Centralizator observații pentru documentele întocmite pentru implememtarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/2014:
1. Convenţia de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt
atribuite prin licitație extinsă
Art.

Text de referință

2.1.

Să transmită oferte de
energie
electrică
inițiatoare/coinițiatoare și/sau
oferte
de
răspuns
în
conformitate cu prevederile
cadrului de reglementare
aplicabil
PCCB-LE
având
drept
scop
contractarea
energiei electrice pe baza
contractului cadru pentru
vânzarea-cumpărarea
energiei electrice, la termen
și la un preț de atribuire
stabilit în mod transparent
prin aplicarea mecanismelor
concurențiale precizate prin
regulile specifice aplicabile
Pieței
centralizate
a
contractelor bilaterale de
energie electrică conform
căreia
contractele
sunt
atribuite prin licitație extinsă;

2.2.

Să
decidă
retragerea
ofertelor
propuse
în
conformitate cu prevederile
cadrului de reglementare
aplicabil PCCB-LE;

Observatii/propuneri

Clarificări Opcom

Text final

ANRE: 15.12.2014 Să transmită
Să transmită oferte de
oferte
de
energie
electrică De acord cu propunerea de energie
electrică
inițiatoare/coinițiatoare
și/sau modificare.
inițiatoare/coinițiatoare
oferte de răspuns în conformitate
și/sau oferte de răspuns în
cu
prevederile
cadrului
de
conformitate cu prevederile
reglementare aplicabil PCCB-LE
cadrului de reglementare
având drept scop contractarea
aplicabil PCCB-LE având
energiei
electrice
pe
baza
drept scop contractarea
contractului cadru și a prevederilor
energiei electrice pe baza
specifice incluse ca/de inițiator
contractului cadru și a
pentru
vânzarea-cumpărarea
prevederilor
specifice
energiei electrice, la termen și la un
incluse de inițiator pentru
preț de atribuire stabilit în mod
vânzarea-cumpărarea
transparent
prin
aplicarea
energiei electrice, la termen
mecanismelor
concurențiale
și la un preț de atribuire
precizate prin regulile specifice
stabilit în mod transparent
aplicabile Pieței centralizate a
prin aplicarea mecanismelor
contractelor bilaterale de energie
concurențiale precizate prin
electrică conform căreia contractele
regulile specifice aplicabile
sunt atribuite prin licitație extinsă;
Pieței
centralizate
a
contractelor bilaterale de
energie electrică conform
căreia
contractele
sunt
atribuite
prin
licitație
extinsă;
ANRE: Eu nu as pune asta la De acord cu propunerea,
drepturi, deoarece le retrage doar prevederea va fi repozitionată în
cu penalizare.
cadrul altui articol. (renumerotat
art. 4.1.)

2.6.

2.7.

2.8.
(2.6.
nou)

Să
refuze
semnarea
contractului
urmare
a
tranzacţiilor
încheiate
în
cadrul sesiunilor de licitaţie
organizate de OPCOM SA,
participanții în cauză urmând
să plătească OPCOM SA o
sumă
penalizatoare,
prevăzută de Regulamentul
privind
modalitățile
de
încheiere
a
contractelor
bilaterale de energie electrică
prin
licitație
extinsă
și
negociere continuă și prin
contracte de procesare și
Procedura PCCB-LE;
Să
încaseze
suma
penalizatoare, stabilită în
Procedura PCCB-LE, în cazul
în care partenerul/partenerii
cu care au încheiat tranzacții,
conform notificării transmise
de către OPCOM SA, refuză
încheierea contractului sau
refuză
corectarea
contractului neconform;
acesta poate încasa suma
penalizatoare doar dacă face
dovada
semnării
contractului conform cu
rezultatul sesiunii de licitație;

ANRE: Daca vreti sa scrieti si ce
are dreptul dar cu penalizare, ceea
ce inseamna ca nu prea are dreptul
(e ca si cum ati scrie ca are dreptul
sa
semneze
un
contract
neconform!) atunci trebuie scris si
mai sus ca daca retrage ofertele e
penalizat;

Să
încaseze
suma
penalizatoare, stabilită în
Procedura PCCB-LE, în cazul
în care acesta a depus o
ofertă de răspuns pentru o
ofertă
inițiatoare
sau

ANRE: Conformitate cu observatiile

De acord cu propunerea,
prevederea va fi repozitionată în
cadrul altui articol (renumerotat
art. 4.2.)

Eu nu as trece astea la drepturi.

A se modifica conform
observatiilor la procedura; un
contract neconform este semnat cu
stiinta ambelor parti, deci ambele
sunt penalizate.

De acord cu propunerea, textul
va fi modificat.
Sunt
situații
în
care
neconformitatea constată poate
fi efectul unei erori materiale
cum sunt: eroare de tipărire a
Aici chiar e invers: deci daca a unei valori, menținerea unei
semnat
contractul
neconform, perioade de livrare utilizată întrprimeste banii din penalizare?
un alt contract etc, OPCOM
poate notifica participanții în
cauză
pentru
a
remedia
abaterea
ANRE:

2.5. (renumerotat) Să
încaseze suma
penalizatoare, stabilită în
Procedura PCCB-LE, în cazul
în care partenerul/partenerii
cu care au încheiat
tranzacții, conform
notificării transmise de
către OPCOM SA, refuză
încheierea contractului;
Acesta poate încasa suma
penalizatoare doar dacă
face dovada semnării
contractului conform cu
rezultatul sesiunii de licitație

De acord cu propunerea de Renumerotat art. 2.6. Să
modificare
încaseze suma
penalizatoare, stabilită în
ANRE: 15.12.2014 Să încaseze
Procedura PCCB-LE, în cazul
suma penalizatoare care îi revine, De acord cu propunerea de în care acesta a depus o
stabilită în conform prevederilor modificare 15.12.2014
ofertă de răspuns pentru o
de la procedura!

coinițiatoare retrasă ulterior Proceduraii PCCB-LE, în cazul în
publicării pe site-ul OPCOM;
care acesta a depus o ofertă de
răspuns pentru o ofertă inițiatoare
NOU art. 2.6. Să
încaseze sau coinițiatoare care a fost retrasă
suma penalizatoare, stabilită ulterior publicării acesteia pe site-ul
în Procedura PCCB-LE, în OPCOM pentru o sesiune de licitație
cazul în care acesta a depus pentru care au fost retrase oferte
o ofertă de răspuns pentru o de către alți participanți;
ofertă
inițiatoare
sau
coinițiatoare care a fost Argumentare: Conform propunerii
retrasă
ulterior
publicării de
uniformizare
propusă
în
acesteia pe site-ul OPCOM;
Procedură.

