarele principii în
ceea ce privește limitele de tranzacționare:
➢ Din punctul de vedere al prețului:
▪ Limitele minimă și maximă de preț pentru
ordinele introduse în piață, sunt aplicate în
mod automat pentru fiecare ordin introdus de
participanții la piață.

➢ Din punctul de vedere al cantității:
▪ Limita de tranzacționare pe PCSCV care
reflectă numărul de CV valabile existente în
contul producătorului de E-SRE care introduce
o ofertă de vânzare;
▪ Limita de 10.000 CV care pot fi ofertate printrun ordin pe PCSCV și pe PCTCV.
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Sinteza mecanismelor de tranzacționare disponibile pe platformele OPCOM pentru CV

Perioade de
livrare spot

Tranzacții
pentru CV
existente în
contul
vânzătorilor din
RCV

Termene de
plată și transfer
în baza
Confirmării de
tranzacție emisă
de OPCOM și
ROF PCV

PCSCV

1 piață cu un 1
instrument

Perioade de
livrare la termen

Tranzacții la
termen pentru
CV existente în
contul
vânzătorilor sau
care urmează să
fie emise

Termene de
plată și transfer
în baza
contractului
standard stabilit
de ANRE

PCTCV

1 piață cu 30 de
instrumente
actualizate lunar

✓ Tranzacții pe PCSCV;
✓ Tranzacții pe PCTCV;
✓ Tranzacții pe PCBCV-ND.

Confirmări pe proprie
răspundere ale
vânzătorilor privind
încasarea contravalorii
CV

2021

Registrul
Certificatelor Verzi
(începând din
2005)
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Vă mulţumim pentru atenţie !
www.opcom.ro

Vă stăm la dispoziție pentru clarificări prin adresele:
pcbcv@opcom.ro și secretariat@opcom.ro
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