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7.2.21. Prețul de tranzacționare
este stabilit prin algoritmul aplicat
în mod automat de Sistemul de
tranzacționare al PCSCV după cum
urmează:
d) pentru evitarea situațiilor de
manipulare a prețului, algoritmul
aplicat în mod automat de
Sistemul de tranzacționare alege
în mod aleatoriu între cele două
prețuri, de vânzare sau de
cumpărare care asigură
tranzacționarea întregii cantități
ofertate, în cazul în care cantitatea
tranzacționabilă este egală cu
cantitatea maximă propusă atât a
ofertelor de vânzare cât și a celor
de cumpărare.

Observatie
participant
4

Articolul este neclar, nefiind
explicit ce pret va rezulta din
aplicarea algoritmului de
tranzactionare. Solicitam
modificarea articolului pentru
claritatea aplicarii mecanismului.
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Raspunsul
OPCOM
5

Clarificare:
Aceasta situatie apare numai in cazul in care intreaga cantitate ofertata atat
la vanzare cat si la cumparare este tranzactionata, deci atunci cand suma
cantitatilor din ofertele de cumparare este egala cu suma cantitatilor din
ofertele de vanzare si toate preturile de cumparare sunt mai mari sau cel
putin egale cu preturile de vanzare.
Pretul de tranzactionare este pretul uneia dintre ofertele intrate in
tranzactionare, situate ultimele in ordinea de merit a ofertelor, fie ultima
oferta de cumparare, fie ultima oferta de vanzare. Selectia este realizata in
modaleatoriu de Sistemul de Tranzactionare, putand fi oricare dintre cele
doua preturi - pretul ultimei oferte de vanzare sau pretul ultimei oferte de
cumparare, astfel incat sa se evite situatiile de manipulare a pretului avand
in vedere faptul ca din informatiile afisate de sistemul de tranzactionare
este cunoscuta in detaliu situatia ordinelor din piata.
Propunere de reformulare:
d) în cazul în care cantitate totală aferentă ofertelor de cumpărare propuse
în cadrul sesiunii de tranzacționare este egală cu cantitate totală aferentă
ofertelor de vânzare propuse în cadrul sesiunii de tranzacționare și cel mai
mic preț de cumpărare propus este mai mare decât cel mai mare preț de
vânzare, astfel încât sunt îndeplinite condițiile pentru ca toate ordinele
introduse în piață să fie tranzacționate integral, pentru evitarea situațiilor
de manipulare a prețului, algoritmul aplicat în mod automat de Sistemul de
tranzacționare alege în mod aleatoriu între cele două prețuri, cel mai mic
preț de cumpărare sau cel mai mare preț de vânzare propuse prin ofertele
introduse în piață.
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7.2.27. După încheierea sesiunii
de tranzacționare OPCV transmite
în aceeași zi fiecărui participant la
PCSCV care a încheiat
tranzacție/tranzacții Confirmarea
de tranzacţie conform machetei
din Anexa nr.1.

THREE PHARM
S.R.L.

7.2.23. Alocarea CV rezultate din
tranzacţiile încheiate într-o sesiune
de tranzacţionare pe PCSCV
proporţional cu ofertele de
vânzare se calculează astfel:
[...]
e) Oferta de cumpărare cu cel mai
bun preţ şi cu cea mai bună de
marca de timp în cadrul ofertelor
de acelaşi tip care au acelaşi preţ
se acoperă parţial/integral de la
primul vânzător cu cel mai mare
număr de CV ofertat şi a cărui
ofertă a fost înregistrată prima în
platforma de tranzacţionare sau
după caz de la următorii vânzători
ordonaţi în funcţie de numărul de
CV ofertat şi marca de timp şi
până la acoperirea ofertei de
cumpărare.
7.2.25. Alocarea CV rezultate din
tranzacţiile încheiate într-o sesiune
de tranzacţionare pe PCSCV
proporţional cu ofertele de
cumpărare se calculează astfel:
[...]
e) Oferta de vânzare cu cel mai
bun preţ şi cu cea mai bună de
marca de timp în cadrul ofertelor
de acelaşi tip care au acelaşi preţ

Pentru facilitarea procesului de
comunicare va adresam
solicitarea ca, dupa inchierea
sesiunii de tranzactionare,
confirmarile de tranzactie sa fie
transmise si pe adresa de email
a persoanei desemnate de
mentinerea legaturii cu OPCV,
suplimentar fata de transmiterea
prin fax.

