Centralizator observații pentru documentele întocmite pentru implememtarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/2014:
Convenţie de participare la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică - modalitate de încheiere a
contractelor de procesare a combustibilului
Nr. Art. în
documentul
de discuții
titlu

2.2.

2.3.

2.4.

Text de referință
CONVENŢIE DE
PARTICIPARE PE PIAŢA
CENTRALIZATĂ A
CONTRACTELOR
BILATERALE DE ENERGIE
ELECTRICĂ A
CONTRACTELOR DE
PROCESARE A
COMBUSTIBILULUI
Să
decidă
retragerea
ofertelor
propuse
în
conformitate
cu
prevederile cadrului de
reglementare
aplicabil
procedurii PCCB-PC
Să fie informat de către
OPCOM SA asupra
anulării, în conformitate
cu prevederile cadrului de
reglementare aplicabil
PCCB-PC, a sesiunii de
tranzacționare inițiate
Să formuleze contestații
față de ofertele intrate în
licitaţie şi rezultatul
licitaţiei

Observatii/propuneri
ANRE_15.12.2014

Clarificări Opcom
De acord cu propunerea.

Text revizuit conform
observațiilor / clarificărilor
CONVENŢIE DE PARTICIPARE
PE PIAŢA CENTRALIZATĂ A
CONTRACTELOR BILATERALE
DE ENERGIE ELECTRICĂ MODALITATEA DE ÎNCHEIERE
A CONTRACTELOR DE
PROCESARE A
COMBUSTIBILULUI

ANRE: Eu nu cred ca e bine sa fie De acord cu propunerea,
considerat un drept o actiune care prevederea va fi repozitionată în
este penalizata
cadrul altui articol. (renumerotat
art. 4.1.)
ANRE: Să fie informat de către
OPCOM SA asupra anulării, în
conformitate cu prevederile
cadrului de reglementare
aplicabilprocedurii PCCB-PC, a
sesiunii de tranzacționare inițiate

De acord cu propunerea.

ANRE: N-am vazut acest drept in Propunem pastrarea articolului.
celelalte conventii. Este PCCB-PC Vom introduce si in Conventia
mai supusa erorilor?
PCCB-NC, singura in care s-a
omis.
Considerăm că fiecare participant
are dreptul să formuleze

Renumerotat art. 2.2. Să fie
informat de către OPCOM SA
asupra anulării, în conformitate
cu prevederile procedurii PCCBPC, a sesiunii de tranzacționare
inițiate.

2.6.

2.7.

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
modalităţile de încheiere a
contractelor bilaterale de
energie electrică prin
licitaţie extinsă şi
negociere continuă şi prin
contracte de procesare și
Procedura PCCB-PC;
Să încaseze suma
penalizatoare, stabilită în
Procedura PCCB-PC, 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 sau
corectarea contractului

ANRE: N-as pune-o la drepturi,
totusi! Daca retragerea ofertelor
mai merge, refuzul de a semna
contractul nu este un drept, este o
posibilitate luata in calcul, dar
sanctionata cu plata penalizarii

ANRE:
Să
încaseze
suma
penalizatoare,
stabilită
în
Procedura PCCB-PC, 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
sau
corectarea
contractului neconform
Com. 1 La PC nu pot fi mai multi!
Com. 2 Nu exista cazul in care doi
participanti duc la Opcom un
contract semnat de ambii, dar

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

De acord cu propunerea de
modificare
Sunt situații în care
neconformitatea constată poate fi
efectul unei erori materiale cum
sunt: eroare de tipărire a unei
valori, menținerea unei perioade
de livrare utilizată într-un alt
contract etc, OPCOM poate
notifica participanții în cauză
pentru a remedia abaterea

Renumerotat art. 2.5. Să
încaseze suma penalizatoare,
stabilită în Procedura PCCB-PC,
în cazul în care partenerul 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

2.7.
2.8

2.9

neconform.

neconform si nu si-au dat seama
de asta.

