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1

SCOP

1.1.

Prevederile Procedurii privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi administrarea
pieţei CBCV ,sunt în concordanță cu prevederile Legii nr. 220/27.10.2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu toate
modificările și completările ulterioare.

Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi administrarea pieţei CBCV are

drept scop precizarea condițiilor referitoare la:
a) Enunțarea principiilor de funcționare a Pieţei Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi;
b) Organizarea sesiunilor de licitație pentru tranzacționarea centralizată a Contractelor
Bilaterale de Certificate Verzi;
c) Publicarea informațiilor.
d) Înregistrării în Registrul Certificatelor Verzi a tranzacțiilor efectuate cu Certificate Verzi
prin Contracte Bilaterale.
e) Transferului Certificatelor Verzi tranzacționate prin Contracte Bilaterale de Certificate
Verzi, din conturile Participanţilor la Piaţa de Certificate Verzi vânzători în conturile
Participanţilor la Piaţa de Certificate Verzi cumpărători.

1.2.

Contractele Bilaterale de Certificate Verzi încheiate înainte de intrarea în vigoare a
”Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/04.06.2013 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 220/27.10.2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie”, cu respectarea ”Regulamentului de organizare şi
funcţionare a pieţei de certificate verzi”, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 44/20.10.2011, în
vigoare la data încheierii acestora, îşi produc în continuare efectele juridice până la data
expirării acestora, fără posibilitatea de prelungire a acestora, numai dacă operatorii
economici semnatari erau înregistraţi ca Participanți la Piața de Certificate Verzi la data
încheierii acestora, conform cu art. 22 din ”Regulamentul de organizare şi funcţionare a
pieţei de certificate verzi”, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 44/20.10.2011, în vigoare la data
data încheierii acestora.

1.3.

Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin
grupuri/centrale electrice care beneficiază de sistemul de promovare, cu puteri instalate de
cel mult 1 MW pe producător şi 2 MW pe producător pentru cogenerare de înaltă eficienţă
pe bază de biomasă, pot încheia contracte bilaterale de vânzare/cumpărare a certificatelor
verzi negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali, prin excepţie de la regula
tranzacţionării centralizate a acestora, în conformitate cu prevederile Art. II din ”Legea nr.
23/14.03.2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/04.06.2013
privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/27.10.2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie”.

1.4. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor bilaterale de Certificate Verzi, în condiţiile
Procedurii PCBCV, sunt următoarele:
a)

accesul nediscriminatoriu la licitaţiile organizate pentru toţi operatorii economici
înregistrați ca participanţi la Piața de Certificate Verzi;
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b)
c)
d)

2

folosirea mecanismelor concurenţiale pentru atribuirea contractelor care fac obiectul

Procedurii PCBCV;

transparenţa – prin publicarea în avans, conform termenelor precizate în Procedura
PCBCV, a informaţiilor referitoare la contractele ce urmează a fi tranzacţionate şi
sesiunile de licitaţie aferente, precum și prin publicarea rezultatelor;
nediscriminare şi obiectivitate - prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor
de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractelor astfel încât participanţilor la
licitaţii să li se acorde şanse egale de atribuire a contractului.

DOMENIUL DE APLICARE

Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi administrarea
pieţei CBCV se aplică de către Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze
Naturale ”Opcom” S.A. şi de către operatorii economici înregistrați ca participanţi la
Piața de Certificate Verzi, care tranzacționează pe Piaţa Contractelor Bilaterale de
Certificate Verzi, în vederea contractării Certificatelor Verzi la un preț transparent,

2.1.1.1.

înregistrării în Registrul Certificatelor Verzi a tranzacțiilor efectuate cu Certificate Verzi prin
Contracte Bilaterale de Certificate Verzi şi transferului Certificatelor Verzi tranzacționate
prin Contracte Bilaterale de Certificate Verzi, din conturile Participanţilor la Piaţa de
Certificate Verzi vânzători în conturile Participanţilor la Piaţa de Certificate Verzi
cumpărători.

3

ACRONIME
Acronimele utilizate în cadrul Procedurii PCBCV au următoarele semnificaţii:
3.1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;
3.2. CBCV - Contract Bilateral de Certificate Verzi
3.3. ”Opcom” S.A. - Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ”Opcom”
S.A.
3.4. CV - Certificat Verde;
3.5. PCBCV - Piaţa Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi;
3.6. PCV - Piaţa de Certificate Verzi;

4

DEFINIŢII
„ Termenii folositi sunt cei definiti in Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare” si in „ Regulamentul de organizare si functionare a
pietei de certificate verzi aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 57/2013”
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4.1. Anunț de organizare a sesiunii de licitație - Document emis de către ”Opcom” S.A. și

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
5

publicat pe pagina web a ”Opcom” S.A. (www.opcom.ro), prin care Participanților la PCV le
sunt comunicate: data și ora organizării sesiunii de licitație, numele iniţiatorului, și termenul
limită de depunere a ofertelor de răspuns;
Cod de identificare a ofertei - Cod alfanumeric alocat fiecărei oferte, prin care aceasta
poate fi identificată pe PCBCV;
Cod de identificare pe Piaţa Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi - Cod
alfanumeric alocat fiecărui Participant la PCV, în platforma de tranzacționare a CV pe PCBCV,
de către ”Opcom” S.A.;
Comisie de licitaţie - Comisie constituită prin Decizia emisă de către Directorul General al
”Opcom” S.A. de numire a reprezentanților ”Opcom” S.A. care pot fi membri ai acesteia, în
vederea organizării și desfășurării sesiunilor de licitație pe PCBCV, precum și a întocmirii
documentelor aferente acestora. Comisia de licitație este alcătuită din reprezentanți ai
”Opcom” S.A. și un reprezentant al Participantului la PCV inițiator;
Oferte de Certificate Verzi pe PCBCV- Oferte cu caracteristici bine definite privind
numărul de CV oferite spre cumpărare/vânzare, preţul solicitat/oferit precum şi condiţiile de
plată, ferm stabilite în momentul introducerii lor în piaţă;
Ora de închidere a perioadei de ofertare - Ora până la care ofertele de răspuns pe
PCBCV, pot fi transmise către ”Opcom” S.A., în ziua de organizare a sesiunii de licitaţie;
Interval de ofertare- intervalul orar din zilele lucratoare in care se primesc ofertele
initiatoare. Acesta este Luni – Joi : 08:00-15:00, Vineri 08:00-12:00.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

6.1. Legea nr. 220/27.10.2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie, cu toate modificările și completările ulterioare;

6.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Pieţei de Certificate Verzi aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 60/01.04.2015.

6

CADRUL DE ORGANIZARE A SESIUNILOR DE LICITAȚIE

6.1

CONTRACTUL DE VÂNZARE/CUMPĂRARE

7.1.1. În vederea tranzacționării pentru încheierea CBCV, Participanții la PCV
înaintează către ”Opcom” S.A. solicitări de organizare a unor sesiuni de licitaţie și
depun la ”Opcom” S.A., în variantă electronică pe adresa pcbcv@opcom.ro.
ofertele ce urmează a fi publicate în vederea tranzacţionării și contractele de
vânzare/cumpărare elaborate luând în considerare prevederile prezentei
Proceduri a PCBCV.
7.1.2. ”Opcom” S.A., va publica textul contractelor de vânzare/cumpărare aferente
ofertelor inițiatoare ce urmează a fi tranzacţionate şi numele Participantului la
PCV care le înaintează.
7.1.3. Participanții la PCV care intenţionează să participe efectiv la sesiunile de licitaţii
cu oferte de răspuns la ofertele publicate au obligaţia să verifice cerinţele
stipulate prin clauzele contractelor de vânzare/cumpărare propuse împreună cu
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ofertele supuse licitaţiei şi să participe la licitaţie numai pentru acele oferte pentru
care contractul de vânzare/cumpărare CV aferent corespunde cerinţelor proprii.
6.2