Articolul 7.2.23 liitera e) si
articolul 7.2.24 litera e) din
conținutul cărora se înțelege că
cel mai mare număr de
certificate verzi ofertat și marca
de timp sunt criteriile de
acoperire a ofertelor de vânzare
cu cele de cumpărare.
Conisderăm că introducerea
acestor două criterii este in
contradictie flagranta cu articolul
28 din Regulamentul de
organizare si functionare a pietei
de certificate verzi aprobat prin
Ordinul ANRE nr 77/2017 si
modificat prin Ordinul ANRE nr
178/2018, unde se specifica
faptul că, cităm: „Art. 28 [...]”
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Am luat nota asupra solicitarii de imbunatire si pe masura fluidizarii
proceselor specifice deja prevazute in Regulamentul aplicabil si Procedura
propusa cu incadrarea in termenele impuse prin Regulament, vom
intreprinde masurile corespunzatoare pentru automatizarea unui astfel de
proces paralel de notificare. Vă supunem atenției faptul că revenirea la
alocarea pro-rata a eliminat posibilitatea incheierii si raportarii tranzactiilor
in timp real din punctul de vedere al cantitatilor, introducand timpi
suplimentari pentru stabilirea pretului de tranzactionare si cantitatilor
tranzactionate pe baza alocarii prorata.
In textul procedurii propuse nu am identificat Art. 7.2.24 lit. e). In sensul
celor ce urmeaza am conisderat ca observatiile formulate fac referire la
prevederile Art. 7.2.25 lit. e) din documentul supus dezbaterii publice.
Clarificare:
Textul propus pentru Art 7.2.23 litera e) si art 7.2.25 litera e) trebuie
coroborat cu prevederile stabilite la:
- Art. 7.2.18 din Procedura care reflecta pe deplin prevederile invocate ale
Regulamentului de la Art. 28 alin. (1) lit. a) și lit. b);
- Art. 7.2.20 din Procedura care reflecta pe deplin prevederile invocate ale
Regulamentului de la Art. 28 alin. (1) lit. c);
- Art. 7.2.22 și respectiv Art. 7.2.24 din Procedura care reflecta pe deplin
prevederile invocate ale Regulamentului de la Art. 28 alin. (1) lit. d).
Textul propus privește exclusiv modul de alocare proportional cu numarul
de CV ofertate pentru:
- fiecare „participant a cărui ofertă de vânzare existentă în piață la
încheierea etapei de transmitere a ofertelor a propus un preț mai mic sau
cel mult egal cu PIPCSCV.” ;
- fiecare „participant a cărui ofertă de cumpărare existentă în piață la
încheierea etapei de transmitere a ofertelor a propus un preț mai mare sau
cel puțin egal cu PIPCSCV”.
Propunerea de text detalieaza exclusiv modul de stabilire a relatiilor
bilaterale in vederea notificarii seriilor de CV tranzactionate intre vanzatori
si cumparatori, pentru toate ofertele care au indeplinit conditiile necesare
pentru a fi tranzactionate si alocate „proportional cu CV din ofertele de
vânzare/cumpărare de certificate verzi care au intrat în tranzacție”,
conform cerintelor Regulamentului aplicabil.
Fata de cele de mai sus nu identificam contradictiile flagrante sugerante in
observatiile transmise.

se acoperă parţial/integral de la
primul cumpărător cu cel mai
mare număr de CV ofertat şi a
cărui ofertă a fost înregistrată
prima în platforma de
tranzacţionare sau după caz de la
următorii cumpărători ordonaţi în
funcţie de numărul de CV ofertat
şi marca de timp şi până la
acoperirea ofertei de vânzare.
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THREE PHARM
S.R.L.