2.6.
Să încaseze suma
penalizatoare, stabilită în
Procedura PCCB-PC, în
cazul în care acesta a
depus o ofertă de răspuns
pentru o ofertă
inițiatoarecare a fost
retrasă ulteriorpublicării
acesteia pe site-ul
OPCOM;
2.7.
Să încaseze suma
penalizatoare, stabilită în
Procedura PCCB-PC, în
cazul în care acesta a
transmis o ofertă
inițiatoareiar
oferta/ofertele de răspuns
transmisă/transmise la
OPCCB a fost retrasă/au
fost retrase
Să decidă încetarea
aplicabilităţii prezentei
Convenţii, cu respectarea
prevederilor procedurii
aplicabile pentru
înregistrarea
participanților la PCCB-PC
avizată de ANRE, inclusiv
în cazul în care acesta nu
acceptă textul prezentei
Convenții revizuit și avizat

ANRE_15.12.2014: Să încaseze De acord cu propunerea de
suma penalizatoare care îi revine, modificare
stabilită în conform prevederilor
Proceduraii PCCB-PC, în cazul în
care acesta a depus o ofertă de
răspuns
pentru
o
ofertă
inițiatoarecare a fost retrasă
ulteriorpublicării acesteia pe site-ul
OPCOM;
2.7.2.6.
Să încaseze suma
penalizatoare,
stabilită
în
Procedura PCCB-PC, în cazul în
care acesta a transmis o ofertă
inițiatoareiar oferta/ofertele de
răspuns transmisă/transmise la
OPCCB a fost retrasă/au fost
retrasepentru o sesiune de licitație
pentru care au fost retrase oferte
de către alți participanți ;

Renumerotat 2.6.
Să
încaseze suma penalizatoare,
stabilită în Procedura PCCB-PC,
în cazul în care partenerul 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;

ANRE_15.12.2014:
Să
decidă De acord cu propunerea de
încetarea aplicabilităţii prezentei modificare
Convenţii,
cu
respectarea
prevederilor procedurii aplicabile
pentru înregistrarea participanților
la PCCB-PC avizată de ANRE,
inclusiv în cazul în care acesta nu
acceptă textul prezentei Convenții
revizuit și avizat de Autoritatea
Competentă

Renumerotat 2.7.
Să decidă
încetarea aplicabilităţii
prezentei Convenţii, cu
respectarea prevederilor
procedurii aplicabile pentru
înregistrarea participanților la
PCCB-PC avizată de ANRE,
inclusiv în cazul în care acesta
nu acceptă textul prezentei
Convenții revizuit

3.5.

3.7.

de Autoritatea
Competentă
Să plătească suma
penalizatoare stabilită în
Procedura PCCB-PC în
cazul retragerii ofertei
inițiatoare/de răspuns
urmare publicării pe siteul OPCOM /transmiterii la
OPCCB;
Să semneze cu
contrapartea desemnată
în urma încheierii sesiunii
de tranzacționare,
contractul conform cu
contractul cadru,
completat cu clauzele
specifice propuse de către
participantul inițiator,
publicate împreună cu
oferta inițiatoare, după
încheierea sesiunii de
licitație cu respectarea
întocmai a prevederilor
Procedurii privind
modalitatea modalitate de
încheiere pe piaţa
centralizată a contractelor
bilaterale de energie
electrică a contractelor de
procesare a
combustibilului și să
depună o copie a acestuia
la OPCOM SA conform

ANRE: Să
plătească
suma De acord cu propunerea de
penalizatoare
stabilită
în modificare
Procedura PCCB-PC în cazul
retragerii ofertei sale inițiatoare/de
răspuns ulterior publicării acesteia
pe site-ul OPCOM /transmiterii la
OPCCB
Com: trebuie clarificat
ANRE: Ar trebui stabilit in
Procedura ca initiatorul semneaza
primul contractul si se ingrijeste
de transmiterea spre semnare la
producator, dupa care la Opcom il
depune producatorul, sau cine?