OFERTELE DE CV PE PCBCV

7.2.1. Ofertele de CV inițiatoare pot fi de următoarele tipuri:
7.2.1.1. Ofertă de vânzare cu preţ minim, publicată în vederea organizării unei
sesiuni de licitaţie pentru primirea de oferte de răspuns de cumpărare.
7.2.1.2. Ofertă de cumpărare cu preţ maxim, publicată în vederea organizării unei
sesiuni de licitaţie pentru primirea de oferte de răspuns de vânzare.
7.2.2. Ofertele de CV de răspuns pot fi de următoarele tipuri:
7.2.1.3. Ofertă de vânzare - răspuns la oferta de cumpărare (codul ofertei din
anunţ) lansată ca răspuns la o ofertă de cumpărare publicată.
7.2.1.4. Ofertă de cumpărare - răspuns la oferta de vânzare (codul ofertei din
anunţ) lansată ca răspuns la o ofertă de vânzare publicată.
7.2.3. Ofertele inițiatoare propuse in vederea tranzacţionării pe PCBCV, reprezintă
oferte cu caracteristici ferm definite, după cum urmează:
a) Numărul de CV, care poate sa fie fix sau variabil intr-un interval definit, cu
precizarea valorii minime si maxime;
b) Preţul (cu încadrarea prețului în limitele legal stabilite pentru valorea de
tranzacționate a CV), în Lei/CV, propus prin ofertă, diferă în funcție de tipul
acesteia:
i) Preț minim - în cazul licitaţiilor organizate pentru oferte de vânzare
publicate,
ii) Preț maxim - în cazul licitaţiilor organizate pentru oferte de cumpărare
publicate.
c) Perioada de valabilitate a CBCV
7.2.4. Preţul propus prin oferta inițiatoare nu include TVA.
7.2.5. Preţul prevăzut la alin. (1) lit. b) poate să fie fix pe toată perioada de valabilitate a
CBCV sau poate să fie exprimat printr-o formulă de calcul care conţine
exclusiv termeni determinaţi sau determinabili pe baza unor date publice, cu
explicarea fiecărui termen.
7.2.6. În cazul în care, pe perioada de valabilitate a CBCV, în urma aplicării formulei
de calcul menţionată la alin. (2) preţul CV nu rezultă în limitele legal stabilite,
în vigoare la data facturării, preţul de tranzacţionare a CV este egal cu limita
legală care ar fi fost depăşită.
7

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SESIUNILOR DE LICITAŢIE

7.1

INIŢIEREA SESIUNILOR DE LICITAŢIE

8.1.1. Participanții la PCV interesaţi în propunerea de oferte care să fie supuse licitaţiei,

transmit la ”Opcom” S.A. ofertele proprii, conform Anexelor 2 și 9 la prezenta
Procedură, împreună cu contractele aferente, numai in intervalul orar de primire a
ofertelor inițiatoare publicat pe pagina web a ”Opcom” S.A., în secțiunea dedicată
PCBCV.
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8.1.2. Fiecare ofertă ce urmează a fi supusă licitaţiei, în momentul recepționării și acceptării ei de
către ”Opcom” S.A., primește un Cod de identificare care este publicat odată cu oferta.
Acesta reprezintă codul de licitaţie aferent ofertei.
8.1.3. După primirea contractelor şi ofertelor inițiatoare aferente ce îndeplinesc condiţiile precizate
în prezenta Procedură în vederea publicării lor, ”Opcom” S.A. întocmește pentru fiecare ofertă
inițiatoare primită, un Anunț de organizare a sesiunii de licitație în care se precizează Codul
de identificare a ofertei, data licitaţiei şi ora organizării sesiunii de licitație şi termenul limită de
transmitere a ofertelor de răspuns.
8.1.4. Anunțul de organizare a sesiunii de licitație și oferta propusă pentru a fi supusă licitaţiei
împreună cu contractul aferent sunt publicate pe pagina web a ”Opcom” S.A., în secțiunea
dedicată PCBCV, începând cu prima zi lucrătoare imediat următoare înregistrării ofertelor
pentru publicare la ”Opcom” S.A., pentru o perioadă de minim 5 zile lucrătoare (inclusiv ziua
publicării ofertelor şi exclusiv data licitaţiei).
8.1.5. ”Opcom” S.A. definește câte un tip de instrument tranzacţionat pentru fiecare ofertă
inițiatoare primită şi acceptată, conform Codului de identificare primit de această ofertă.
7.2

RETRAGEREA OFERTELOR PUBLICATE ŞI ANULAREA SESIUNILOR DE LICITAŢIE

8.2.1. Participanții la PCV care au înaintat oferte inițiatoare în vederea publicării lor şi

organizării de sesiuni de licitaţie pot decide retragerea ofertelor inițiatoare înainte de
ora de începere a sesiunii de licitație, cu asumarea prevederilor Regulamentului
privind cadrul organizat de tranzacționare a CBCV și ale prezentei Proceduri
Participanții la PCV care au transmis oferte de răspuns față de oferta publicată îşi pot
retrage ofertele proprii până la ora de începere a sesiunii de licitaţie.
8.2.2. In urma retragerii ofertei initiatoare, pe site-ul OPCOM, se va publicata mesajul
privind retragerea acesteia, impreuna cu numarul de inregistrare.
8.2.3. Sesiunea de licitație se declară ”anulată” în situaţia când până la termenul stabilit prin
anunțul de organizare a sesiunii de licitație nu au fost depuse oferte de răspuns la
oferta iniţiatoare, si de asemenea, vor fi declarate anulate sesiunile de licitație
propuse de către participanții la piață care pe parcursul perioadei de publicare a
anunțului de organizare a sesiunii de licitație au fost suspendaţi de la tranzacţionarea
pe Piaţa de Certificate Verzi, conform cu prevederile Procedurii privind înregistrarea,
retragerea, suspendarea şi revocarea Participanţilor la/de la Piaţa de Certificate
Verzi”, aprobată prin Avizul ANRE nr. …...
8.2.4. În cazul în care, pe parcursul perioadei de publicare a unei oferte iniţiatoare, valorile-limită
de tranzacţionare a certificatelor verzi sunt modificate prin ordin al preşedintelui ANRE, iar
preţul ofertei iniţiatoare nu se mai încadrează în noile valori-limită de tranzacţionare, se
anulează licitaţia respectivă, cu posibilitatea reluării acesteia.
7.3

ÎNSCRIEREA LA LICITAȚII A OFERTELOR DE RĂSPUNS ŞI DESFĂŞURAREA
SESIUNII DE LICITAȚIE

ÎNSCRIEREA LA LICITAŢII A OFERTELOR DE RĂSPUNS
8.3.1. Pentru depunerea ofertelor, Participantul la PCV trebuie să desemneze, prin

împuternicire semnată de reprezentantul legal al societății, o persoană care are drept
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de reprezentare în licitaţie, de retragere şi/sau modificare a ofertelor depuse, în cazul
intrării în situaţie de balotaj.
8.3.2. Ofertele formulate ca răspuns la ofertele inițiatoare publicate trebuie să ţină seama de
cerinţele precizate prin ofertele publicate şi să fie transmise în plic închis la ”Opcom”
S.A., până cel mai târziu la data anunţată pentru organizarea licitaţiei,cu cel puțin o
oră înainte de începere a licitaţiei.
8.3.3. Participanții la PCV pot depune câte o singură ofertă de vânzare/cumpărare de
răspuns pentru fiecare dintre ofertele propuse prin Anunţuri de organizare a sesiunilor
de licitaţie.
8.3.4. Plicurile în care sunt transmise ofertele formulate ca răspuns la ofertele publicate sunt
sigilate de către un membru al Comisiei de licitaţie/reprezentant „Opcom” S.A., la
momentul primirii și înregistrării lor la ”Opcom” S.A., sunt marcate cu ora primirii şi
sunt deschise în momentul începerii sesiunii de licitaţie, în ordinea primirii și
înregistrării lor.