7.2.23. Alocarea CV rezultate din
tranzacţiile încheiate într-o sesiune
de tranzacţionare pe PCSCV
proporţional cu ofertele de
vânzare se calculează astfel:
e) Oferta de cumpărare cu cel mai
bun preţ şi cu cea mai bună de
marca de timp în cadrul ofertelor
de acelaşi tip care au acelaşi preţ
se acoperă parţial/integral de la
primul vânzător cu cel mai mare
număr de CV ofertat şi a cărui

Pentru evitarea oricarui dubiu si erori de interpretare a textului procedurii
propunem urmatoarele reformulari:
7.2.23. Alocarea CV rezultate din tranzacţiile încheiate într-o sesiune de
tranzacţionare pe PCSCV proporţional cu ofertele de vânzare se calculează
astfel:
[...]
e) Alocarea proporțională va respecta ordinea ofertelor de cumpărare
stabilită în curba cererii și ordinea ofertelor de vânzare stabilită în curba
ofertei, iar pentru stabilirea relațiilor de vânzare /cumpărare de CV conform
numărului de CV stabilit proporțional oferta de cumpărare cu cel mai bun
preţ şi cu cea mai bună de marca de timp se acoperă parţial/integral de la
primul vânzător cu cel mai mare număr de CV ofertat şi a cărui ofertă a fost
înregistrată prima în platforma de tranzacţionare sau după caz de la
următorii vânzători ordonaţi în funcţie de numărul de CV ofertat şi marca de
timp şi până la acoperirea ofertei de cumpărare.
7.2.25. Alocarea CV rezultate din tranzacţiile încheiate într-o sesiune de
tranzacţionare pe PCSCV proporţional cu ofertele de cumpărare se
calculează astfel:
[...]
e) Alocarea proporțională va respecta ordinea ofertelor de cumpărare
stabilită în curba cererii și ordinea ofertelor de vânzare stabilită în curba
ofertei, iar pentru stabilirea relațiilor de vânzare /cumpărare de CV conform
numărului de CV stabilit proporțional oferta de vânzare cu cel mai bun preţ
şi cu cea mai bună de marca de timp se acoperă parţial/integral de la
primul cumpărător cu cel mai mare număr de CV ofertat şi a cărui ofertă a
fost înregistrată prima în platforma de tranzacţionare sau după caz de la
următorii cumpărători ordonaţi în funcţie de numărul de CV ofertat şi marca
de timp şi până la acoperirea ofertei de vânzare.

Articolul 7.2.23 liitera e) intra in
contradictie cu cele iterate in art.
Art 7.2.22 si 7.2.23 lit a)-d)
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Nu identificăm contradicția sugerată prin comentariu.
Art. 7.2.23 lit. e) stabilește modul în care se procedează pentru stabilirea
relațiilor bilaterale și nu aduce atingere modului de stabilire a numărului de
CV tranzacționate deja stabilit la Art. 7.2.23 lit. a).
Pentru evitarea oricărui dubiu am propus reformularea prevederilor Art.
7.2.23 lit. e).

ofertă a fost înregistrată prima în
platforma de tranzacţionare sau
după caz de la următorii vânzători
ordonaţi în funcţie de numărul de
CV ofertat şi marca de timp şi
până la acoperirea ofertei de
cumpărare.
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THREE PHARM
S.R.L.

7.2.25. Alocarea CV rezultate
din tranzacţiile încheiate într-o
sesiune de tranzacţionare pe
PCSCV proporţional cu ofertele de
cumpărare se calculează astfel:
e) Oferta de vânzare cu cel mai
bun preţ şi cu cea mai bună de
marca de timp în cadrul ofertelor
de acelaşi tip care au acelaşi preţ
se acoperă parţial/integral de la
primul cumpărător cu cel mai
mare număr de CV ofertat şi a
cărui ofertă a fost înregistrată
prima în platforma de
tranzacţionare sau după caz de la
următorii cumpărători ordonaţi în
funcţie de numărul de CV ofertat
şi marca de timp şi până la
acoperirea ofertei de vânzare.