Propunem pastrarea textului.
Considerăm că atâta timp cât
contractul este semnat de ambele
părți în timp util, nu este necesar
să impunem prin procedură
ordinea semnării acestuia.

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

3.12.

3.14.

termenului stabilit în acest
sens prin Procedura
PCCB-PC;
Să achite facturile
aferente, transmise de
OPCOM SA, pentru
contravaloarea
componentei de realizare
a tranzacțiilor aplicată
cantităților de energie
electrică tranzacționată pe
PCCB-PC (inclusiv
contravaloarea aferentă
TVA, dacă este aplicabil)
și pentru contravaloarea
componentei de
administrare a Pieţei
centralizate a contractelor
bilaterale de energie
electrică – modalitatea
PCCB-PC (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 se asigure că sunt
îndeplinite condițiile
necesare bunei execuții a
prevederilor contractuale
înainte de încheierea
contractelor bilaterale

ANRE_15.12.2014:
3.12. Să
achite
facturile
aferente, transmise de OPCOM SA,
pentru
contravaloarea
componentei tarifare de realizare
a tranzacțiilor aplicată cantităților
de energie electrică tranzacționată
pe
PCCB-PC
(inclusiv
contravaloarea aferentă TVA, dacă
este
aplicabil)
și
pentru
contravaloarea
componentei
tarifare de administrare a Pieţei
centralizate
a
contractelor
bilaterale de energie electrică –
modalitatea
PCCB-PC (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;

Propunem pastrarea textului.
Trebuie avut în vedere faptul că
regulile aplicabile contabilității 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.
Idem 5.3. și 5.4.

ANRE: nu se intelege si ar trebui De acord cu eliminarea prevederii.
eliminata

Se elimina

3.15.

3.16.

3.17.

aferente tranzacţiilor
realizate în conformitate
cu prevederile prezentei
Proceduri.
Să includă în notificările
către CNTEE
Transelectrica SA datele
aferente cantităților de
energie electrică
contractate pe PCCB-PC,
în strictă conformitate cu
prevederile contractelor
încheiate
3.16. Să execute
contractele de procesare
a combustibilului ținând
seama de obligațiile
producătorilor stabilite
prin reglementările
comunitare şi/sau
naţionale, de raportare a
tranzacţiilor cu energie
electrică, la preţul
echivalent al fiecăreia
dintre acestea rezultat în
urma licitaţiei
3.17. Să își asume
prevederile contractuluicadru referitoare la
condiţiile şi acordul
iniţiatorului pentru privind
participarea
producătorului la piaţa de
echilibrare prin ofertarea
întregii puteri electrice
disponibile, la creştere şi

ANRE: Cred ca ar trebui incluse in De acord cu eliminarea prevederii.
conventie doar drepturi si obligatii
ale si fata de Opcom, restul fiind
cuprinse in regulament, procedura
si contract; deci cred ca trebuie
exclusa aceasta prevedere

Se elimina

ANRE: idem

De acord cu eliminarea prevederii.

Se elimina

ANRE: idem

De acord cu eliminarea prevederii.

Se elimina

Art. 4.1 nou

4.2.

la scădere, conform
prevederilor legale
Retragerea ofertelor
propuse în conformitate
cu prevederile procedurii
PCCB-PC;

Refuzul semnării
contractului urmare a
tranzacţiilor încheiate în
cadrul sesiunilor de
licitaţie organizate de
OPCOM SA, participantulîn
cauză urmând să
plătească OPCOM SA o
sumă penalizatoare,
prevăzută de
Regulamentul privind
modalităţile de încheiere a
contractelor bilaterale de
energie electrică prin
licitaţie extinsă şi
negociere continuă şi prin
contracte de procesare și
Procedura PCCB-PC