DESFĂȘURAREA SESIUNII DE LICITAŢIE
Sesiunea de licitaţie se desfăşoară la sediul ”Opcom” S.A., în ziua şi la ora stabilite
de către „Opcom” S.A. prin Anunţul de organizare a sesiunii de licitaţie.
8.3.6. „Opcom” S.A. ia legătura, ori de câte ori este cazul pe durata desfășurării sesiunilor
de licitaţie, cu persoana desemnată ca având drept de a modifica şi/sau de a
retrage ofertele în numele Participantului la PCV pe care îl reprezintă, precum şi de
a lua hotărâri în numele acestuia privitor la participarea la sesiunile de licitaţie.
8.3.7. În cazul îndeplinirii condiţiilor de depunere a ofertelor de răspuns, conform
prevederilor prezentei Proceduri, la sesiunea de licitaţie pot participa reprezentanţii
împuterniciţi ai Participanţilor la PCV care au depus oferte de răspuns pentru oferta
inițiatoare pentru care se desfăşoară licitaţia, câte unul pentru fiecare Participant.
8.3.8. În timpul sesiunii de licitaţie, persoanele admise în sesiunea de licitaţie trebuie să
păstreze disciplina impusă de ”Opcom” S.A. şi să aibă o atitudine corespunzătoare
desfăşurării în bune condiţii a sesiunii de licitaţie: să nu utilizeze telefoanele mobile,
aparatele de fotografiat sau de înregistrare a vocii, să aibă o poziţie neutră faţă de
procesul de licitaţie și să păstreze liniştea. La orice abatere faţă de cele de mai sus,
persoanele în cauză pot fi evacuate din sala în care se desfăşoară sesiunea de
licitaţie.
8.3.9. După deschiderea sesiunii de licitație, Comisia de licitație introduce în Platforma de
tranzacționare numărul de CV și prețul aferent ofertei publicate.
8.3.10. După introducerea ofertei publicate, Comisia de licitație deschide ofertele de
răspuns, le analizează și, după validare, le afişează pentru ca acestea să poată fi
vizualizate de către toţi Participanţii la licitaţie.
8.3.11. O ofertă de răspuns validă conține următoarele precizari:
a) Codul de identificare al ofertei pentru care este organizată sesiunea de licitaţie
și sensul de ofertare corespunzător ofertei de răspuns;
b) Numărul de CV corespunzătoare ofertei publicate pentru care este organizată
sesiunea de licitaţie.
c) Preţul mai mare sau egal cu cel din oferta publicată pentru care este
organizată sesiunea de licitaţie, în cazul licitaţiilor pentru oferte de vânzare cu

8.3.5.
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preţ minim; prețul din oferta de răspuns nu poate fi mai mare decât prețul
maxim de tranzacționare a CV legal stabilit.
d) Preţul egal sau mai mic cu cel din oferta publicată pentru care este organizată
sesiunea de licitaţie, în cazul licitaţiilor pentru oferte de cumpărare cu preţ
maxim; prețul din oferta de răspuns nu poate fi mai mic decât prețul minim de
tranzacționare a CV legal stabilit.
e) Perioada de valabilitate a contractului conform contractului publicat împreună
cu oferta inițiatoare.

f) Semnătura reprezentantului legal al participantului.

8.3.12. Numărul de certificate verzi şi preţul aferent fiecărei oferte de răspuns deschise de

către preşedintele Comisiei de licitaţie şi validată de către membrii acesteia sunt
introduse în Platforma de tranzacţionare de către unul dintre membrii Comisiei,
conform atribuţiilor stabilite prin Decizia de numire a comisiei de licitaţie, emisă de
către Directorul General al ”Opcom” S.A..
8.3.13. Platforma de tranzacţionare actualizează şi ordonează în mod automat, în timp real,
în funcţie de cel mai bun preţ, toate ofertele de răspuns valide introduse, pentru ca
acestea să poată fi vizualizate de către toţi Participanţii la licitaţie.
8.3.14. După afişarea tuturor ofertelor de răspuns valide, oferta câştigătoare a licitaţiei este
declarată oferta cu cel mai bun preţ, respectiv:
a) cel mai mare preţ de cumpărare, în cazul licitării pentru ofertele de vânzare
publicate;
b) cel mai mic preţ de vânzare, în cazul licitării pentru ofertele de cumpărare
publicate.
8.3.15. În cazul în care, după afișarea tuturor ofertelor de răspuns, există doi sau mai mulţi
Participanţi care au ofertat acelaşi cel mai bun preţ (situaţie de balotaj), pentru
aceştia se va organiza o nouă sesiune de licitaţie în termen de patruzeci și cinci (45)
de minute de la înregistrarea situaţiei de balotaj.
8.3.16. Participanţii care vor intra în sesiunea de licitaţie pentru situația de balotaj pot
depune/transmite la ”Opcom” S.A., noi oferte fie în plic închis, fie prin email, caz in
care oferta este inchisa in plic de reprezentatii OPCV pentru asigurarea
confidentialitatii, în interval de treizeci (30) de minute de la anunţarea organizării
noii sesiuni de licitaţie, imediat după înregistrarea situaţiei de balotaj, după cum
urmează:
a) la preţ mai mare sau cel puţin egal cu preţul primei oferte, în cazul licitaţiilor
organizate pentru oferte de vânzare publicate;
b) la preţ mai mic sau cel mult egal cu preţul primei oferte, în cazul licitaţiilor
organizate pentru oferte de cumpărare.
8.3.17. În cazul în care, nici în urma celei de a doua sesiuni de licitație nu poate fi desemnat
un câştigător, licitaţia se reia conform prevederilor prezentei Proceduri cu privire la
sesiunile de balotaj.
8.3.18. În cazul particular în care, după afișarea tuturor ofertelor de răspuns, există doi sau
mai mulţi Participanţi care au ofertat acelaşi cel mai bun preţ care este în
următoarele situații:
a) are valoarea limitei superioare a CV aprobate anual de ANRE, în cazul
licitaţiilor organizate pentru oferte de vânzare publicate,
b) are valoarea limitei inferioare a CV aprobate anual de ANRE, în cazul licitaţiilor
organizate pentru oferte de cumpărare,
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8.3.19.
8.3.20.
8.3.21.

8.3.22.
8.3.23.

8.3.24.

