Centralizator observații pentru documentele întocmite pentru implementarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 78/2014:
1. Procedură privind modalitatea de tranzacționare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform
căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă
Nr. Art. în
documentul
de discuții

Text de referință
Observatie generala

4.8

4.9

Oferte iniţiatoare de energie
electrică – Oferte cu
caracteristici bine definite
privind durata livrării, ......
Oferte coiniţiatoare de energie
electrică – Oferte de acelaşi tip
...........

4.10.

Oferte de răspuns de energie
electrică – Oferte care răspund
........

4.12.

Perioada de livrare – Intervalul
de timp pe parcursul căruia este
livrată/consumată energia
electrică contractată.

Observatii/propuneri

Clarificări OPCOM

SNN: nu avem de facut comentarii
intrucat nu este foarte diferita de
modul de lucru pe Pietele OPCOM. In
plus OPCOM isi asuma
responsabilitatea despagubirii
participantului in caz de retragere
oferta/nesemnare contract, etc;
Termenele si conditiile de
desfasurare a licitatiilor sunt
aproximativ la fel ca si pe celelalte
piete;
ANRE: reformularea termenului De acord cu propunerea de
„bine definite”
reformulare
ANRE:
energie

Oferte coiniţiatoare de
electrică – Oferte cu
caracteristici ferme, de acelaşi
tip...........
ANRE: Oferte de răspuns de energie
electrică – Oferte ferme cu
caracteristici ferme care răspund
..............
AFEER: Perioada de livrare –
Intervalul de timp pe parcursul
căruia
este
livrată/consumată
energia electrică contractată.
ANRE:
Perioada
de
livrare–
Intervalul de timp pe parcursul
căruia
este
livrată/transferată
energia electrică contractată.

Text revizuit conform
observațiilor / clarificărilor

Oferte iniţiatoare de energie
electrică – Oferte cu caracteristici
ferme privind durata livrării, .......

De acord cu propunerea de
modificare

Oferte coiniţiatoare de energie
electrică – Oferte cu caracteristici
ferme, de acelaşi tip...........

De acord cu propunerea de
modificare

Oferte de răspuns de energie
electrică – Oferte ferme cu
caracteristici ferme care răspund
............
Perioada de livrare – Intervalul de
timp pe parcursul căruia este
livrată/transferată energia electrică
contractată.

De acord cu propunerea de
modificare

4.14.

Componenta de administrare a
Pieţei centralizate a contractelor
bilaterale de energie
electrică...........

ANRE: Componenta tarifară de
administrare a Pieţei centralizate a
contractelor bilaterale de energie
electrică...........

4.15.

Componenta de realizare a
tranzacțiilor pe Piaţa centralizată
a contractelor bilaterale de
energie electrică

ANRE: Componenta tarifară de
realizare a tranzacțiilor pe Piaţa
centralizată a contractelor bilaterale
de energie electrică

6.3.

OPCCB publică şi actualizează
pe pagina sa web documentele
ce reglementează precum şi
documentele tip privind
funcţionarea PCCB-LE.

7.

CADRUL DE ORGANIZARE A
SESIUNILOR DE LICITAȚIE

ANRE:
OPCCB
publică
şi
actualizează pe pagina sa web
documentele aprobate și cele avizate
de ANRE prin care este stabilit cadrul
de reglementare aplicabil PCCB-LE,
contractul-cadru
precum
şi
documentele
explicative
privind
funcţionarea PCCB-LE.
ANRE: În vederea tranzacționării De acord cu propunerea de
pentru
încheierea
contractelor modificare
bilaterale de energie electrică,
Participantul inițiator transmite la
OPCCB, împreună cu adresa de
înaintare, oferta inițiatoare ce
urmează a fi publicată precum și, în
format electronic, clauzele specifice
ale
contractului
cadru
de
vânzare/cumpărare, care se referă
doar la termenele de plată şi
modalităţile de plată, garanţiile şi
penalităţile
de
natură
financiară,.Data de primire a ofertei
inițiatoare va fi publicată în
secțiunea dedicată Pieţei centralizate

În
vederea
tranzacționării
pentru încheierea contractelor
bilaterale de energie electrică,
Participantul inițiator transmite
la OPCCB, împreună cu adresa
de înaintare, oferta inițiatoare ce
urmează a fi publicată precum
și, în format electronic, clauzele
specifice ale contractului cadru
de vânzare/cumpărare, care se
referă doar la termenele de
plată şi modalităţile de plată,

Propunem mentinerea
definitiei initiale conform
metodologiei de stabilire a
tarifului reglementat.
Regulile aplicabile pentru
contabilitatea de gestiune
impun aceasi termeni ca in
metodologie.
Propunem mentinerea
definitiei initiale conform
metodologiei de stabilire a
tarifului reglementat.
Regulile aplicabile pentru
contabilitatea de gestiune
impun aceasi termeni ca in
metodologie.
De acord cu propunerea de
modificare

Componenta de administrare a
Pieţei centralizate a contractelor
bilaterale de energie
electrică...........