2.9.
(2.7.
nou)

2.10.
(2.8. in
obs.
actual

Să
încaseze
suma
penalizatoare, stabilită în
Procedura PCCB-LE, în cazul
în care acesta a transmis o
ofertă
de
inițiatoare/coinițiatoare,
iar
oferta/ofertele de răspuns
transmise la OPCCB au fost
retrase;
NOU art. 2.7. Să
încaseze
suma penalizatoare, stabilită
în Procedura PCCB-LE, în
cazul în care acesta a
transmis
o
ofertă
inițiatoare/coinițiatoare,
iar
oferta/ofertele de răspuns
transmise la OPCCB au fost
retrase;
Să
decidă
încetarea
aplicabilităţii
prezentei
Convenţii, cu respectarea
prevederilor
Procedurii

ofertă inițiatoare sau
coinițiatoare care a fost
retrasă ulterior publicării
acesteia pe site-ul OPCOM;

ANRE: Conformitate cu observatiile De acord cu propunerea de
de la procedura!
modificare
Propunem mentinerea textului
Enel Green:
Eliminare:
“oferta/ofertele
răspuns transmise”

Propunerea
Enel
Green
de contravine art. 17 (1) din
Regulamentul
privind
modalităţile de încheiere a
contractelor
bilaterale
de
ANRE:15.12.2014 Să încaseze energie electrică prin licitaţie
suma penalizatoare, stabilită în extinsă şi negociere continuă şi
Procedura PCCB-LE, în cazul în care prin contracte de procesare.
acesta a transmis o ofertă
inițiatoare/coinițiatoare,
iar
oferta/ofertele
de
răspuns
transmise la OPCCB au fost retrase; De acord cu propunerea de
modificare
15.12.2014
(cumuland in art. 2.6. )
ANRE: 15.12.2014 Să decidă De acord cu propunerea (de
încetarea aplicabilităţii prezentei modificare fata de 13.3.).
Convenţii,
cu
respectarea
prevederilor Procedurii aplicabile

15.12.2014
Să încaseze suma
penalizatoare care îi revine,
conform prevederilor
Procedurii PCCB-LE, în cazul
în care acesta a depus o
ofertă pentru o sesiune de
licitație pentru care au fost
retrase oferte de către alți
participanți;
Renumerotat art. 2.7. Să
încaseze suma
penalizatoare, stabilită în
Procedura PCCB-LE, în cazul
în care acesta a transmis o
ofertă
inițiatoare/coinițiatoare, iar
oferta/ofertele de răspuns
transmise la OPCCB au fost
retrase;

15.12.2014
Să
decidă
încetarea
aplicabilităţii
prezentei
Convenţii, cu respectarea

2.7)

2.11.

2.12.

3.4.

aplicabile pentru înregistrarea
participanților
la
piețele
centralizate
de
energie
electrică administrate de
OPCOM SA, avizată de ANRE,
inclusiv în cazul în care
acesta nu acceptă textul
prezentei Convenții revizuit
și avizat de Autoritatea
Competentă;

pentru înregistrarea participanților
la piețele centralizate de energie
electrică administrate de OPCOM
SA, avizată de ANRE, inclusiv în
cazul în care acesta nu acceptă
textul prezentei Convenții revizuit
și
avizat
de
Autoritatea
Competentă;

Să se retragă din proprie
iniţiativă
de
la
Piața
centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică
modalitatea
de
tranzacționare PCCB-LE în
baza unei înştiinţări în scris,
semnată de reprezentantul
autorizat al Participantului la
piaţă;

ANRE: Aceasta retragere nu este
acelasi lucru cu decizia de a inceta
aplicabilitatea conventiei de mai sus
(2.10.)?
Atentie, insa, trebuie ca incetarea
aplicabilitatii conventiei sa nu lase
Opcom fara tarifele platite...

Să
fie
exonerat
de
răspundere de forţa majoră,
dar numai în măsura şi
pentru perioada pentru care
este împiedicat sau întârziat
să-şi execute obligaţiile din
cauza situaţiei de forţă
majoră.
Să desemneze şi să comunice
OPCOM SA numele şi datele
de
contact
ale
reprezentanţilor
săi
împuterniciți
pentru
a
participa în cadrul sesiunilor
de licitație, pentru a depune,

ANRE:

prevederilor
Procedurii
aplicabile
pentru
înregistrarea participanților
la piețele centralizate de
energie
electrică
administrate de OPCOM SA,
avizată de ANRE, inclusiv în
cazul în care acesta nu
acceptă textul prezentei
Convenții revizuit;

Argumentare: Opcom a acceptat
formularea la Conventia NC.
Propunem mentinerea celor
doua articole separat
Prevederile acestui paragraf
sunt coroborate cu prevederile
art. 9.2 (renumerotat 10.2)

Să fie exonerat de De acord cu propunerea de
răspundere în caz de forţă majoră, modificare
dar numai în măsura şi pentru
perioada
pentru
care
este
împiedicat sau întârziat să-şi
execute obligaţiile din cauza
situaţiei de forţă majoră.
ANRE:
Propusesem
sa
le
depuna/retraga pana in preziua,
deci ar fi posibila semnatura
reprezentantilor
legali
ai
participantului pe toate modificarile.

Propunem mentinerea textului
deoarece din experienta noastra
operativa
nu
totdeauana
reprezentantii legali isi pot
asuma documentele necesare
participarii la o licitatie si atunci
desemneaza imputerniciti.

Renumerotat art. 2.9. Să se
retragă din proprie iniţiativă
de la Piața centralizată a
contractelor bilaterale de
energie
electrică
modalitatea
de
tranzacționare PCCB-LE în
baza unei înştiinţări în scris,
semnată de reprezentantul
autorizat al Participantului
la piaţă;
Renumerotat art. 2.10. Să
fie exonerat de răspundere
în caz de forţă majoră, dar
numai în măsura şi pentru
perioada pentru care este
împiedicat sau întârziat să-şi
execute obligaţiile din cauza
situaţiei de forţă majoră.
15.12.2014
Să desemneze şi să
comunice OPCOM SA
numele şi datele de contact
ale reprezentanţilor săi
împuterniciți pentru a
participa în cadrul sesiunilor

semna/modifica,
retrage
oferte pe Piața centralizată a
contractelor bilaterale de
energie
electrică
–
modalitatea de tanzacționare
prin licitație extinsă, precum
și datele de contact utilizate
în relația cu OPCOM SA în
activitatea operativă, conform
cerințelor
cadrului
de
reglementare aplicabil;

3.5.

Să
plătească
suma
penalizatoare
stabilită
în
Procedura PCCB-LE în cazul
retragerii
ofertei
sale
inițiatoare/coinițiatoare/de
răspuns ulterior publicării
acesteia pe site-ul OPCOM /
și înregistării acesteia la
transmiterii la OPCCB;

3.7.