ANRE_15.12.2014: Dacă
Rretragerea
ofertelora

își De acord cu propunerea de

sa modificare
inițiatoare
după
publicarea
acesteia pe site-ul OPCOM SA sau
își retrage oferta sa 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

propuse în conformitate cu
prevederile procedurii PCCB-PC
ANRE_15.12.2014:
De acord cu propunerea de
Dacă
Rrefuzulă
semnăriiarea modificare
contractului urmare a tranzacţiilor
încheiate în cadrul sesiunilor de
licitaţie organizate de OPCOM SA,
participantul
în
cauză
urmândtrebuie
să
plătească
OPCOM SA o sumă penalizatoare,
prevăzută deconform prevederilor
Regulamentului
privind
modalităţile
de
încheiere
a
contractelor bilaterale de energie
electrică prin licitaţie extinsă şi
negociere
continuă
şi
prin
contracte
de
procesare
și
Proceduraii PCCB-PC;

Dacă își retrage oferta sa
inițiatoare după publicarea
acesteia pe site-ul OPCOM SA
sau își retrage oferta sa 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-PC
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 modalităţile de încheiere
a contractelor bilaterale de
energie electrică prin licitaţie
extinsă şi negociere continuă şi
prin contracte de procesare și
Procedurii PCCB-PC;

4.3.

5.5.

5.7.

5.9.

Refuzul corectării
neconformității din
contractul încheiat urmare
a tranzacţiilor pe PCCBPC, 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-PC
Să solicite suma
penalizatoare, prevăzută
de Procedura PCCB-PC, în
cazul retragerii ofertei
inițiatoare ulterior
publicării acesteia pe siteul OPCOM
Să suspende de la
tranzacționare
Participantul/ii notificat/i
să plătească suma
penalizatoare până la data
efectuării plății;

ANRE_15.12.2014:
De acord cu propunerea de
Dacă Rrefuzulă să corectăriieze modificare
neconformitățiile din contractul
încheiat urmare a tranzacţiilor pe
PCCB-PC, 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 șiconform
prevederilor din Procedura PCCBPC

Dacă refuză să corecteze
neconformitățile din contractul
încheiat urmare a tranzacţiilor
pe PCCB-PC, 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-PC.

ANRE_15.12.2014: Să solicite De acord cu propunerea de
suma penalizatoare, prevăzută de modificare
Procedura PCCB-PC, în cazul
retragerii ofertei inițiatoare ulterior
publicării acesteia pe site-ul
OPCOM sau în cazul retragerii

Să solicite suma penalizatoare,
prevăzută de Procedura PCCBPC, în cazul retragerii ofertei
inițiatoare ulterior publicării
acesteia pe site-ul OPCOM sau
în cazul retragerii ofertei de
răspuns
Să suspende de la
tranzacționare Participantul/ii
notificat/i să plătească suma
penalizatoare până la data
efectuării plății;

Să anuleze ofertele
inițiatoare publicate sau
ofertele de răspuns deja
depuse în cazul în care

ANRE_15.12.2014:
De acord cu propunerea de
Să anuleze ofertele inițiatoare modificare
publicate sau ofertele de răspuns
deja depuse pentru o sesiune de

ofertei de răspuns

ANRE: Să
suspende
de
la
tranzacționare până la data
efectuării plății, pe Participantul
care a fost notificat să plătească
suma penalizatoare până la data
efectuării plății.
Com1: I se trimite direct factura,
de ce nu scriem asa

Propunem pastrarea textului.
Trebuie avut în vedere faptul că
OPCOM nu emite factură de
penalități.
Penalitățile se virează în contul
OPCOM, care asigură virarea
sumei penalizatoare dupa caz.

5.9.
Să anuleze ofertele
inițiatoare publicate sau
ofertele de răspuns deja
depuse pentru o sesiune de

Art. 12.