Componenta de realizare a
tranzacțiilor pe Piaţa centralizată a
contractelor bilaterale de energie
electrică

OPCCB publică şi actualizează pe
pagina sa web documentele
aprobate și cele avizate de ANRE
prin care este stabilit cadrul de
reglementare aplicabil PCCB-LE,
contractul-cadru precum şi
documentele explicative privind
funcţionarea PCCB-LE.
În vederea tranzacționării pentru
încheierea contractelor bilaterale de
energie electrică, Participantul
inițiator transmite la OPCCB,
împreună cu adresa de înaintare,
oferta inițiatoare ce urmează a fi
publicată precum și, în format
electronic, clauzele specifice ale
contractului cadru de
vânzare/cumpărare, care se referă
doar la termenele de plată şi
modalităţile de plată, garanţiile şi
penalităţile de natură
financiară,.Data de primire a ofertei
inițiatoare va fi publicată în
secțiunea dedicată Pieţei

7.1.2

7.1.4.5

garanţiile şi penalităţile de
natură
financiară.Data
de
primire a ofertei inițiatoare va fi
publicată în secțiunea dedicată
Pieţei centralizate a contractelor
bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacționare
PCCB-LE pe pagina web a
OPCOM SA, iar termenele de
primire a ofertelor coinițiatoare
și al celor de răspuns vor fi
specificate
în
anunțul
de
organizare sesiunii de licitație
referitoare la fiecare ofertă
inițiatoare.

a contractelor bilaterale de energie
electrică
modalitatea
de
tranzacționare PCCB-LE pe pagina
web a OPCOM SA, iar termenele de
primire a ofertelor coinițiatoare și al
celor de răspuns vor fi specificate în
anunțul de organizare sesiunii de
licitație referitoare la fiecare ofertă
inițiatoare.

centralizate a contractelor bilaterale
de energie electrică - modalitatea
de tranzacționare PCCB-LE pe
pagina web a OPCOM SA, iar
termenele de primire a ofertelor
coinițiatoare și al celor de răspuns
vor fi specificate în anunțul de
organizare sesiunii de licitație
referitoare la fiecare ofertă
inițiatoare.

Ofertele de energie electrică
inițiatoare/coinițiatoare/de
răspuns vor primi marca de timp
în ordinea primirii și înregistrării
lor la sediul OPCOM SA.

ANRE: Ofertele de energie electrică De acord cu propunerea de
inițiatoare/coinițiatoare/de răspuns modificare
vor primi marca de timp în ordinea
primirii și înregistrării lor la sediul
OPCOM SA. Ordinea înregistrării este

Ofertele inițiatoare de energie
electrică vor preciza cantitatea
totală, precum şi cantitatea
orară de energie
electrică/profilul zilnic de livrare,
prin alegerea uneia din
următoarele variante:
a) livrare în bandă la putere
constantă (luni-duminică, 00:0024:00);
b) livrare la putere constantă, la
ore de vârf de sarcină (lunivineri, 07:00-23:00);
c) livrare la putere constantă, la
ore de gol de sarcină (luni-

ANRE: Ofertele inițiatoare de
energie electrică vor preciza
cantitatea totală, precum şi
cantitatea orară de energie
electrică/profilul zilnic de livrare, prin
alegerea uneia din următoarele
variante:
a) livrare în bandă la putere
constantă (luni-duminică, 00:0024:00 CET);
b) livrare la putere constantă, la ore
de vârf de sarcină (luni-vineri,
07:00-23:00 CET);
c) livrare la putere constantă, la ore
de gol de sarcină (luni-vineri, 00:00-

Ofertele de energie electrică
inițiatoare/coinițiatoare/de răspuns
vor primi marca de timp în ordinea
primirii și înregistrării lor la sediul
OPCOM SA. Ordinea înregistrării
este cea corespunzătoare primirii
ofertelor prin e-mail.
Ofertele inițiatoare de energie
electrică vor preciza cantitatea
totală, precum şi cantitatea orară de
energie electrică/profilul zilnic de
livrare, prin alegerea uneia din
următoarele variante:
a) livrare în bandă la putere
constantă (luni-duminică, 00:0024:00 CET);
b) livrare la putere constantă, la ore
de vârf de sarcină (luni-vineri,
07:00-23:00 CET);
c) livrare la putere constantă, la ore
de gol de sarcină (luni-vineri, 00:0007:00 CET și 23:00-24:00 CET și

cea
corespunzătoare
ofertelor prin e-mail.

primirii

De acord cu propunerea de
modificare a ANRE

vineri, 00:00-07:00 și 23:0024:00 și sâmbătă-duminică
00:00-24:00).