8.3.25.

fiecare Participant aflat în această situație, va fi desemnat câștigător a câte unui
contract în care numărul de CV va fi rezultatul, rotunjit în minus, al împărțirii
numărului de CV din ofertă la numărul de participanți câștigători, iar eventuala
diferență între numărul de CV din oferta inițiatoare și suma de CV alocate
participanților câștigători va fi acordată participantului care a depus oferta de
răspuns primul (marca de timp).
În maxim 24 ore de la închiderea sesiunii de licitaţie, ”Opcom” S.A. transmite
Confirmările de tranzacţie, conform rezultatelor sesiunii de licitaţie.
Confirmările de tranzacție sunt transmise de către ”Opcom” S.A. atât inițiatorului,
cât și câștigătorului sesiunii de licitație și conţine informaţii referitoare la oferta
tranzacţionată, la prețul de adjudecare și la partenerul de contract.(Anexa 11).
În urma desfăşurării sesiunii de licitaţie, Comisia de licitaţie va întocmi o Hotărâre
care va cuprinde: numele membrilor Comisiei, numele ofertanţilor calificaţi, numele
ofertanţilor respinşi şi motivele descalificării, preţul de adjudecare, numele
Participantului/Participanților căruia/cărora i-a/le-a fost atribuită oferta, data
întocmirii Hotărârii, precum și alte menţiuni considerate relevante de către Comisie.
Hotărârea se va întocmi în două exemplare, câte unul pentru reprezentantul
Participantului a cărui ofertă a fost publicată şi pentru ”Opcom” S.A., pentru a fi
anexat documentelor Comisiei de licitaţie.
”Opcom” S.A. va publica pe pagina sa web rezultatele sesiunilor de licitaţie,
precizând părţile contractante şi preţul de adjudecare, precum şi lista Participanţilor
la licitaţie.
Urmare datelor publicate şi/sau celor transmise Participanţilor la licitaţie după
încheierea licitaţiei, în termen de de 24 de ore de la incheierea pot fi formulate
contestaţii privind ofertele intrate în licitaţie şi rezultatul licitaţiei. Aceste contestații
sunt soluționate în termen de o (1) zi lucrătoare de la data primirii contestației.
În cazul în care se dovedesc justificate, OPCV corectează rezultatele licitaţiilor şi
transmite iniţiatorului şi câştigătorului / câştigătorilor licitaţiei confirmări de
tranzacţie corectate si publică pe pagina sa web rezultatul corectat al licitaţiei.
Încheierea contractelor pe baza rezultatelor licitațiilor se realizează de către părţi
prin semnarea, în termen de maxim trei (3) zile lucrătoare de la data comunicării
rezultatelor licitaţiei (exclusiv data comunicării rezultatelor), a contractului bilateral
publicat împreună cu oferta inițiatoare, cu respectarea întocmai a conţinutului şi
formei acestora.
În cazul în care nu sunt respectate întocmai prevederile prezentei Proceduri cu
privire la încheierea contractului bilateral de vânzare/cumpărare CV, ”Opcom” S.A.
semnalează Participanţilor încălcarea termenului de depunere sau după caz,
abaterile de la forma şi conţinutul contractului publicat, solicită remedierea acestor
abateri şi, în cazul în care abaterile nu sunt remediate în termen de o (1) zi
lucrătoare (exclusiv ziua transmiterii solicitării), sesisează Autoritatea Competentă
asupra neconformităţilor înregistrate

7.1. ÎNTRERUPEREA SESIUNII DE LICITAŢIE ŞI RELUAREA ACESTEIA - SITUAŢII
SPECIALE
7.4.1. Sesiunea de licitaţie poate fi întreruptă de către reprezentanţii ”Opcom” S.A. autorizaţi
în astfel de situaţii, în cazul unui eveniment sau a unui complex de condiţii de natură
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să împiedice desfăşurarea sesiunii de licitaţie. Aceste evenimente şi condiţii includ, dar
nu sunt limitate la:
a) Primirea unui anunţ justificat privind incapacitatea unui Participant la PCV de a-şi
îndeplini obligaţiile asumate prin oferta publicată şi propusă spre a fi licitată,
după încheierea termenului de depunere a ofertelor de răspuns sau în timpul
sesiunii de licitaţie. În astfel de situaţii, justificarea este publicată pe pagina web
a ”Opcom” S.A. şi transmisă în copie către Autoritatea Competentă;
b) Defectarea Platformei de tranzacţionare a PCBCV din diverse cauze, care includ
dar nu sunt limitate la: defecţiuni ale serverului Platformei de tranzacţionare,
avarii ale sistemului de alimentare cu energie a Platformei de tranzacţionare sau
ale unor subsisteme componente (internet, reţea internă).
7.4.2. În cazul în care sesiunea de tranzacţionare se întrerupe de către reprezentanţii
”Opcom” S.A. sau Platforma de tranzacționare este oprită forţat din cauze tehnice
(distinct de oprirea Platformei de tranzacționare de către reprezentanţii ”Opcom”
S.A.), reluarea tranzacţiilor se realizează de îndată ce condiţiile permit desfăşurarea
normală a sesiunii de tranzacţionare.
7.4.3. Participanții la PCV sunt anunţaţi în cadrul sesiunii de licitație asupra deciziilor luate în
situaţiile speciale enunțate în prezenta Procedură.
7.4

TRANSPARENȚA SESIUNILOR DE LICITAȚIE

8.4.1. Reprezentanții presei vor avea acces la oricare din sesiunile de licitație, pe baza

documentelor de identitate și a unei cereri din partea instituției pe care o reprezintă,
transmisă cu 24 de ore înainte de ora la care are loc sesiunea de licitație.
8.4.2. Reprezentanții persoanelor juridice, alții decât reprezentanții presei, vor avea acces la
oricare dintre sesiunile de licitație pe baza documentelor de identitate și a unei cereri
din partea instituției pe care o reprezintă, transmisă cu 24 de ore înainte de ora la
care are loc sesiunea de licitație, în care se specifică scopul și necesitatea prezenței la
sesiunea de licitație.
8.4.3. În timpul sesiunii de licitație, persoanele admise la sesiunea de licitație vor păstra
disciplina impusă de ”Opcom” S.A. și vor avea o atitudine corespunzătoare
desfășurării în bune condiții a sesiunii de licitație (nu vor utiliza telefoanele mobile,
aparatele foto sau de înregistrare a vocii, vor avea o poziție neutră față de procesul
de licitație, vor păstra liniștea). La orice abatere față de cele de mai sus, persoanele în
cauză vor putea fi evacuate din sala în care se desfășoară sesiunea de licitație.
7.5

PUBLICAREA INFORMAŢIILOR

8.5.1. ”Opcom” S.A. publică şi actualizează pe pagina sa web următoarele documente:
a)

Documentele care reglementează precum şi documentele tip privind funcţionarea
PCBCV, respectiv:
i)
Procedura privind functionarea pietei centralizate a CBCV si administrarea PCBCV;
ii)
Model ofertă de vânzare cu preţ minim pentru modalitatea de tranzacţionare
PCBCV-cantitate fixa. (Anexa 2);
iii)
Model ofertă de vânzare cu preţ minim pentru modalitatea de tranzacţionare
PCBCV-cantitate variabila. (Anexa 3);
iv) Model ofertă de vânzare (răspuns la oferta de cumpărare cu preţ maxim publicată)
pentru modalitatea de tranzacţionare PCBCV-cantitate fixa. (Anexa 4).
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v)

b)

c)
d)
e)
f)

8.5.2.

8.5.3.
8

Model ofertă de vânzare (răspuns la oferta de cumpărare cu preţ maxim publicată)
pentru modalitatea de tranzacţionare PCBCV-cantitate variabila.
vi) cantitate fixa. (Anexa 5);
Model ofertă de cumpărare cu preţ maxim pentru modalitatea de tranzacţionare
PCBCV-cantitate variabila. (Anexa 6);
vii) Model ofertă de cumpărare (răspuns la oferta de vânzare cu preţ minim publicată)
pentru modalitatea de tranzacţionare PCBCV-cantitate fixa. (Anexa 7);
Model ofertă de cumpărare (răspuns la oferta de vânzare cu preţ minim publicată)
pentru modalitatea de tranzacţionare PCBCV-cantitate variabila.
(Anexa 8);
Anunţurile de organizare a sesiunilor de licitaţie pe PCBCV. Acestea sunt publicate cel
mai târziu cu cinci (5) zile lucrătoare înainte de data licitaţiei (inclusiv prima zi de
publicare, exclusiv ziua licitaţiei, unde prima zi de publicare este considerată prima zi
lucrătoare) precizând Codul de identificare al ofertei, data şi ora organizării sesiunii de
licitaţie, precum şi termenul limită de transmitere a ofertelor de răspuns;
Numele Participantului care înaintează oferta inițiatoare, oferta de CV pe
PCBCV,contractul de vânzare/cumpărare şi anexele propuse de către acesta;
Anunţul de anulare, în cazul în care pentru o ofertă publicată nu au fost depuse oferte
de răspuns conform termenului precizat în Anunţul de organizare a sesiunii de licitaţie;
Rezultatele sesiunii de licitaţie, precizând părţile contractante şi preţul de adjudecare,
precum şi lista Participanţilor la licitaţie, după închiderea sesiunii de licitaţie;
Justificarea întreruperii sesiunii de licitaţie, în cazul în care sesiunea de licitaţie este
întreruptă datorită unor situații speciale definite în prezenta Procedură şi precizarea
informaţiilor legate de reluarea sesiunii respective.
Informaţiile publicate împreună cu Anunţul de organizare a sesiunii de licitaţie,
respectiv ofertele şi contractele propuse de către Participanţii care au iniţiat sesiuni de
licitaţie sunt menţinute pe pagina web a ”Opcom” S.A. pentru o perioadă de doi (2)
ani.
În cazul în care există contestaţii formulate de către Participanţii la PCV, acestea,
precum şi modul lor de soluţionare, sunt publicate pe pagina web a ”Opcom” S.A..