Să
semneze,
în
cazul
desemnării sale câștigător
în urma unei sesiuni de
tranzacționare, contractul/le
cadru
cu
contrapartea/contrapărțile
desemnată(e) în conformitate
cu rezultatele notificate de
către OPCOM SA după
încheierea sesiunii de licitație

de licitație, pentru a
depune, semna, retrage
ANRE:
15.12.2014
„Să De acord cu propunerea de oferte pe Piața centralizată
desemneze şi să comunice OPCOM modificare.
a contractelor bilaterale de
SA numele şi datele de contact ale
energie electrică –
reprezentanţilor săi împuterniciți
modalitatea de
pentru a participa în cadrul
tanzacționare prin licitație
sesiunilor de licitație, și pentru a
extinsă, precum și datele de
depune,
semna/modifica
,
contact utilizate în relația cu
retrage…”
OPCOM SA în activitatea
operativă, conform
Argumentare:
cerințelor cadrului de
Pentru a nu se intelege ca poate
reglementare aplicabil;
modifica in
general; ofertele
initiatoare/coinitiatoare modificate
intra
in
categoria
celor
depuse/semnate.
ANRE: 15.12.2014 Să plătească
15.12.2014
suma penalizatoare stabilită în De acord cu propunerea de Să plătească suma
Procedura
PCCB-LE
în
cazul modificare.
penalizatoare stabilită în
retragerii
ofertei
sale
Procedura PCCB-LE în cazul
inițiatoare/coinițiatoare/ respectiv
retragerii ofertei sale
de răspuns, ulterior publicării
inițiatoare/coinițiatoare
acesteia pe site-ul OPCOM / și
respectiv de răspuns,
respectiv înregistării acesteia la
ulterior publicării acesteia
transmiterii la OPCCB;
pe site-ul OPCOM respectiv
înregistării acesteia la
OPCCB;
ANRE: Să semneze, în cazul Propunem urmatorul text:
Să semneze, în cazul
desemnării sale drept câștigător în ANRE: Să semneze, în cazul desemnării sale drept parte
urma
unei
sesiuni
de desemnării sale drept parte contractantă în urma unei
tranzacționare, contractul/le cadru contractantă în urma unei sesiuni de tranzacționare,
cu
contrapartea/contrapărțile sesiuni
de
tranzacționare, contractul/le
propus/e
desemnată(e) în conformitate cu contractul/le propus/e împreună împreună
cu
oferta/le
rezultatele notificate de către cu oferta/le iniţiatoare, care iniţiatoare, care trebuie să
OPCOM SA după încheierea sesiunii trebuie să fie conform/e cu fie conform/e cu contractul
de licitație pentru atribuirea contractul
cadru,
cu cadru,
cu
ofertelor de vânzare/cumpărare contrapartea/contrapărțile
contrapartea/contrapărțile

pentru atribuirea ofertelor de
vânzare/cumpărare energie
electrică și cu respectarea
întocmai
a
prevederilor
Procedurii PCCB-LE și să
depună o copie a acestuia la
OPCOM
SA
conform
termenului stabilit în acest
sens prin Procedura PCCB-LE;

energie electrică și cu respectarea
întocmai a prevederilor Procedurii
PCCB-LE și să depună o copie a
acestuia la OPCOM SA conform
termenului stabilit în acest sens
prin Procedura PCCB-LE;
Argumentare:
notiunea
de
castigator nu prea are sens, poate
gasim altceva (parte in tranzactie..)
NU cel cadru, ci cel propus de
inițiator, care trebuie să fie conform
cu cel cadru si celelalte reguli
aplicabile.

desemnată(e) în conformitate cu
rezultatele notificate de către
OPCOM SA după încheierea
sesiunii de licitație pentru
atribuirea
ofertelor
de
vânzare/cumpărare
energie
electrică și cu respectarea
întocmai
a
prevederilor
Procedurii PCCB-LE și să depună
o copie a acestuia la OPCOM SA
conform termenului stabilit în
acest sens prin Procedura PCCBLE;

ANRE: 15.12.2014 Să semneze, OPCOM: 15.12.2014
în cazul desemnării sale drept parte De acord cu propunerea de
contractantă în urma unei sesiuni modificare.
de tranzacționare, contractul/le
propus/e împreună cu oferta/le
iniţiatoare, care trebuie să fie
conform/e cu contractul cadru, cu
contrapartea/contrapărțile
desemnată(e) în conformitate cu
rezultatele notificate de către
OPCOM SA după încheierea sesiunii
de
licitație
pentru
atribuirea
ofertelor de vânzare/cumpărare
energie electrică și cu respectarea
întocmai a prevederilor Procedurii
PCCB-LE și să depună o copie a
acestuia la OPCOM SA conform
termenului stabilit în acest sens
prin Procedura PCCB-LE;
Argumentare: Pentru o sesiune,
este un singur contract!

desemnată(e)
în
conformitate cu rezultatele
notificate de către OPCOM
SA după încheierea sesiunii
de licitație pentru atribuirea
ofertelor
de
vânzare/cumpărare energie
electrică și cu respectarea
întocmai a prevederilor
Procedurii PCCB-LE și să
depună o copie a acestuia
la OPCOM SA conform
termenului stabilit în acest
sens prin Procedura PCCBLE;
15.12.2014
Să semneze, în cazul
desemnării sale drept parte
contractantă în urma unei
sesiuni de tranzacționare,
contractul propus împreună
cu oferta iniţiatoare, care
trebuie să fie conform cu
contractul
cadru,
cu
contrapartea/contrapărțile
desemnată(e)
în
conformitate cu rezultatele
notificate de către OPCOM
SA după încheierea sesiunii
de licitație pentru atribuirea
ofertelor
de
vânzare/cumpărare energie
electrică și cu respectarea
întocmai a prevederilor
Procedurii PCCB-LE și să
depună o copie a acestuia

3.8.

3.11.

Să
plătească
suma
penalizatoare, stabilită în
Procedura PCCB-LE, în cazul
în care refuză încheierea
contractului
sau
refuză
corectarea
contractului
neconform cu cel publicat
împreună
cu
oferta
inițiatoare;

Să îndeplinească obligaţiile
de orice natură existente sau
în curs la data intrării în
efectivitate a deciziei OPCOM
SA de a suspenda dreptul de
tranzacționare pe PCCB-LE
sau de a rezilia Convenția, în
conformitate cu prevederile
procedurii aplicabile pentru
înregistrarea participanților la
PCCB-LE;

