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SCOP

Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de
tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale OPCOM SA sau ale Participanților la Piaţa
Centralizată Anonimă Spot De Certificate Verzi, numită în continuare „Procedura”, are drept
scop precizarea acțiunilor ce trebuie urmate de către Operatorul Pieței de Energie Electrică și
Gaze Naturale ”Opcom” S.A., în calitate de Operator al Pieţei de Certificate Verzi, precum și
de Participanții la Piaţa Centralizată Anonimă Spot De Certificate Verzi (PCSCV), pentru
soluționarea situaţiilor de urgenţă datorate nefuncţionării căilor de comunicare ale
Operatorului Pieţei de Certificate Verzi şi/sau ale Participanților la Piața Centralizată de
Anonimă Spot de Certificate Verzi sau incapacității totale sau parțiale de funcționare a
Sistemului de Tranzacţionare al Pieţei Centralizate Anonime Spot de Certificate Verzi sau a
altui sistem informatic utilizat de OPCOM S.A..
Prevederile prezentei proceduri sunt conforme cu cerințele Ordinului ANRE nr. 77/2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi.
2.

DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică de către Operatorul Pieţei de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM
S.A., în calitate de Operator al Pieței de Certificate Verzi și de către Participanţii la Piaţa
Centralizată Anonimă Spot de Certificate Verzi în activitatea de accesare a Sistemului de
tranzacționare și introducere a ofertelor în vederea încheierii de tranzacții de
vânzare/cumpărare CV pe Piaţa Centralizată Anonimă Spot de Certificate Verzi și de
transmitere/recepționare a Confirmarilor de tranzacție, în cazul nefuncționării/funcționării
defectuoase a:
− căilor de comunicație proprii ale unuia sau a mai multor Participanți la Piaţa
Centralizată Anonimă Spot de Certificate Verzi și nu pot fi recepționate confirmările
de tranzacție de la Operatorul Pieţei de Certificate Verzi;
− căilor de comunicație proprii ale Operatorul Pieţei de Certificate Verzi și nu pot fi
transmise către Participanții la Piaţa Centralizată Anonimă Spot de Certificate Verzi
confirmările de tranzacții;
− Sistemului de Tranzacționare și nu pot fi introduse oferte de vânzare/cumparare pe
Piaţa Centralizată Anonimă Spot de Certificate Verzi sau nu se pot stabili tranzacții pe
Pieţa Centralizată Anonimă Spot de Certificate Verzi.
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DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
3.1.

Definiţii

3.1.1. Termenii utilizaţi în prezenta procedură sunt cei definiţi în Legea energiei
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, în Codul civil și în Regulamentul de organizare și
funcționare al pieței de certificate verzi aprobat prin Ordin ANRE, în vigoare.
3.1.2. În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:
3.1.2.1.

Canal de comunicație acceptat – website, e-mail, fax, web.LAN;

3.1.2.2.
Căi
de
comunicaţie
proprii
–
totalitatea
sistemelor
de
transmitere/recepţie de date deţinute de OPCV, respectiv de participanţii la
PCSCV.
3.2. Abrevieri
3.2.1. CV - certificat verde;
3.2.2. OPCV - operatorul pieţei de certificate verzi – Societatea Operatorul Pieței de
Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM SA;
3.2.3. PCV - piaţa de certificate verzi;
3.2.4. PCSCV - piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi;
4.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

4.1.

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

4.2.

Regulamentul de organizare și funcționare al pieței de certificate verzi aprobat prin
Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 77/2017;

4.3.

Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime spot de certificate verzi,
elaborată de OPCV.

5.

MODUL DE LUCRU

5.1.

Sesiunea de tranzacționare poate fi întreruptă ce către reprezentanții OPCV autorizați în
astfel de situații, în cazul unui eveniment sau a unui complex de condiții de natură să
împiedice desfășurarea sesiunii de tranzacționare.

5.2.

Aceste evenimente și condiții includ, dar nu sunt limitate la: defectarea Sistemului de
Tranzacționare al PCSCV din diverse cauze, cum ar fi: avarii ale sistemului de alimentare
cu energie a Sistemului de Tranzacționare ori ale unor subsisteme componente
(internet, rețea internă), nefuncționarea și/sau funcționarea defectuoasă a căilor de
comunicație ale OPCV cu Participanții la PCV și ale Participanților la PCV cu OPCV.
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În cadrul proceselor specifice privind organizarea și administrarea PCSCV pot interveni
următoarele situații de nefuncţionare sau funcţionare defectuoasă a căilor de
comunicaţie și/sau a Sistemului de Tranzacționare:
5.3.1.

Nefuncţionarea/funcţionarea defectuoasă a căilor de comunicaţie electronice
proprii ale Participanților la PCV:

5.3.1.1.
În această situație, Participanții la PCV pot să transmită documentele prin
intermediul unui canal de comunicare alternativ: e-mail; fax, poștă și/sau curier.
Documentele astfel transmise trebuie să fie semnate de reprezentantul legal al
societații;
5.3.1.2.
În cazul nerecepționarii Confirmarilor de tranzacție, Participanții la PCV
pot informa OPCV şi pot solicita retransmiterea acestora prin intermediul unui
canal de comunicare alternativ: e-mail;
5.3.1.3.
Situațiile notificate privind nefuncţionarea/funcţionarea defectuoasă a
căilor de comunicaţie electronice proprii ale unui Participant la PCV nu constituie
motiv de întrerupere, decalare sau anulare a unei sesiuni de tranzacționare.
5.3.2.

Nefuncţionarea/funcţionarea defectuoasă a căilor de comunicaţie electronice
proprii ale OPCV:
În această situație, OPCV transmite confirmările de tranzacțiii în maxim 24 de ore
de la ora repunerii în funcțiune a căilor de comunicaţie electronice proprii.

5.3.3.

Nefuncţionarea/funcţionarea defectuoasă a Sistemului de Tranzacţionare:
În cazul în care sesiunea de tranzacționare se întrerupe de către reprezentanții
OPCV sau Platforma de tranzacționare este oprită automat din cauze tehnice
(distinct de oprirea Platformei de tranzacționare de către reprezentanții OPCV), ca
o consecință a unor evenimente sau condiții descrie la pct 5.2, reluarea
tranzacțiilor se va face de îndată ce condițiile vor permite desfășurarea normală a
sesiunii de tranzacționare. OPCV informează participanții prin afișarea pe website
a unei notificări privind situația apărută și după remediere, prin afișarea unei
notificări privind reluarea procedului de tranzacționare.

5.3.4.

Participanții la PCV vor fi anunțați asupra deciziilor luate în situațiile precizate în
prezentul capitol, fie prin intermediul Platformei de tranzacționare fie prin alte
canale alternative de comunicare (telefon, email , web-site)