Înregistrarea tranzacțiilor cu CV efectuate prin CBCV
9.1.
9.2.

Partea contractantă care a inițiat oferta pe PCBCV asigură depunerea la ”OPCOM” S.A.,
în vederea înregistrării, a contractelor bilaterale încheiate în conformitate cu rezultatele
sesiunilor de licitație.
Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie precizaţi la pct. 1.3.
asigură depunerea la ”OPCOM” S.A., în vederea înregistrării, a contractelor bilaterale
încheiate, însoţite de Licenţa pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere
a energiei electrice, de lista capacităţilor energetice exploatate comercial în baza
Licenţei din Condiţiile specifice asociate Licenţei şi de Decizia privind acreditarea pentru
aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, în vigoare la data transmiterii,
asigura transmiterea la OPCV copii de pe contractele bilaterale in termen de 3 (trei) zile
lucratoare de la data incheierii acestora.
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9

Transferul CV tranzacţionate
cumpărătorului

pe

CBCV

din

contul

vânzătorului

în

contul

10.1. Vânzătorul transmite la OPCV, după fiecare încasare a contravalorii CV vândute pe

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

CBCV, o confirmare pe proprie răspundere privind încasarea valorii facturii aferente
tranzacţiei cu CV pe CBCV, în care precizează data încasării, preţul de facturare,
numărul şi codurile CV vândute (conform modelelor din Anexele 12 si 13 , respectiv
pentru CB incheiate pe PCBCV si CB incheiate direct), în termen de 5 (cinci) zile
calendaristice de la încasarea acesteia.
După primirea de la vânzător a confirmării pe proprie răspundere privind încasarea
facturii aferente tranzacţiei cu CV prin CBCV, OPCV verifică numărul şi codurile CV din
confirmare.
Dacă numărul şi codurile din confirmare nu sunt corecte, OPCV informează vânzătorul şi
solicită corectarea situaţiei.
Dacă numărul şi codurile din confirmare sunt corecte, OPCV transferă CV din contul
vânzătorului în contul cumpărătorului, modifică starea CV în contul vânzătorului și în
contul cumpărătorului în starea corespunzătoare rezultată după aplicarea prevederilor
”Procedurii privind stabilirea datei de expirare a perioadei de valabilitate a Certificatelor
Verzi şi consemnarea in Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verziˮ.
Participantul la PCV care a încheiat CBCV pe PCBCV, atât vânzător cât şi cumpărător,
achită în maxim 3 (trei) zile lucrăroare de la data primirii, factura aferentă valorii
rezultate prin aplicarea tarifului reglementat practicat de ”OPCOM” S.A., componenta de
realizare a tranzacţiilor pe PCBCV, emisă de ”OPCOM” S.A în conformitate cu
prevederile ”Procedurii privind modalitatea şi termenele de plată ale tarifului
reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică”.
În cazul în care vânzătorul nu achită în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data primirii
factura aferentă valorii rezultate prin aplicarea tarifului reglementat practicat de
”OPCOM” S.A., componenta de realizare a tranzacţiilor pe PCBCV, emisă de ”OPCOM”
S.A în conformitate cu prevederile ”Procedurii privind modalitatea şi termenele de plată
ale tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică”, OPCV
suspendă vânzătorul de la tranzacţionare pe PCV pe o perioadă de 3 luni, în
conformitate cu prevederile ”Procedurii privind înregistrarea, retragerea, suspendarea şi
revocarea Paticipanţilor la/de la PCV”.
În cazul în care cumpărătorul nu achită în maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data
primirii factura aferentă valorii rezultate prin aplicarea tarifului reglementat practicat de
”OPCOM” S.A., componenta de realizare a tranzacţiilor pe PCBCV, emisă de ”OPCOM”
S.A în conformitate cu prevederile ”Procedurii privind modalitatea şi termenele de plată
ale tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică”, OPCV
suspendă cumpărătorul de la tranzacţionare pe PCV pe o perioadă de 3 luni, în
conformitate cu prevederile ”Procedurii privind înregistrarea, retragerea, suspendarea şi
revocarea Paticipanţilor la/de la PCV”.
”OPCOM” S.A. comunică părților implicate în contractul bilateral, prin fax, în termen de
maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la efectuarea transferului, Note de Informare privind
numărul şi codurile CV transferate și starea acestora.
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10 RESPONSABILITĂŢI
10.1 Operatorul Pieței de Certificate Verzi - ”Opcom” S.A.
Administrează în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare tranzacţiile
derulate pe PCBCV.
11.1.2. Publică anunțurile de organizare a licitațiilor și organizeză sesiunile de licitații,
conform prezentei Proceduri.
11.1.3. Transmite Confirmările de tranzacţie Participanţilor la PCV care au încheiat
tranzacții pe PCBCV.
11.1.4. Verifică conformitatea CBCV încheiat în urma tranzacției pe PCBCV cu CBCV
publicat pe site-ul ”Opcom” S.A..
11.1.5. Transmite Autorității Competente informaţiile cu privire la tranzacţiile încheiate pe
PCBCV din fiecare sesiune de licitaţie, în formatul şi cu periodicitatea solicitate de
către Autoritatea Competentă.
11.1.6. Asigură organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de tranzacţionare a CB pe PCBCV în
conformitate cu prevederile ”Procedurii privind modalitatea de tranzacţionare pe
Piaţa Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi conform căreia contractele sunt
atribuite prin licitaţie publică”.
11.1.7. Transferă CV din conturile vânzătorilor în conturile cumpărătorilor, pentru
tranzacţiile pentru care a primit de la vânzător confirmare pe proprie răspundere
privind încasarea valorii facturii aferente tranzacţiei cu CV prin CBCV.
11.1.8. Actualizează starea CV din conturile participanților care au tranzacționat CV prin
CBCV, după realizarea transferului CV din contul vânzătorului în contul
cumpărătorului.
11.1.9. Emite facturile aferente valorii ce rezultă prin aplicarea tarifului reglementat
practicat de ”OPCOM” S.A., componenta de realizare a tranzacțiilor pe PCBCV și le
transmite Participanților la PCV care care au încheiat CBCV pe PCBCV.
11.1.10. Suspendă participanții de la tranzacții pe PCV în situațiile menționate la punctele
6.2.1., 6.2.2.- Procedura privind Înregistrarea, retragerea, suspendarea şi
revocarea Participanţilor la/de la Piaţa de Certificate Verzi.

11.1.1.

10.2 Participanţii la PCV

11.2.1.
11.2.2.

11.2.3.