ANRE: aceeasi observatie; parerea
mea este ca nu poate gresi doar o
parte,
iar
o
gresala
de
conformitate! nu poate aparea
intamplator.
ANRE: 15.12.2014 Să plătească
suma penalizatoare, stabilită în
Procedura PCCB-LE, în cazul în care
refuză
încheierea
contractului
conform sau prezintă și refuză
corectarea contractului neconform
cu cel publicat împreună cu oferta
inițiatoare;
Argumentare: In procedura am
lasat
penalizarea
in
cazul
prezentarii
unui
contract
neconform, dar cred ca se
subînțelege că dacă îl corectează
devine conform.
ANRE: 15.12.2014
Să îndeplinească obligaţiile de orice
natură existente sau în curs la data
intrării în efectivitate a deciziei
OPCOM SA de a suspenda dreptul
de tranzacționare pe PCCB-LE sau
de
a
rezilia
Convenția,
în
conformitate
cu
prevederile
procedurii
aplicabile
pentru
referitoare la
înregistrarea
participanților la PCCB-LE;
Argumentare:
Este o procedura

unica

de

la OPCOM SA conform
termenului stabilit în acest
sens prin Procedura PCCBLE;
Suntem de acord cu precizarea Să
plătească
suma
Dvs. dar art este pentru penalizatoare, stabilită în
participantul care semneaza Procedura PCCB-LE, în cazul
prezenta Conventie
în care refuză încheierea
contractului
sau
refuză
corectarea
contractului
neconform cu cel publicat
împreună
cu
oferta
inițiatoare;
15.12.2014
Să
plătească
suma
penalizatoare, stabilită în
Procedura PCCB-LE, în cazul
în care refuză încheierea
contractului conform sau
prezintă
și
refuză
corectarea
contractului
neconform cu cel publicat
împreună
cu
oferta
inițiatoare;

inregistrare, pe care ati referit-o
mai sus
3.12.

4

4.1.

Să achite facturile aferente,
transmise de OPCOM SA,
pentru
contravaloarea
componentei de realizare a
tranzacțiilor
aplicată
cantităților
de
energie
electrică tranzacționată pe
PCCB-LE
(inclusiv
contravaloarea aferentă TVA,
dacă este aplicabil) și pentru
contravaloarea componentei
de administrare a Pieţei
centralizate a contractelor
bilaterale de energie electrică
–
modalitatea
PCCB-LE
(inclusiv
contravaloarea
aferentă TVA, dacă este
aplicabil), în conformitate cu
prevederile Procedurii privind
modalitatea și termenele de
plată a tarifului reglementat
practicat de operatorul pieței
de energie electrică;

ANRE: cred ca in ceea ce priveste Propunem mentinerea textului
tarifele Opcom, TVA se aplica deoarece TVA-ul se aplica doar
totdeauna, nu?
Participantilor
rezidenti.
Exprimarea
“TVA aplicabil”
face
referire
la
statutul
participantilor, aceştia fiind,
ANRE: 15.12.2014
după
caz,
rezidenţi
sau
Să
achite
facturile
aferente, nerezidenţi (sediul societăţii
transmise de OPCOM SA, pentru fiind
în altă ţară decât
contravaloarea
componentei România).
tarifare de realizare a tranzacțiilor
aplicată cantităților de energie OPCOM
15.12.2014:
electrică tranzacționată pe PCCB-LE Propunem menţinerea textului
(inclusiv contravaloarea aferentă iniţial având în vedere faptul că
TVA, dacă este aplicabil) și pentru regulile
aplicabile
pentru
contravaloarea
componentei contabilitatea de gestiune impun
tarifare de administrare a Pieţei utilizarea acelorași termeni ca in
centralizate a contractelor bilaterale Metodologia de stabilire a
de energie electrică – modalitatea tarifului reglementat și în
PCCB-LE (inclusiv contravaloarea Procedura privind modalitatea si
aferentă TVA, dacă este aplicabil), termenele de plata ale tarifului
în conformitate cu prevederile reglementat
practicat
de
Procedurii privind modalitatea și operatorul pieței de energie
termenele de plată a tarifului electrica.
reglementat practicat de operatorul
pieței de energie electrică;
CONSEMNAREA ABATERILOR ANRE: 15.12.2014
OPCOM: 15.12.2014
DE
LA
REGULILE
DE CONSEMNAREA ABATERILOR DE De acord cu propunerea de
TRANZACȚIONARE,
LA
REGULILE
DE modificare.
APLICAREA ȘI SUPORTAREA TRANZACȚIONARE, APLICAREA ȘI
PENALITĂȚILOR
SUPORTAREA PENALITZĂȚRILOR

Retragerea ofertelor propuse ANRE: 15.12.2014

Să achite facturile aferente,
transmise de OPCOM SA,
pentru contravaloarea
componentei de realizare a
tranzacțiilor aplicată
cantităților de energie
electrică tranzacționată pe
PCCB-LE (inclusiv
contravaloarea aferentă
TVA, dacă este aplicabil) și
pentru contravaloarea
componentei de
administrare a Pieţei
centralizate a contractelor
bilaterale de energie
electrică – modalitatea
PCCB-LE (inclusiv
contravaloarea aferentă
TVA, dacă este aplicabil), în
conformitate cu prevederile
Procedurii privind
modalitatea și termenele de
plată a tarifului reglementat
practicat de operatorul
pieței de energie electrică;
15.12.2014
CONSEMNAREA
ABATERILOR DE LA
REGULILE DE
TRANZACȚIONARE,
APLICAREA ȘI
SUPORTAREA
PENALIZĂRILOR
15.12.2014

în
conformitate
cu
prevederile
cadrului
de
reglementare aplicabil PCCBLE;

4.2.

4.3.

Dacă îşi Rretragerea ofertelora sa
inițiatoare sau coinițiatoare după
publicarea acesteia propuse în
conformitate
cu
prevederile
cadrului de reglementare aplicabil
PCCB-LE pe site-ul Opcom SA sau

își retrage oferta de răspuns,
participantul trebuie să plătească
OPCOM SA o sumă penalizatoare,
conform
prevederilor
Regulamentului privind modalitățile
de
încheiere
a
contractelor
bilaterale de energie electrică prin
licitație extinsă și negociere
continuă și prin contracte de
procesare și ale Procedurii PCCBLE;
Refuzul semnării contractului ANRE:
15.12.2014
Dacă
urmare
a
tranzacţiilor
încheiate în cadrul sesiunilor
de licitaţie organizate de
OPCOM SA, participanții în
cauză urmând să plătească
OPCOM
SA
o
sumă
penalizatoare, prevăzută de
Regulamentul
privind
modalitățile de încheiere a
contractelor bilaterale de
energie electrică prin licitație
extinsă și negociere continuă
și prin contracte de procesare
șiProcedura PCCB-LE;

Rrefuzulă semnăariiea contractului
urmare a tranzacţiilor încheiate în
cadrul
sesiunilor
de
licitaţie
organizate
de
OPCOM
SA,
participanțiitul în cauză urmând
trebuie să plătească OPCOM SA o
sumă penalizatoare, prevăzută de

conform

prevederilor

Regulamentului privind modalitățile
de
încheiere
a
contractelor
bilaterale de energie electrică prin
licitație
extinsă
și
negociere
continuă și prin contracte de
procesare și Procedura PCCB-LE;