Articolul 7.2.25 liitera e) intra in
contradictie cu cele iterate in art.
Art 7.2.24 si 7.2.25 lit a)-d)
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Nu identificăm contradicția sugerată prin comentariu.
Art. 7.2.25 lit. e) stabilește modul în care se procedează pentru stabilirea
relațiilor bilaterale și nu aduce atingere modului de stabilire a numărului de
CV tranzacționate deja stabilit la Art. 7.2.25 lit. a).
Pentru evitarea oricărui dubiu am propus reformularea prevederilor Art.
7.2.25 lit. e).
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THREE PHARM
S.R.L.

7.2.23. Alocarea CV rezultate din
tranzacţiile încheiate într-o sesiune
de tranzacţionare pe PCSCV
proporţional cu ofertele de
vânzare se calculează astfel:
e) Oferta de cumpărare cu cel mai
bun preţ şi cu cea mai bună de
marca de timp în cadrul ofertelor
de acelaşi tip care au acelaşi preţ
se acoperă parţial/integral de la
primul vânzător cu cel mai mare
număr de CV ofertat şi a cărui
ofertă a fost înregistrată prima în
platforma de tranzacţionare sau
după caz de la următorii vânzători
ordonaţi în funcţie de numărul de
CV ofertat şi marca de timp şi
până la acoperirea ofertei de
cumpărare.
7.2.25. Alocarea CV rezultate din
tranzacţiile încheiate într-o sesiune
de tranzacţionare pe PCSCV
proporţional cu ofertele de
cumpărare se calculează astfel:
e) Oferta de vânzare cu cel mai
bun preţ şi cu cea mai bună de
marca de timp în cadrul ofertelor
de acelaşi tip care au acelaşi preţ
se acoperă parţial/integral de la
primul cumpărător cu cel mai
mare număr de CV ofertat şi a
cărui ofertă a fost înregistrată
prima în platforma de
tranzacţionare sau după caz de la
următorii cumpărători ordonaţi în
funcţie de numărul de CV ofertat
şi marca de timp şi până la
acoperirea ofertei de vânzare.

Art 7.2.23 litera e) si art 7.2.24
litera e) sunt in contradictie cu
articolul II din Ordinul 178/2018
pentru modificarea si
completarea Regulamentului de
organizare si functionare a pietei
de certificate verzi aprobat prin
Ordinul ANRE nr 77/2017: "Art.
II - Societatea "Operatorul Pieţei
de Energie Electrică şi de Gaze
Naturale OPCOM" - S.A. modifică
procedurile referitoare la
tranzacţionarea certificatelor
verzi pe piaţa de certificate verzi
în concordanţă cu prevederile
regulamentului prevăzut la art. I,
cu consultarea operatorilor
economici din sectorul energiei
electrice, cu asigurarea
funcţionării pieţei centralizate
anonime spot de certificate verzi
prin alocarea certificatelor verzi
rezultate din tranzacţiile
încheiate într-o sesiune de
tranzacţionare proporţional cu
ofertele de vânzare/cumpărare
de certificate verzi începând cu
data de 1 decembrie 2018, şi le
transmite la Autoritatea
Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei pentru
informare în termen de 30 de
zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, a prezentului ordin."
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In textul procedurii propuse nu am identificat Art. 7.2.24 lit. e). In sensul
celor ce urmeaza am conisderat ca observatiile formulate fac referire la
prevederile Art. 7.2.25 lit. e) din documentul supus dezbaterii publice.
Clarificare:
Textul propus pentru Art 7.2.23 litera e) si art 7.2.25 litera e) trebuie
coroborat cu prevederile stabilite la:
- Art. 7.2.18 din Procedura care reflecta pe deplin prevederile invocate ale
Regulamentului de la Art. 28 alin. (1) lit. a) și lit. b);
- Art. 7.2.20 din Procedura care reflecta pe deplin prevederile invocate ale
Regulamentului de la Art. 28 alin. (1) lit. c);
- Art. 7.2.22 și respectiv Art. 7.2.24 din Procedura care reflecta pe deplin
prevederile invocate ale Regulamentului de la Art. 28 alin. (1) lit. d).
Textul propus privește exclusiv modul de alocare proportional cu numarul
de CV ofertate pentru:
- fiecare „participant a cărui ofertă de vânzare existentă în piață la
încheierea etapei de transmitere a ofertelor a propus un preț mai mic sau
cel mult egal cu PIPCSCV.” ;
- fiecare „participant a cărui ofertă de cumpărare existentă în piață la
încheierea etapei de transmitere a ofertelor a propus un preț mai mare sau
cel puțin egal cu PIPCSCV”.
Propunerea de text detalieaza exclusiv modul de stabilire a relatiilor
bilaterale in vederea notificarii seriilor de CV tranzactionate intre vanzatori
si cumparatori, pentru toate ofertele care au indeplinit conditiile necesare
pentru a fi tranzactionate si alocate „proportional cu CV din ofertele de
vânzare/cumpărare de certificate verzi care au intrat în tranzacție”,
conform cerintelor Regulamentului aplicabil.
Fata de cele de mai sus nu identificam contradictiile sugerante in
observatiile transmise.
Pentru evitarea oricarui dubiu si erori de interpretare a textului procedurii
au fost propuse reformulari ale prevederilor Art. 7.2.23 lit. e) și respectiv
7.2.25 lit. e).
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SOCIETATEA
NATIONALA DE
GAZE
NATURALE
`ROMGAZ` S.A.