12.1.

suspendarea
participantului a intervenit
ulterior publicării acestora
pe pagina web
www.opcom.ro sau
înregistrării lor la sediul
OPCOM SA;
MODIFICĂRI ADUSE
ANEXELOR LA
CONVENŢIE
OPCOM SA poate propune
ca urmare a iniţiativei
proprii, a primirii unei
sesizări din partea
Participanților la PCCB-PC
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
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,

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;
ANRE_15.12.2014:
Propunem reformularea articolului
Singura anexa este cea cu
termenii standard; nu putem
elimina acest capitol?
Propunem reformularea articolului,
consecință a modificarii titului

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;
MODIFICĂRI ADUSE
PREZENTEI CONVENŢII
12.1. OPCOM SA poate
propune ca urmare a iniţiativei
proprii, a primirii unei sesizări
din partea Participanților la
PCCB-PC sau ANRE sau a unei
evidente necesităţi de
conformitate cu modificările
cadrului legislativ, modificarea
şi/sau completarea prezentei
Convenţie. După consultarea
publică, OPCOM SA va
transmite respectivul document
spre avizare, către 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-PC cu
privire la modificările şi/sau
completările aduse prin

12.2.

OPCOM SA are obligaţia
să informeze Participanţii
la PCCB-PC cu privire la
modificările şi/sau
completările aduse prin
publicarea acestora pe
pagina web
www.opcom.ro
Participanţii la
PCCB-PC care nu acceptă
modificările pot decide
denunţarea unilaterală a
Convenţiei de participare
la PCCB-PC cu o notificare
prealabilă scrisă.
Încetarea efectelor
Convenţiei de participare
la PCCB-PC se va produce
în termen de
cincisprezece (15) zile
calendaristice de la data
primirii notificării de
OPCOM SA, Convenţia şi
Anexele sale aplicându-se
în acest interval în
versiune nemodificată.
Dacă în termen de
cincisprezece (15) zile
calendaristice de la data
aducerii la cunoștința
publică a modificării
Anexelor, Participantul la
PCCB-PC nu denunţă
unilateral Convenţia se va
considera că acesta îşi
însușește de plin drept

publicarea acestora pe pagina
web www.opcom.ro;

Propunem reformularea articolului,
consecință a modificarii titului

12.2. Participanţii la PCCB-PC
care nu acceptă modificările
pot decide denunţarea
unilaterală a Convenţiei de
participare la PCCB-PC cu o
notificare prealabilă scrisă.
Încetarea efectelor Convenţiei
de participare la PCCB-PC se va
produce în termen de
cincisprezece (15) zile
calendaristice de la data primirii
notificării de OPCOM SA,
Convenţia şi Anexei sale
aplicându-se în acest interval în
versiune nemodificată. Dacă în
termen de cincisprezece (15)
zile calendaristice de la data
aducerii la cunoștința publică a
modificării prezentei Convenții,
Participantul la PCCB-PC nu
denunţă unilateral Convenţia se
va considera că acesta îşi
însușește de plin drept noul
conţinut al Anexei

12.3

Anexa
2.5
2.6.

2.10
2.14
2.15

noul conţinut al Anexelor
Modificările şi/sau
completările prezentei
Convenții intră în vigoare
în termen de
cincisprezece (15) zile
calendaristice de la data
la care acestea s-au făcut
publice pe pagina web
www.opcom.ro, cu
excepţia cazului în care
modificările şi/sau
completările sunt impuse
de schimbarea cadrului
legislativ. În această din
urmă situaţie, modificările
şi/completările prezentei
Convenții intră în vigoare
odată cu intrarea în
vigoare a modificărilor
legislative respective

Propunem reformularea articolului,
consecință a modificarii titului

De acord cu eliminarea definiției
Definirea contractului cadru este o
preluare adaptată din
Regulamentul 78. Propunem
menținerea textului.
De acord cu eliminarea definiției
De acord cu eliminarea definiției
De acord cu eliminarea definiției

12.3. Modificările şi/sau
completările prezentei
Convenții intră în vigoare în
termen de cincisprezece (15)
zile calendaristice de la data la
care acestea s-au făcut publice
pe pagina web www.opcom.ro,
cu excepţia cazului în care
modificările şi/sau completările
sunt impuse de schimbarea
cadrului legislativ. În această
din urmă situaţie, modificările
şi/completările prezentei
Convenții intră în vigoare odată
cu intrarea în vigoare a
modificărilor legislative
respective.