Partea contractantă care a inițiat oferta pe PCBCV asigură depunerea la
”Opcom” S.A. a contractelor bilaterale încheiate, în conformitate cu rezultatele
sesiunilor de licitație.
Vânzătorul transmite la OPCV confirmare pe proprie răspundere privind
încasarea valorii facturii aferente tranzacţiei cu CV prin CBCV, în care precizează
data încasării, valoarea încasată, preţul de facturare, numărul şi codurile CV
vândute (conform modelului din Anexa 12).
Participantul la PCV care a încheiat CBCV pe PCBCV, atât vânzător cât şi
cumpărător, achită factura aferentă valorii rezultate prin aplicarea tarifului
reglementat practicat de ”OPCOM” S.A., componenta de realizare a tranzacţiilor
pe PCBCV, emisă de ”OPCOM” S.A. în conformitate cu prevederile ”Procedurii
privind modalitatea şi termenele de plată ale tarifului reglementat practicat de
operatorul pieței de energie electrică”.
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11 ELABORAREA DE RAPOARTe
OPCV elaborează lunar rapoarte privind numărul de participanți care au tranzacționat CV prin
CBCV, respectiv numărul de CV tranzacționate prin CBCV.
12 ÎNREGISTRĂRI

10.1. Confirmările pe proprie răspundere privind încasarea sumelor cuvenite.
10.2. Notele de Informare privind Numărul de CV și codurile CV transferate conform CBCV.
11.

ALTE PREVEDERI
12.1. Prevederile prezentei Proceduri sunt completate de drept şi în mod automat cu
prevederile documentelor de referinţă precizate în art. 5 al prezentei Proceduri, precum
şi cu modificările ulterioare ale acestor documente.
12.2. Pentru a fi înregistrate la ”Opcom” S.A., toate documentele transmise/depuse, vor fi
însoțite, obligatoriu, de o adresă de înaintare.

Cod:
Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi
administrarea pieţei CBCV.
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DIAGRAMA PROCESULUI DE FUNCŢIONARE A
PIEȚEI CONTRACTELOR BILATERALE DE CERTIFICATE VERZI

Anexa 1

Transmiterea de către Participanţii la PCV a ofertei tip
pentru vânzarea/cumpărarea de certificate verzi ce
urmează a fi publicată şi a contractului de
â
/
ă
f
t

Constituirea de
către Participanţii
la PCV (inițiatori
și respondenți) a
scrisorilor de
garantie bancara
de plata pentru
participare la
licitație şi
depunerea la
”Opcom” S.A. a
dovezilor privind
constituirea
acestora

Eliberarea de sub
obligații / Restituirea
garanțiilor financiare
de participare la
licitație ale
Participanților care
nu au fost declarați
câștigători sau a
participantului
inițiator în cazul
anulării sesiunii de
licitație

Publicarea de către ”Opcom” S.A. a Anunțului de
organizare a sesiunii de licitație, a ofertei supuse
licitaţiei şi a contractului de vânzare/cumpărare aferent
ofertei publicate

Deschiderea și
validarea/invalidarea ofertelor

Anunțarea rezultatelor licitației/
situației de balotaj

Executarea
de către
„Opcom” S.A.
a garanţiilor
financiare de
participare la
licitaţie în
cazul
retragerii
ofertelor
inițiatoare

Organizarea sesiunii de balotaj
și deschiderea ofertelor din

Publicarea rezultatelor licitației

Transmiterea Confirmărilor de
tranzacție

Încheierea de către Participanții la PCV a contractului de
vânzare/cumpărare de certificate verzi, conform confirmărilor de
tranzacții și depunerea acestuia în copie la ”Opcom” S.A.
(în maxim 3 zile lucrătoare de la data licitației)
Vânzarea/achiziția CV
contractate

Verificarea de către ”Opcom” S.A.
a conformității contractului depus
și restituirea/executarea garanțiilor
financiare de participare la licitație
ale părților contractante
desemnate prin licitație

Cod:
Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi
administrarea pieţei CBCV.
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Anexa 2
Nr. ieșire Participant ......................................... din data …….........…………
Nr. intrare ”Opcom” S.A. .................................. din data ..............................
OFERTĂ DE VÂNZARE
cu preţ minim

(cu încadrarea prețului în limitele legal stabilite pentru valorea de tranzacționare a CV)
Către,
Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ”Opcom” S.A.,
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti
Societatea .............................................................................................................................,
cu sediul social în ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................,
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. de ordine .............................................................,
Cod Unic de Înregistrare fiscală ............................................................................................,
reprezentată legal prin .........................................................................................................,
în calitate de ..........................................................................................................................,
în conformitate cu prevederile Procedurii PCBCV, solicit înregistrarea pentru tranzacţionare pe
această piață a următoarei oferte de vânzare, pentru a fi notificată ca ofertă inițiatoare:
Număr de Certificate Verzi = ............................................................................................ CV
Preţul = …………………………………......................................................................... lei/CV

(cu încadrarea prețului în limitele legal stabilite pentru valorea de tranzacționate a CV)

Perioada de valabilitate a contractului .................de la......................pana la...............
În cazul atribuirii ofertei de vânzare, ne obligăm să încheiem contractul bilateral cu respectarea
întocmai a formei şi conţinutului contractului publicat împreună cu oferta.
Data .......................................................................................................................................
Funcție: ..................................................................................................................................
Nume și prenume ...................................................................................................................
Semnătura și ștampila

Cod:
Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi
administrarea pieţei CBCV.
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Anexa 3
Nr. ieșire Participant ......................................... din data …….........…………
Nr. intrare ”Opcom” S.A. .................................. din data ..............................
OFERTĂ DE VÂNZARE
cu preţ minim

(cu încadrarea prețului în limitele legal stabilite pentru valorea de tranzacționare a CV)
Către,
Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ”Opcom” S.A.,
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti
Societatea .............................................................................................................................,
cu sediul social în ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................,
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. de ordine .............................................................,
Cod Unic de Înregistrare fiscală ............................................................................................,
reprezentată legal prin .........................................................................................................,
în calitate de ..........................................................................................................................,
în conformitate cu prevederile Procedurii PCBCV, solicit înregistrarea pentru tranzacţionare pe această piață
a următoarei oferte de vânzare, pentru a fi notificată ca ofertă inițiatoare:
Număr minim de Certificate Verzi = ............................................................................... CV
Număr maxim de Certificate Verzi = ............................................................................... CV
Preţul = …………………………………......................................................................... lei/CV

(cu încadrarea prețului în limitele legal stabilite pentru valorea de tranzacționate a CV)

Perioada de valabilitate a contractului .................de la......................pana la...............
În cazul atribuirii ofertei de vânzare, ne obligăm să încheiem contractul bilateral cu respectarea întocmai a
formei şi conţinutului contractului publicat împreună cu oferta.
Data .......................................................................................................................................
Funcție: ..................................................................................................................................
Nume și prenume ...................................................................................................................
Semnătura și ștampila

Cod:
Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi
administrarea pieţei CBCV.
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Nr. ieșire Participant ......................................... din data …….........…………
Nr. intrare ”Opcom” S.A. ................................... din data ..............................

Anexa 4

OFERTĂ DE VÂNZARE
răspuns la oferta de cumpărare .....................................................................................…….