7.2.27. După încheierea sesiunii
de tranzacționare OPCV transmite
în aceeași zi fiecărui participant la
PCSCV care a încheiat
tranzacție/tranzacții Confirmarea
de tranzacţie conform machetei
din Anexa nr.1.

Avand in vedere experienta
avuta in urma participarii cu
oferte de cumparare la Piata
Centralizata de Certificate Verzi
(prelucrarea unui numar mare
de facturi intr-un timp limitat) va
rugam ca la analiza modului de
functionare a PCSCV sa se
introduca limitari precum:- nr
minim de CV alocat proportional
pentru care urmeaza a se emite
o factura sa fie de ex. 500 CV,
operatorii economici care vand
un numar mai mic sau egal cu nr
minim de CV de alocat
proportional, urmand a emite o
singura factura;- nr maxim de
participanti cu care un
cumparator intra in tranzactie sa
fie de ex. 10 justificat de facturi
posibil a fi prelucrate in perioada
de 3 zile lucratoare alocate platii
(tranzactionarea cu un număr
foarte mare de participanti nu va
face altceva decat sa determine
neparticiparea la PCSCV si
orientarea catre
PCTCV)Menționăm că
tranzacționarea cu un număr
foarte mare de participanti nu va
face altceva decat sa determine
neparticiparea la PCSCV si
orientarea catre PCTCV.
De asemenea va rugam a lua in
considerare ca la punctul 7.2.27
sa fie adaugata precizarea "atat
prin fax cat si prin adresa de email a reprezentantului
desemnat".
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OPCOM eleborează documentele specifice Pieţei de Certificate Verzi în
conformitate cu prevederile cadrului legal în vigoare, respectiv ale
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Pieţei de Certificate Verzi,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 77/2017, cu modificările şi completările
ulterioare, în continuare Regulament.Pentru clarificări vă rugăm să revedeţi
prevederile Art. II din Ordinul ANRE nr. 178/2018 pentru modificarea şi
completarea Regulamentului. Pentru conformitate cu prevederile aplicabile
ale Regulamentului propunem mentinerea textuluidin documentul supus
dezbaterii publice.