Refuzul
corectării ANRE:
15.12.2014
Dacă
neconformității din contractul Rrefuzulă
să
corectăeriize
încheiat urmare a tranzacţiilor neconformitățiile din contractul

Dacă își retrage oferta sa
inițiatoare sau coinițiatoare
după publicarea acesteia pe
site-ul Opcom SA sau își
retrage oferta de răspuns,
participantul trebuie să
plătească OPCOM SA o
sumă
penalizatoare,
conform
prevederilor
Regulamentului
privind
modalitățile de încheiere a
contractelor bilaterale de
energie
electrică
prin
licitație extinsă și negociere
continuă și prin contracte
de
procesare
și
ale
Procedurii PCCB-LE;
Suntem de acord cu propunerea 15.12.2014
de modificare
Dacă refuză semnarea
contractului urmare a
tranzacţiilor încheiate în
cadrul sesiunilor de licitaţie
organizate de OPCOM SA,
participantul trebuie să
plătească OPCOM SA o
sumă penalizatoare,
conform prevederilor
Regulamentului privind
modalitățile de încheiere a
contractelor bilaterale de
energie electrică prin
licitație extinsă și negociere
continuă și prin contracte
de procesare și Procedurii
PCCB-LE;
Suntem de acord cu propunerea 15.12.2014
de modificare
Dacă refuză să corecteze
neconformitățile din

4.11.

pe PCCB-LE, participanții în
cauză urmând să plătească
OPCOM
SA
o
sumă
penalizatoare, prevăzută de
Regulamentul
privind
modalitățile de încheiere a
contractelor bilaterale de
energie electrică prin licitație
extinsă și negociere continuă
și prin contracte de procesare
și Procedura PCCB-LE.

încheiat urmare a tranzacţiilor pe
PCCB-LE, participanțiitul în cauză
urmând trebuie să plătească
OPCOM SA o sumă penalizatoare,
prevăzută de Regulamentul privind
modalitățile
de
încheiere
a
contractelor bilaterale de energie
electrică prin licitație extinsă și
negociere continuă și prin contracte
de procesare, conform prevederilor
din și Procedura PCCB-LE.

Să facă publice date sintetice
legate de participarea la piață
fără a încălca principiul
confidenţialităţii, prelucrate și
agregate astfel încât să nu
poată
fi
asociate
Participanţilor la PCCB-LE,
individual.

ANRE:

Să facă publice date
sintetice legate de participarea la
piață fără a încălca principiul
confidenţialităţii,
prelucrate
și
agregate astfel încât să nu poată fi
asociate Participanţilor la PCCB-LE,
individual,
dacă
Legea
și
reglementările aplicabile nu prevăd
altfel.
ALRO: Ar trebui reformulat pentru
a enunta mai degraba dreptul ca
„principiul confidentialitatii” sa nu
existe in ceea ce priveste datele
referitoare la participarea la piata
PCCB-LE. Cum datele privind
participarea la piata a fiecarui
participant devin publice prin
aplicarea regulamentului si a
procedurilor, cu exceptia pretului
din ofertele respondente daca
participantul nu castiga licitatia,
care nu a constituit obiectul unor

contractul încheiat urmare a
tranzacţiilor pe PCCB-LE,
participantul trebuie să
plătească OPCOM SA o
sumă penalizatoare,
prevăzută de Regulamentul
privind modalitățile de
încheiere a contractelor
bilaterale de energie
electrică prin licitație
extinsă și negociere
continuă și prin contracte
de procesare, conform
prevederilor din Procedura
PCCB-LE.
Suntem de acord cu propunerea Renumerotat art. 5.11. Să
de modificare a ANRE
facă publice date sintetice
legate de participarea la
piață fără a încălca
principiul confidenţialităţii,
prelucrate și agregate astfel
încât să nu poată fi asociate
Participanţilor la PCCB-LE,
individual, dacă Legea și
reglementările aplicabile nu
prevăd altfel.

prelucrari si agregari, ar fi dificil de
definit in ce consta „principiul
confidentialitatii”
mentionat
in
art.4.11.
Coerent cu regulamentul 78/2014 si
cu procedura, consideram ca
articolul ar trebui reformulat:

Să
facă
publice
conform
reglementarilor in vigoare date
privind participarea individuala a
Participanţilor la PCCB-LE, precum
si date sintetice legate de
participarea la piață fără a încălca
principiul
confidenţialităţii,
prelucrate și agregate astfel încât
să nu poată fi sunt asociate
Participanţilor la PCCB-LEacestora,
individual.
Enel Green: Să facă publice date

sintetice legate de participarea la
piață fără a încălca principiul
confidenţialităţii ofertarii, prelucrate
și agregate astfel încât să nu poată
fi asociate Participanţilor la PCCBLE, individual.

5.3.

Să emită și să transmită
Participantului
facturile
aferente
pentru
contravaloarea componentei
de administrare a Pieţei
centralizate a contractelor

Argumentare: In scopul cresterii
transparentei tranzactiilor incheiate,
prevederile
privind
confidentialitatea ar trebui aplicate
doar ofertelor depuse, nu si
tranzactiilor incheiate.
ANRE: 15.12.2014
Să
emită
și
să
transmită
Participantului facturile aferente
pentru contravaloarea componentei
tarifare de administrare a Pieţei
centralizate a contractelor bilaterale

OPCOM
15.12.2014:
Propunem menţinerea textului
iniţial având în vedere faptul că
regulile
aplicabile
pentru
contabilitatea de gestiune impun

5.4.

bilaterale de energie electrică
–
modalitatea
PCCB-LE
(inclusiv
contravaloarea
aferentă TVA, dacă este
aplicabil)
și
pentru
contravaloareacomponentei
de realizare a tranzacțiilor
aplicată
cantităților
de
energie
electrică
tranzacționată pe PCCB-LE
(inclusiv
contravaloarea
aferentă TVA, dacă este
aplicabil) în conformitate cu
prevederile Procedurii privind
modalitatea și termenele de
plată ale tarifului reglementat
practicat de operatorul pieței
de energie electrică;
Să încaseze contravaloarea
componentei de administrare
a
Pieţei
centralizate
a
contractelor bilaterale de
energie
electrică
–
modalitatea PCCB-LE(inclusiv
contravaloarea aferentă TVA,
dacă
este
aplicabil)
și
contravaloarea componentei
de realizare a tranzacțiilor
aplicată
cantităților
de
energie
electrică
tranzacționată pe PCCB-LE
(inclusiv
contravaloarea
aferentă TVA, dacă este
aplicabil), în conformitate cu
prevederile Procedurii privind
modalitatea și termenele de
plată ale tarifului reglementat
practicat de operatorul pieței

de energie electrică – modalitatea
PCCB-LE (inclusiv contravaloarea
aferentă TVA, dacă este aplicabil) și
pentru contravaloareacomponentei
tarifare de realizare a tranzacțiilor
aplicată cantităților de energie
electrică tranzacționată pe PCCB-LE
(inclusiv contravaloarea aferentă
TVA, dacă este aplicabil) în
conformitate
cu
prevederile
Procedurii privind modalitatea și
termenele de plată ale tarifului
reglementat practicat de operatorul
pieței de energie electrică;

utilizarea acelorași termeni ca in
Metodologia de stabilire a
tarifului reglementat și în
Procedura privind modalitatea si
termenele de plata ale tarifului
reglementat
practicat
de
operatorul pieței de energie
electrica.