(se va preciza codul ofertei din anunţul de organizare a licitaţiei)

Către,
Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ”Opcom” S.A.
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti
Societatea .............................................................................................................................,
cu sediul social în ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................,
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. de ordine .............................................................,
Cod Unic de Înregistrare fiscală ............................................................................................,
reprezentată legal prin .........................................................................................................,
în calitate de ..........................................................................................................................,
în conformitate cu prevederile Procedurii PCBCV, solicit înregistrarea pentru tranzacţionare pe
această piață, în cadrul sesiunii de licitaţie din data .............................. destinată tranzacţionării
ofertei .............................................................................................. (se va preciza codul din
Anunţul de licitaţie alocat ofertei pentru care se lansează oferta) a următoarei oferte de vânzare:
Număr de Certificate Verzi = ............................................................................................ CV
Preţul = …………………………………......................................................................... lei/CV

(cu încadrarea prețului în limitele legal stabilite pentru valorea de tranzacționate a CV)

Perioada de valabilitate a contractului .................de la......................pana la..............
Am luat la cunoştinţă asupra condiţiilor contractului aferent ofertei de cumpărare faţă de care
lansăm prezenta ofertă de vânzare. În cazul atribuirii ofertei ne obligăm să încheiem contractul
bilateral cu respectarea întocmai a formei şi conţinutului contractului publicat împreună cu oferta.
Data .......................................................................................................................................
Funcție: ..................................................................................................................................
Nume și prenume ...................................................................................................................
Semnătura și ștampila

Cod:
Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi
administrarea pieţei CBCV.
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Nr. ieșire Participant ......................................... din data …….........…………
Nr. intrare ”Opcom” S.A. ................................... din data ..............................

Anexa 5

OFERTĂ DE VÂNZARE
răspuns la oferta de cumpărare .....................................................................................…….

(se va preciza codul ofertei din anunţul de organizare a licitaţiei)

Către,
Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ”Opcom” S.A.
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti
Societatea .............................................................................................................................,
cu sediul social în ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................,
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. de ordine .............................................................,
Cod Unic de Înregistrare fiscală ............................................................................................,
reprezentată legal prin .........................................................................................................,
în calitate de ..........................................................................................................................,
în conformitate cu prevederile Procedurii PCBCV, solicit înregistrarea pentru tranzacţionare pe această piață,
în cadrul sesiunii de licitaţie din data .............................. destinată tranzacţionării ofertei
.............................................................................................. (se va preciza codul din Anunţul de licitaţie
alocat ofertei pentru care se lansează oferta) a următoarei oferte de vânzare:
Număr minim de Certificate Verzi = ................................................................................ CV
Număr maxim de Certificate Verzi = ............................................................................... CV
Preţul = …………………………………......................................................................... lei/CV

(cu încadrarea prețului în limitele legal stabilite pentru valorea de tranzacționate a CV)

Perioada de valabilitate a contractului . .................de la......................pana la............
Am luat la cunoştinţă asupra condiţiilor contractului aferent ofertei de cumpărare faţă de care lansăm
prezenta ofertă de vânzare. În cazul atribuirii ofertei ne obligăm să încheiem contractul bilateral cu
respectarea întocmai a formei şi conţinutului contractului publicat împreună cu oferta.
Data .......................................................................................................................................
Funcție: ..................................................................................................................................
Nume și prenume ...................................................................................................................
Semnătura și ștampila

Cod:
Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi
administrarea pieţei CBCV.
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Anexa 6
Nr. ieșire Participant ......................................... din data …….........…………
Nr. intrare ”Opcom” S.A. ................................... din data ..............................
OFERTĂ DE CUMPĂRARE
cu preţ maxim

(cu încadrarea prețului în limitele legal stabilite pentru valorea de tranzacționare a CV)
Către,
Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ”Opcom” S.A.
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti

Societatea .............................................................................................................................,
cu sediul social în ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................,
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. de ordine .............................................................,
Cod Unic de Înregistrare fiscală ............................................................................................,
reprezentată legal prin .........................................................................................................,
în calitate de ..........................................................................................................................,
în conformitate cu prevederile Procedurii PCBCV, solicit înregistrarea pentru tranzacţionare pe
această piață, a următoarei oferte de cumpărare pentru a fi notificată ca ofertă inițiatoare:
Număr de Certificate Verzi = ............................................................................................ CV
Preţul = …………………………………......................................................................... lei/CV

(cu încadrarea prețului în limitele legal stabilite pentru valorea de tranzacționate a CV)

Perioada de valabilitate a contractului .................de la......................pana la..............
În cazul atribuirii ofertei de cumpărare, ne obligăm să încheiem contractul bilateral cu respectarea
întocmai a formei şi conţinutului contractului publicat împreună cu oferta.
Data .......................................................................................................................................
Funcție: ..................................................................................................................................
Nume și prenume ...................................................................................................................
Semnătura și ștampila

Cod:
Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi
administrarea pieţei CBCV.
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Nr. ieșire Participant ......................................... din data …….........…………
Nr. intrare ”Opcom” S.A. ................................... din data ..............................

Anexa 7

OFERTĂ DE CUMPĂRARE
cu preţ maxim

(cu încadrarea prețului în limitele legal stabilite pentru valorea de tranzacționare a CV)
Către,
Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ”Opcom” S.A.
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti

Societatea .............................................................................................................................,
cu sediul social în ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................,
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. de ordine .............................................................,
Cod Unic de Înregistrare fiscală ............................................................................................,
reprezentată legal prin .........................................................................................................,
în calitate de ..........................................................................................................................,
în conformitate cu prevederile Procedurii PCBCV, solicit înregistrarea pentru tranzacţionare pe această piață,
a următoarei oferte de cumpărare pentru a fi notificată ca ofertă inițiatoare:
Număr minim de Certificate Verzi = ................................................................................ CV
Număr maxim de Certificate Verzi = ............................................................................... CV
Preţul = …………………………………......................................................................... lei/CV

(cu încadrarea prețului în limitele legal stabilite pentru valorea de tranzacționate a CV)

Perioada de valabilitate a contractului .................de la......................pana la..............
În cazul atribuirii ofertei de cumpărare, ne obligăm să încheiem contractul bilateral cu respectarea întocmai a
formei şi conţinutului contractului publicat împreună cu oferta.
Data .......................................................................................................................................
Funcție: ..................................................................................................................................
Nume și prenume ...................................................................................................................
Semnătura și ștampila

Cod:
Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi
administrarea pieţei CBCV.
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Nr. ieșire Participant ......................................... din data …….........…………
Nr. intrare ”Opcom” S.A. ................................... din data ..............................

Anexa 8

OFERTĂ DE CUMPĂRARE
răspuns la oferta de vânzare..........................................................................................…….

(se va preciza codul ofertei din anunţul de organizare a licitaţiei)

Către,
Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ”Opcom” S.A.
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti
Societatea .............................................................................................................................,
cu sediul social în ..................................................................................................................,
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. de ordine .............................................................,
Cod Unic de Înregistrare fiscală ............................................................................................,
reprezentată legal prin .........................................................................................................,
în calitate de ..........................................................................................................................,
în conformitate cu prevederile Procedurii PCBCV, solicit înregistrarea pentru tranzacţionare pe
această piață, în cadrul sesiunii de licitaţie din data .........................…… destinată tranzacţionării
ofertei ….....................................................................................….. (se va preciza codul din
Anunţul de licitaţie alocat ofertei pentru care se lansează oferta) a următoarei oferte de
cumpărare:
Număr de Certificate Verzi = ............................................................................................ CV
Preţul = …………………………………......................................................................... lei/CV

(cu încadrarea prețului în limitele legal stabilite pentru valorea de tranzacționate a CV)

Perioada de valabilitate a contractului ...... .................de la......................pana la............
Am luat la cunoştinţă asupra condiţiilor contractului aferent ofertei de vânzare faţă de care lansăm
prezenta ofertă de cumpărare. În cazul atribuirii ofertei, ne obligăm să încheiem contractul bilateral
cu respectarea întocmai a formei şi conţinutului contractului publicat împreună cu oferta.
Data .......................................................................................................................................
Funcție: ..................................................................................................................................
Nume și prenume ...................................................................................................................
Semnătura și ștampila

Cod:
Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi
administrarea pieţei CBCV.
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Anexa 9
Nr. ieșire Participant ......................................... din data …….........…………
Nr. intrare ”Opcom” S.A. ................................... din data ..............................
OFERTĂ DE CUMPĂRARE
răspuns la oferta de vânzare..........................................................................................…….