Am luat nota asupra solicitarii de imbunatire si pe masura fluidizarii
proceselor specifice deja prevazute in Regulamentul aplicabil si Procedura
propusa cu incadrarea in termenele impuse prin Regulament, vom
intreprinde masurile corespunzatoare pentru automatizarea unui astfel de
proces paralel de notificare. Vă supunem atenției faptul că revenirea la
alocarea pro-rata a eliminat posibilitatea incheierii si raportarii tranzactiilor
in timp real din punctul de vedere al cantitatilor, introducand timpi

suplimentari pentru stabilirea pretului de tranzactionare si cantitatilor
tranzactionate pe baza alocarii prorata.
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1) ENEL
ENERGIE S.A.
2) ENEL
ENERGIE
MUNTENIA S.A.
3) ENEL GREEN
POWER
ROMANIA S.A.

7.1.2. Prin excepție de la
prevederile menţionate la punctul
7.1.1. în perioada 1 decembrie
2018 - 31 martie 2019 sesiunile de
tranzacţionare pe PCSCV se
organizează de cel puţin două ori
pe lună. OPCV publică în acest
sens programul sesiunilor de
tranzacționare cu cel puțin 5 zile
lucrătoare înainte de data sesiunii
de tranzacționare.

1) ENEL
ENERGIE S.A.
2) ENEL
ENERGIE
MUNTENIA S.A.
3) ENEL GREEN
POWER
ROMANIA S.A..

7.2.23. Alocarea CV rezultate din
tranzacţiile încheiate într-o sesiune
de tranzacţionare pe PCSCV
proporţional cu ofertele de
vânzare se calculează astfel:
e) Oferta de cumpărare cu cel mai
bun preţ şi cu cea mai bună de
marca de timp în cadrul ofertelor
de acelaşi tip care au acelaşi preţ
se acoperă parţial/integral de la
primul vânzător cu cel mai mare
număr de CV ofertat, şi a cărui
ofertă a fost înregistrată prima în
platforma de tranzacţionare sau
după caz de la următorii vânzători
ordonaţi în funcţie de numărul de
CV ofertat şi marca de timp şi
până la acoperirea ofertei de
cumpărare.

7.1.2. Prin excepție de la
prevederile menţionate la
punctul 7.1.1. în perioada 1
decembrie 2018 - 31 martie
2019 sesiunile de tranzacţionare
pe PCSCV se organizează maxim
o sesiune de licitație pe lună.
OPCV publică în acest sens
programul sesiunilor de
tranzacționare cu cel puțin 5 zile
lucrătoare înainte de data
sesiunii de tranzacționare.
7.2.23. Alocarea CV rezultate din
tranzacţiile încheiate într-o
sesiune de tranzacţionare pe
PCSCV proporţional cu ofertele
de vânzare se calculează astfel:
e) Volumul de CV tranzacționat
din oferta de cumpărare cu cel
mai bun preţ şi cu cea mai bună
de marca de timp în cadrul
ofertelor de acelaşi tip care au
acelaşi preţ se acoperă
parţial/integral de la primul
vânzător cu cel mai mare număr
de CV tranzacționat şi a cărui
ofertă a fost înregistrată prima în
platforma de tranzacţionare sau
după caz de la următorii
vânzători ordonaţi în funcţie de
numărul de CV tranzacționat şi
marca de timp şi până la
acoperirea Volumului de CV
tranzacționat.
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În perioada 1 decembrie 2018 - 31 martie 2019 sesiunile de tranzacţionare
pe PCSCV se organizează de cel puţin două ori pe lună, în conformitate cu
prevederile art. V alin. (2) din Ordinul ANRE nr. 178/2018 pentru
modificarea şi completarea Regulamentului.
Pentru conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului propunem
mentinerea textului din documentul supus dezbaterii publice.