ANRE: 15.12.2014
Să
încaseze
contravaloarea
componentei
tarifare
de
administrare a Pieţei centralizate a
contractelor bilaterale de energie
electrică – modalitatea PCCBLE(inclusiv contravaloarea aferentă
TVA, dacă este aplicabil) și
contravaloarea
componentei
tarifare de realizare a tranzacțiilor
aplicată cantităților de energie
electrică tranzacționată pe PCCB-LE
(inclusiv contravaloarea aferentă
TVA, dacă este aplicabil), în
conformitate
cu
prevederile
Procedurii privind modalitatea și
termenele de plată ale tarifului
reglementat practicat de operatorul
pieței de energie electrică;

OPCOM 15.12.2014:
Propunem menţinerea textului
iniţial având în vedere faptul că
regulile aplicabile pentru
contabilitatea de gestiune impun
utilizarea acelorași termeni ca in
Metodologia de stabilire a
tarifului reglementat și în
Procedura privind modalitatea si
termenele de plata ale tarifului
reglementat practicat de
operatorul pieței de energie
electrica.

5.5.

de energie electrică;
Să
solicite
suma
penalizatoare,prevăzută
de
Procedura PCCB-LE, în cazul
retragerii ofertei inițiatoare
și/saucoinițiatoare
urmare
publicării acestora pe site-ul
OPCOM;

ANRE: 15.12.2014
Să solicite suma penalizatoare,
prevăzută de Procedura PCCB-LE,
în cazul retragerii ofertei inițiatoare
și/saucoinițiatoare urmare după
publicăariiea acestoraeia pe site-ul
OPCOM sau în cazul retragerii
ofertei de răspuns;

5.7.

Să
suspende
de
la
tranzacționare Participantul/ii
notificat/i să plăteascăsuma
penalizatoarepână la data
efectuării plății;

ANRE: 15.12.2014
Suntem de acord cu propunerea
Să suspende de la tranzacționare de modificare
Participantul/ii
notificat/i
să
plătească suma penalizatoare până
la data efectuării plății de către
acesta;

5.9.

Să
anuleze
ofertele
inițiatoare/coinițiatoare
publicate sau ofertele de
răspuns deja depuse în cazul
în
care
suspendarea
participantului a intervenit
ulterior publicării acestora pe
pagina
web
www.opcom.rosau
înregistrării lor la sediul
OPCOM SA;

ANRE: 15.12.2014
Suntem de acord cu propunerea
Să
anuleze
ofertele de modificare
inițiatoare/coinițiatoare
publicate
sau ofertele de răspuns deja
depuse pentru o sesiune de licitație
în cazul în care suspendarea
participantului pentru abateri din
alte sesiuni a intervenit ulterior
publicării acestora pe pagina web
www.opcom.ro sau înregistrării lor
la sediul OPCOM SA;

5.11.

Să facă publice date sintetice
legate de participarea la piață
fără a încălca principiul
confidenţialităţii, prelucrate și
agregate astfel încât să nu
poată
fi
asociate

ANRE: 15.12.2014
Suntem de acord cu propunerea
Să facă publice date sintetice legate de modificare
de participarea la piață fără a
încălca principiul confidenţialităţii,
prelucrate și agregate astfel încât
să
nu
poată
fi
asociate

15.12.2014
Să solicite suma
penalizatoare, prevăzută de
Procedura PCCB-LE, în cazul
retragerii ofertei inițiatoare
și/sau coinițiatoare după
publicarea acesteia pe siteul OPCOM sau în cazul
retragerii ofertei de
răspuns;
15.12.2014
Să suspende de la
tranzacționare Participantul
notificat să plătească suma
penalizatoare, până la data
efectuării plății de către
acesta;
15.12.2014
Să anuleze ofertele
inițiatoare/coinițiatoare
publicate sau ofertele de
răspuns deja depuse pentru
o sesiune de licitație în
cazul în care suspendarea
participantului pentru
abateri din alte sesiuni a
intervenit ulterior publicării
acestora pe pagina web
www.opcom.ro sau
înregistrării lor la sediul
OPCOM SA;
15.12.2014
Să facă publice date
sintetice legate de
participarea la piață fără a
încălca principiul
confidenţialităţii, prelucrate

Participanţilor la PCCB-LE,
individual, dacă Legea și
reglementările aplicabile nu
prevăd altfel.

Participanţilortului
la
PCCB-LE,
individual,
dacă
Legea
și
reglementările aplicabile nu prevăd
altfel.

CONFIDENȚIALITATE

ALRO: Este in intelegerea noastra
ca articolul 6. Confidentialitate nu
se refera la datele privind
participarea la PCCB-LE si ca datele
prelucrate si agregate mentionate
la 4.11 nu sunt de natura celor
avute in vedere de articolul 6.

6.5.

Să verifice, să decidă asupra
validării și în caz afirmativ, să
publice documentele aferente
inițierii de către Participanți a
unor
sesiuni
de
tranzacționare
în
conformitate cu prevederile
Procedurii PCCB-LE,respectiv
ofertele
inițiatoare/coiniţiatoare
și
anexele
privind
clauzele
specifice
aferente
contractelor propuse pentru
care se dorește organizarea
de licitații, prin publicarea
acestora pe pagina web a
OPCOM SA;

ANRE: 15.12.2014
15.12.2014
Să verifice, să decidă asupra Suntem de acord cu propunerea
validării și în caz afirmativ, să de modificare a ANRE
publice
documentele
aferente
inițierii de către Participanțit a unor
sesiuni
de
tranzacționare
în
conformitate
cu
prevederile
Procedurii
PCCB-LE,respectiv
ofertele inițiatoare/coiniţiatoare și
anexele privind clauzele specifice
aferente contractelor propuse de
iniţiator pentru care se dorește
organizarea
de
licitații,
prin
publicarea acestora pe pagina web
a OPCOM SA;

6.7.

Să transmită Participantului
faxul
de
confirmare
a
tranzacției pentru fiecare
dintre
sesiunile
de

ANRE: 15.12.2014
Să transmită Participantului faxul OPCOM 15.12.2014:
15.12.2014
de confirmare a tranzacțieiilor Este un singur formular pentru Să transmită Participantului
pentru fiecare dintre sesiunile de transmiterea faxului. Acesta se faxul de confirmare a

6

și agregate astfel încât să
nu poată fi asociate
Participantului la PCCB-LE,
individual, dacă Legea și
reglementările aplicabile nu
prevăd altfel.
Nu este vorba despre tipul de
date ci despre modul in care au
fost facute publice. La datele de
la Art. 4.11. se face referire la
Art. 6.2. i.