(se va preciza codul ofertei din anunţul de organizare a licitaţiei)

Către,
Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ”Opcom” S.A.
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti
Societatea .............................................................................................................................,
cu sediul social în ..................................................................................................................,
înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. de ordine .............................................................,
Cod Unic de Înregistrare fiscală ............................................................................................,
reprezentată legal prin .........................................................................................................,
în calitate de ..........................................................................................................................,
în conformitate cu prevederile Procedurii PCBCV, solicit înregistrarea pentru tranzacţionare pe această piață,
în cadrul sesiunii de licitaţie din data .........................…… destinată tranzacţionării ofertei
….....................................................................................….. (se va preciza codul din Anunţul de licitaţie
alocat ofertei pentru care se lansează oferta) a următoarei oferte de cumpărare:
Număr minim de Certificate Verzi = ................................................................................. CV
Număr maxim de Certificate Verzi = ................................................................................ CV
Preţul = …………………………………......................................................................... lei/CV

(cu încadrarea prețului în limitele legal stabilite pentru valorea de tranzacționate a CV)

Perioada de valabilitate a contractului .................de la......................pana la...............
Am luat la cunoştinţă asupra condiţiilor contractului aferent ofertei de vânzare faţă de care lansăm prezenta
ofertă de cumpărare. În cazul atribuirii ofertei, ne obligăm să încheiem contractul bilateral cu respectarea
întocmai a formei şi conţinutului contractului publicat împreună cu oferta.
Data .......................................................................................................................................
Funcție: ..................................................................................................................................
Nume și prenume ...................................................................................................................
Semnătura și ștampila

Cod:
Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi
administrarea pieţei CBCV.
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ANUNŢ DE ORGANIZARE A SESIUNII DE LICITAȚIE

Anexa 10

Anunţ de organizare
Sesiune de licitaţie
(Data)
................................................................................................................................................
În conformitate cu prevederile Regulamentului privind Organizarea şi Funcţionarea Pieţei de Certificate
Verzi și a Procedurii privind modalitatea de tranzacţionare pe Piaţa Contractelor Bilaterale de Certificate
Verzi conform căreia contractele sunt atribuite prin licitaţie publică,
S.C/ Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale ”Opcom” S.A. organizează în data de
………..................................................................., ora ..................................................., la sediul
societăţii din Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti, sesiunea de licitaţie destinată
tranzacţionării ofertei ......................................................................................................... (Cod
ofertă).
Participanţii la Piața de Certificate Verzi care doresc să participe în calitate de
…………...................................... pot consulta conţinutul ofertei şi condiţiile contractului aferent ofertei
propuse de către
………….............................................................................................................................................
pe pagina web a ”Opcom” S.A. (www.opcom.ro), în meniul .....................................................

Ofertele de [răspuns] pot fi transmise la Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale
”Opcom” S.A. până cel mai târziu în data de ……........................., ora ………............ .

Cu respect,
..................................................., Director General

Cod:
Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi
administrarea pieţei CBCV.
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FAX CONFIRMARE DE TRANZACȚIE

Anexa 11

Nr. intrare ”Opcom” S.A. .............................. din data ..............................
Către: .....................................................................................................................................

(Nume Participant la Piața de Certificate Verzi Initiator Licitatie )

Către: .....................................................................................................................................

(Nume Participant la Piața de Certificate Verzi Castigator Licitatie)

Referitor la rezultatul sesiunii de licițatie din data de ………..................................................
Stimată Doamnă/ Stimat Domnule (numele) .................................. (funcția)..................................
Vă facem cunoscut faptul că, în urma desfăşurării sesiunii de licitaţie pentru oferta

(codul ofertei publicate) ....................................................................................................................
din data de .............................., ora ............................, a fost desemnată câştigătoare societatea
…...................................................................................................……..................................…...... .

În conformitate cu prevederile Procedurii privind modalitatea de tranzacţionare pe Piaţa Contractelor
Bilaterale de Certificate Verzi conform căreia contractele sunt atribuite prin licitaţie publică,
materializarea tranzacției efectuate se realizează de către părți prin semnarea si transmiterea la
„Opcom” S.A. a contractului bilateral în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data prezentei
comunicării, respectiv cel mai târziu până la data de .................................., cu respectarea întocmai a
conținutului și formei contractului publicat împreună cu oferta și supus procesului de licitare.

Cu respect,
.................................................., Director General

Cod:
Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi
administrarea pieţei CBCV.

Pag. 28 din
32
Versiunea 2

ANEXA 12
Antet Participant PCV
Nr.inregistrare la Participantul la PCV
Către,
Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale
”Opcom” S.A.
Domnului Victor IONESCU, Director General
CONFIRMARE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata......................................................................................,
în calitate de reprezentant legal, având funcția de …...……………………………...
cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin
prezenta, pe propria răspundere, că Participantul la Piaţa Certificatelor Verzi
………………………………………………………………………………………...………...,
cu sediul social în
.........................................................................................................................................
înregistrat la Oficiul Registrului Comerțul de pe lângă Tribunalul ..................................,
nr. de ordine în Registrul Comerțului ............................................................................,
Cod Unic de Înregistrare Fiscală .................................................., atribut fiscal ............,
număr Convenţie de participare la Piaţa de Certificate Verzi ……………………………,
cod de identificare la Piaţa de Certificate Verzi ......................................................,
în calitate de vânzător,
A ÎNCASAT (conform tabel)contravaloarea CV tranzacționate bilateral, conform datelor menționate
în anexa la prezenta.
Funcție reprezentant legal: ................................................................................................
Nume și prenume reprezentant legal: ................................................................................
Semnătură reprezentant legal și ștampilă: ........................................................................

Cod:
Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi
administrarea pieţei CBCV.

Pag. 29 din 32
Versiunea 2

Data
încasării

Nume Participant cumpărător

Calitate
cumpărător
(Producător/

Nr. CV
încasate

CBCV
număr

Coduri CV

Furnizor)
1

2

3

4

5

6

Data
încheierii
CBCV

7

Cod ofertă
inițiatoare

8

CV_

Data
licitației

9

Preț CV (fără
TVA)
lei/CV

10

Cod:
Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a CBCV şi
administrarea pieţei CBCV.
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ANEXA 13
Antet
Nr.inregistrare
Către,
Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale
”Opcom” S.A.
Domnului Victor IONESCU, Director General
CONFIRMARE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata......................................................................................,
în calitate de reprezentant legal, având funcția de …...……………………………...
cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin
prezenta, pe propria răspundere, că Participantul la Piaţa Certificatelor Verzi
………………………………………………………………………………………...………...,
cu sediul social în
.........................................................................................................................................
înregistrat la Oficiul Registrului Comerțul de pe lângă Tribunalul ..................................,
nr. de ordine în Registrul Comerțului ............................................................................,
Cod Unic de Înregistrare Fiscală .................................................., atribut fiscal ............,
număr Convenţie de participare la Piaţa de Certificate Verzi ……………………………,
cod de identificare la Piaţa de Certificate Verzi ......................................................,
în calitate de vânzător,
A ÎNCASAT contravaloarea CV tranzacționate bilateral, conform datelor menționate în anexa la
prezenta.(conform tabel)
Funcție reprezentant legal: ................................................................................................
Nume și prenume reprezentant legal: ................................................................................
Semnătură reprezentant legal și ștampilă: ........................................................................
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Data încasării

Nume Participant cumpărător

Nr. CV
încasate

Coduri CV

CBCV număr

Data
încheierii
CBCV

Preț CV
(fără TVA)
lei/CV
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