Pentru evitarea oricarui dubiu si erori de interpretare a textului procedurii
propunem urmatoarea reformulare:
7.2.23. Alocarea CV rezultate din tranzacţiile încheiate într-o sesiune de
tranzacţionare pe PCSCV proporţional cu ofertele de vânzare se calculează
astfel:
[...]
e) Alocarea proporțională va respecta ordinea ofertelor de cumpărare
stabilită în curba cererii și ordinea ofertelor de vânzare stabilită în curba
ofertei iar pentru stabilirea relațiilor de vânzare /cumpărare de CV conform
numărului de CV stabilit proporțional oferta de cumpărare cu cel mai bun
preţ şi cu cea mai bună de marca de timp se acoperă parţial/integral de la
primul vânzător cu cel mai mare număr de CV ofertat şi a cărui ofertă a fost
înregistrată prima în platforma de tranzacţionare sau după caz de la
următorii vânzători ordonaţi în funcţie de numărul de CV ofertat şi marca de
timp şi până la acoperirea ofertei de cumpărare.
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1) ENEL
ENERGIE S.A.
2) ENEL
ENERGIE
MUNTENIA S.A.
3) ENEL GREEN
POWER
ROMANIA S.A..

7.2.25. Alocarea CV rezultate din
tranzacţiile încheiate într-o sesiune
de tranzacţionare pe PCSCV
proporţional cu ofertele de
cumpărare se calculează astfel:
e) Oferta de vânzare cu cel mai
bun preţ şi cu cea mai bună de
marca de timp în cadrul ofertelor
de acelaşi tip care au acelaşi preţ
se acoperă parţial/integral de la
primul cumpărător cu cel mai
mare număr de CV ofertat şi a
cărui ofertă a fost înregistrată
prima în platforma de
tranzacţionare sau după caz de la
următorii cumpărători ordonaţi în
funcţie de numărul de CV ofertat
şi marca de timp şi până la
acoperirea ofertei de vânzare.

Pentru evitarea oricarui dubiu si erori de interpretare a textului procedurii
propunem urmatoarea reformulare:
7.2.25. Alocarea CV rezultate din tranzacţiile încheiate într-o sesiune de
tranzacţionare pe PCSCV proporţional cu ofertele de cumpărare se
calculează astfel:
[...]
e) Alocarea proporțională va respecta ordinea ofertelor de cumpărare
stabilită în curba cererii și ordinea ofertelor de vânzare stabilită în curba
ofertei, iar pentru stabilirea relațiilor de vânzare /cumpărare de CV conform
numărului de CV stabilit proporțional oferta de vânzare cu cel mai bun preţ
şi cu cea mai bună de marca de timp se acoperă parţial/integral de la
primul cumpărător cu cel mai mare număr de CV ofertat şi a cărui ofertă a
fost înregistrată prima în platforma de tranzacţionare sau după caz de la
următorii cumpărători ordonaţi în funcţie de numărul de CV ofertat şi marca
de timp şi până la acoperirea ofertei de vânzare.
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1) ENEL
ENERGIE S.A.
2) ENEL
ENERGIE
MUNTENIA S.A.
3) ENEL GREEN
POWER
ROMANIA S.A.

7.2.25. Alocarea CV rezultate din
tranzacţiile încheiate într-o
sesiune de tranzacţionare pe
PCSCV proporţional cu ofertele
de cumpărare se calculează
astfel:
e) Volumul de CV tranzacționat
din Oferta de vânzare cu cel mai
bun preţ şi cu cea mai bună de
marca de timp în cadrul ofertelor
de acelaşi tip care au acelaşi
preţ se acoperă parţial/integral
de la primul cumpărător cu cel
mai mare număr de CV
tranzacționat şi a cărui ofertă a
fost înregistrată prima în
platforma de tranzacţionare sau
după caz de la următorii
cumpărători ordonaţi în funcţie
de numărul de CV tranzacționat
şi marca de timp şi până la
acoperirea Volumului de CV
tranzacționat.

9.2.
Cumpărătorul achită
factura până la data scadentă a
acesteia care este a 3-a zi
lucrătoare de la data emiterii
acesteia.

9.2.
Cumpărătorul achită
factura până la data scadentă a
acesteia care este a 4-a zi
lucrătoare de la data emiterii
acesteia.

Termenul de achitare de către cumpărător al facturilor este stabilit conform
prevederilor art. 25 alin. (2) lit. d) din Regulament.
Pentru conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului propunem
mentinerea textului din documentul supus dezbaterii publice.
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