15.12.2014
Să verifice, să decidă
asupra validării și în caz
afirmativ,
să
publice
documentele
aferente
inițierii de către Participant
a
unor
sesiuni
de
tranzacționare
în
conformitate cu prevederile
Procedurii
PCCB-LE,
respectiv
ofertele
inițiatoare/coiniţiatoare
și
anexele privind clauzele
specifice
aferente
contractelor propuse de
inițiator pentru care se
dorește organizarea de
licitații,
prin
publicarea
acestora pe pagina web a
OPCOM SA;

tranzacționare în care acesta
a fost desemnat câștigător în
calitate de participant pe
poziția
inițiatoare/coinițiatoare sau
participant cu oferte de
răspuns conform prevederilor
Procedurii PCCB-LE;
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9.2.

RESPONSABILITATEA
PENTRU PIERDERI ŞI
PAGUBE

În cazul în care, după
consultarea
publică
desfășurată de OPCOM SA,
textul Convenţiei este revizuit
iar revizia avizată de către
Autoritatea
Națională
de
Reglementare în Domeniul
Energiei nu este acceptată de
către
Participant,
acesta
poate
decide
încetarea
aplicabilităţii Convenţiei de
participare, cu respectarea
prevederilor
procedurilor
operaţionale specifice. În
astfel de situații, Convenția

tranzacționare în care acesta a fost
desemnat câștigător în calitate de
participant
pe
poziția
inițiatoare/coinițiatoare
sau
participant cu oferte de răspuns
conform prevederilor Procedurii
PCCB-LE;
Argumentare:
In principiu, ar putea fi mai multe
tranzacții; va rog sa corelati cu
anexa din procedura, hotarand
daca trimiteti un formular sau mai
multe
ALRO: Avand in vedere acest
articol si posibilitatea adoptarii unor
formate de contract cu neclaritati si
inexactitati precum cele mentionate
anterior cu privire la reziliere si
denuntare, precum si cu privire la
Anexa 7 contract cadru, solicitam
insistent clarificarea in colaborare
cu ANRE a aspectelor sesizate.

transmite pentru tranzacţiile
aferente unei zile întregi, un
participant putând fi câştigător
pentru una sau mai multe
tranzacţii, la fel cum un
iniţiator/coiniţiator poate avea
iniţiate una sau mai multe
sesiuni.

tranzacției/tranzacţiilor
pentru
fiecare
dintre
sesiunile de tranzacționare
în care acesta a fost
desemnat
câștigător
în
calitate de participant pe
poziția
inițiatoare/coinițiatoare sau
participant cu oferte de
răspuns
conform
prevederilor
Procedurii
PCCB-LE;

Clarificarile cu privire la
contractul cadru se vor face in
cadru Grupului de lucru

ANRE: În cazul în care, după Suntem de acord cu propunerea Renumerotat art. 10.2. În
consultarea publică desfășurată de de modificare
cazul în care,după
OPCOM SA, textul Convenţiei este
consultarea publică
revizuit, iar revizia avizată de către
desfășurată de OPCOM SA,
Autoritatea
Națională
de
textul Convenţiei este
Reglementare în Domeniul Energiei
revizuit iar revizia nu este
nu este acceptată de către
acceptată de către
Participant, acesta poate decide
Participant, acesta poate
încetarea aplicabilităţii Convenţiei
decide încetarea
de participare, cu respectarea
aplicabilităţii Convenţiei de
prevederilor
procedurilor
participare, cu respectarea
operaţionale specifice. În astfel de
prevederilor procedurilor
situații, Convenția se va aplica până
operaţionale specifice. În
la încetarea aplicabilității acesteia în
astfel de situații, Convenția
versiunea nemodificată;
se va aplica până la

se va aplica până la încetarea
aplicabilității
acesteia
în
versiunea nemodificată;
10.1.

12

12.1.

încetarea aplicabilității
acesteia în versiunea
nemodificată;

Participantul
la
PCCB-LE
poate
denunţa
unilateral
prezenta Convenţie în termen
de cel puţin 10 zile lucrătoare
de la data notificării scrise,
prealabil transmisă în acest
sens către OPCOM SA, fără
ca acest lucru să afecteze
îndeplinirea obligaţiilor de
plată existente sau în curs la
data încetării Convenţiei;

ANRE: 15.12.2014 Participantul Suntem de acord cu propunerea 15.12.2014
la
PCCB-LE
poate
denunţa de modificare
Participantul la PCCB-LE
unilateral prezenta Convenţie în
poate denunţa unilateral
termen de cel puţin 10 zile
prezenta
Convenţie
în
lucrătoare de la data notificării
termen de cel puţin 10 zile
scrise, prealabil transmisă prealabil
lucrătoare de la data
în acest sens scop către OPCOM
notificării scrise, transmisă
SA, fără ca acest lucru să afecteze
în prealabil în acest scop
îndeplinirea obligaţiilor de plată
către OPCOM SA, fără ca
existente sau în curs la data
acest lucru să afecteze
încetării Convenţiei;
îndeplinirea obligaţiilor de
plată existente sau în curs
la data încetării Convenţiei;
MODIFICĂRI
ADUSE ANRE: 15.12.2014 Singura anexa
15.12.2014
ANEXELOR LA CONVENŢIE
este cea cu termeni standard si
MODIFICĂRI ADUSE
pare excesiv capitolul daca se
PREZENTEI CONVENŢII
refera doar la modificarea acestei
anexe; Poate ar fi bine sa puneti
una si cu Lista procedurilor, așa
cum au propus colegii dvs la PZU.
OPCOM SA poate propune ca
urmare a iniţiativei proprii, a
primirii unei sesizări din
partea
Participanților
la
PCCB-LE sau a unei evidente
necesităţi de conformitate cu
modificările
cadrului
legislativ, modificarea şi/sau
completarea
Anexelor
la
prezenta Convenţie. După
consultarea publică, OPCOM
SA va transmite respectivul
document spre avizare, către

ANRE: 15.12.2014
Suntem de acord cu propunerea
OPCOM SA poate propune ca de modificare
urmare a iniţiativei proprii, a primirii
unei
sesizări
din
partea
Participanților la PCCB-LE sau ANRE
sau a unei evidente necesităţi de
conformitate
cu
modificările
cadrului
legislativ,
modificarea
şi/sau completarea Anexelor la
prezenta
Convenţie.
După
consultarea publică, OPCOM SA va
transmite respectivul document
spre avizare, către Autoritatea

13.1.

13.3.

Autoritatea Competentă. În
termen de şapte (7) zile
calendaristice de la data la
care
modificările
şi/sau
completările
propuse
de
OPCOM SA au fost avizate,
dar nu mai târziu de data
intrării
în
vigoare
a
documentului
modificat,
OPCOM SA are obligaţia să
informeze Participanţii la
PCCB-LE
cu
privire
la
modificările
şi/sau
completările
aduse
prin
publicarea
acestora
pe
pagina web www.opcom.ro.
Clauzele prezentei Convenţii
şi ale Anexei sale se vor
aplica în mod corespunzător
Sucursalei, acolo unde este
cazul,
în
ipoteza
Participantului
la
Piața
centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică
conform căreia contractele
sunt atribuite prin licitație
extinsă, persoană juridică
nerezidentă;
În
ipoteza
în
care,
subsecvent
încheierii
prezentei
Convenţii,
conţinutul Convenţiei şi al
Anexei
sale
este
modificat/completat
cu
aprobarea
Autorității
Naționale de Reglementare în

Competentă. În termen de şapte
(7) zile calendaristice de la data la
care modificările şi/sau completările
propuse de OPCOM SA au fost
avizate, dar nu mai târziu de data
intrării în vigoare a documentului
modificat, OPCOM SA are obligaţia
să informeze Participanţii la PCCBLE cu privire la modificările şi/sau
completările aduse prin publicarea
acestora
pe
pagina
web
www.opcom.ro.

ANRE: 15.12.2014
Suntem de acord cu propunerea 15.12.2014
Clauzele prezentei Convenţii şi ale de modificare
Clauzele prezentei Convenţii
Anexei sale se vor aplica în mod
şi ale Anexei sale se vor
corespunzător Sucursalei, acolo
aplica în mod corespunzător
unde este cazul, în ipoteza situaţia
Sucursalei, acolo unde este
în care Participantului la Piața
cazul, în situația în care
centralizată a contractelor bilaterale
Participantul
la
Piața
de energie electrică conform căreia
centralizată a contractelor
contractele sunt atribuite prin
bilaterale
de
energie
licitație extinsă, este persoană
electrică conform căreia
juridică nerezidentă;
contractele sunt atribuite
prin licitație extinsă este
persoană
juridică
nerezidentă;
ANRE: 15.12.2014
În ipoteza în care, subsecvent
încheierii
prezentei
Convenţii,
conţinutul Convenţiei şi al Anexei
sale este modificat/completat cu
aprobarea
avizul
Autorității
Naționale de Reglementare în
domeniul Energiei, Părţile se obligă

Anexa
Art.
2.2.

Anexa
Art.
2.3.

domeniul Energiei, Părţile se
obligă să respecte Convenţia
şi Anexa/Anexele aşa cum au
fost modificate/completate cu
avizul Autorității Naționale de
Reglementare în domeniul
Energiei şi publicate pe
pagina web www.opcom.ro.
Componenta de administrare
a
Pieţei
centralizate
a
contractelor bilaterale de
energie electrică conform
căreia
contractele
sunt
atribuite prin licitație extinsă
– Tarif perceput anual de
OPCOM SA Participanților la
PCCB-LE pentru activitățile de
administrare
a
Pieței
centralizate a contractelor
bilaterale de energie electrică
modalitatea
de
tranzacționare PCCB-LE.

să
respecte
Convenţia
şi
Anexa/Anexele aşa cum au fost
modificate/completate cu avizul
Autorității
Naționale
de
Reglementare în domeniul Energiei
şi publicate pe pagina web
www.opcom.ro.
ANRE: 15.12.2014
Componenta
tarifară
de
administrare a Pieţei centralizate a
contractelor bilaterale de energie
electricăconform căreia contractele
sunt atribuite prin licitație extinsă –
Tarif perceput anual de OPCOM SA
Participanților la PCCB-LE pentru
activitățile de administrare a Pieței
centralizate a contractelor bilaterale
de energie electrică - modalitatea
de tranzacționare PCCB-LE.

OPCOM 15.12.2014: Având în
vedere
faptul
că
regulile
aplicabile pentru contabilitatea
de gestiune impun utilizarea
acelorași
termeni
ca
în
Metodologia de stabilire a
tarifului reglementat și în
Procedura privind modalitatea si
termenele de plata ale tarifului
reglementat
practicat
de
operatorul pieței de energie
electrica, propunem, în sensul
celor sugerate prin comentariul
dumneavoastră,
modificarea
definiției.

Componenta de realizare a
tranzacțiilor
pe
Piaţa
centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică
conform căreia contractele
sunt atribuite prin licitație
extinsă– Tarif perceput lunar
de OPCOM SA Participanților
la PCCB-LE pentru tranzacțiile
de
vânzare/cumpărare
realizate de către aceștia în
luna respectivă pe Piața
centralizată a contractelor

ANRE: 15.12.2014
Componenta tarifară de realizare a
tranzacțiilor pe Piaţa centralizată a
contractelor bilaterale de energie
electrică conform căreia contractele
sunt atribuite prin licitație extinsă –
Tarif perceput lunar de OPCOM SA
Participanților la PCCB-LE pentru
aplicat
la
tranzacțiile
de
vânzare/cumpărare realizate de
către aceștia în luna respectivă pe
Piața centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică -

OPCOM 15.12.2014: Având în
vedere
faptul
că
regulile
aplicabile pentru contabilitatea
de gestiune impun utilizarea
acelorași
termeni
ca
în
Metodologia de stabilire a
tarifului reglementat și în
Procedura privind modalitatea si
termenele de plata ale tarifului
reglementat
practicat
de
operatorul pieței de energie
electrica, propunem, în sensul
celor sugerate prin comentariul

Componenta de
administrare a Pieţei
centralizate a contractelor
bilaterale de energie
electrică conform căreia
contractele sunt atribuite
prin licitație extinsă –
Componentă a Tarifului
reglementat practicat de
OPCOM SA, percepută
anual Participanților la
PCCB-LE pentru activitățile
de administrare a Pieței
centralizate a contractelor
bilaterale de energie
electrică - modalitatea de
tranzacționare PCCB-LE.
15.12.2014
Componenta de realizare a
tranzacțiilor
pe
Piaţa
centralizată a contractelor
bilaterale
de
energie
electrică conform căreia
contractele sunt atribuite
prin licitație extinsă –
Componentă a Tarifului
reglementat practicat de
OPCOM SA, percepută
lunar
Participanților
la
PCCB-LE pentru tranzacțiile

bilaterale de energie electrică modalitatea
modalitatea
de PCCB-LE.
tranzacționare PCCB-LE.

de

tranzacționare dumneavoastră,
definiției.

modificarea de
vânzare/cumpărare
realizate de către aceștia în
luna respectivă pe Piața
centralizată a contractelor
bilaterale
de
energie
electrică - modalitatea de
tranzacționare PCCB-LE.