07:00 CET și 23:00-24:00 CET și
sâmbătă-duminică 00:00-24:00
CET).
HIDRO: Propunem trecerea la
produsul peak din Europa, L-V, 8-20
CET

7.1.4.9. b)

7.1.4.12.
(articol nou
introdus)

parţială cu unul și/sau mai mulţi
participanţi câștigători a
cantităţii ofertate. Pentru puteri
orare mai mari de 10 MW, nu
este permisă decât opţiunea de
tranzacţionare parţială cu mai
mulţi participanţi câștigători.
Alegerea opțiunii de
tranzacționare parțială cu mai
mulți participanți câștigători nu
exclude posibilitatea
tranzacționării integrale cu un
singur participant câștigător,
dacă așa rezultă în urma
aplicării regulilor de corelare.

sâmbătă-duminică 00:00-24:00
CET).
Raspuns ANRE:
Din păcate, scrie în clar în
Regulement; va rog sa
faceti aceasta propunere
cu ocazia revizuirii
regulamentului sau cu
ocazia Ordinului care va
propune tranzacționarea în
orar CET pe OTC !

HIDRO:
Gasim
posibilitatea Nu este la latitudinea
tranzactionarii cu mai multi parteneri OPCOM sa faca astfel de
a caror identitate e necunoscuta evaluari
periculoasa avand in vedere riscurile
de contraparte - financiare, etice si
reputationale - care pot aparea. Un
vanzator se poate gasi in situatia sa
tranzactioneze din nou cu un client
dovedit rau platnic.

AFEER: Introducerea unui nou
articol:
Oferte
iniţiatoare/
coiniţiatoare nepublicate pot fi
retrase fără asumarea prevederilor
Procedurii PCCB-LE referitoare la
plata sumei penalizatoare.

De acord cu propunerea de
introducere a unui articol
nou.

Raspuns ANRE:
Ar merge la capitolul de
penalizari, dar nu cred ca e
ANRE
(15.12.2014):
Oferte necesara nici acolo
iniţiatoare/ coiniţiatoare transmise la
OPCCB dar nepublicate
pot fi
retrase fără asumarea prevederilor

Se elimină ulterior propunerii ANRE

7.1.5.

OFERTE COINIȚIATOARE DE
ENERGIE ELECTRICĂ

7.1.6.4.

Ofertele de răspuns vor preciza
opţiunea privind
tranzacţionarea:
a) integrală;
b) parţială. Acestă opțiune poate
fi considerată doar în cazul în
care iniţiatorul/coinițiatorul a
optat pentru tranzacţionarea
parţială.

Procedurii PCCB-LE referitoare la
plata sumei penalizatoare.
HIDRO: Gasim posibilitatea
Nu este la latitudinea
tranzactionarii cu mai multi parteneri OPCOM sa faca astfel de
evaluari
a caror identitate e necunoscuta
periculoasa avand in vedere riscurile
de contraparte - financiare, etice si
reputationale - care pot aparea. Un
vanzator se poate gasi in situatia sa
tranzactioneze din nou cu un client
dovedit rau platnic.
ANRE: Ofertele de răspuns vor
preciza opţiunea privind
tranzacţionarea:
a)
integrală;
b)
parţială. Acestă opțiune poate
fi considerată doar în cazul în care
iniţiatorul/coinițiatorul a optat pentru
tranzacţionarea parţială.

HIDRO: Gasim posibilitatea
tranzactionarii cu mai multi parteneri
periculoasa avand in vedere riscurile
de contraparte - financiare, etice si
reputationale - care pot aparea. Un
vanzator se poate gasi in situatia sa
tranzactioneze din nou cu un client
dovedit rau platnic.
ANRE (15.12.2014): Nu, acea
prevedere spune ca poate oferta alta

Propunem menținerea
textului deoarece conform
prevederilor Art.22, pct. 3)
c) din Regulament,
depunerea la OPCCB a
ofertelor ferme de răspuns,
conţinând cantitatea
oferită, dacă aceasta este
diferită de cea din oferta
iniţiatoare, în cazul în care
iniţiatorul a optat pentru
tranzacţionarea parţială/cu
mai mulţi participanţi este
condiție de validare.
Nu este la latitudinea
OPCOM sa faca astfel de
evaluari.

OPCOM 15.12.2014
Având în vedere clarificările
ANRE suntem de acord cu

Ofertele de răspuns vor preciza
opţiunea privind tranzacţionarea:
a) integrală;
b) parţială.

7.1.6.5.

cantitate decat cea din oferta
initiatoare, daca aceea prevedea
tranzactionarea integral, dar ii lasa
libertatea respondentului sa faca
propria optiune privind
tranzactionarea integral sau partial a
propriei sale oferte; își asumă riscul
de a fi exclusa oferta sa, daca
doreste integral si se afla la
intersectia curbelor.
În urma verificării de către
RAAN: Am inteles ca Ofertele de
OPCCB a ofertelor de răspuns de raspuns sunt transmise si depuse
energie electrică transmise spre “la vedere” si nu inteleg in acest caz
tranzacționare și constatarea
cum se asigura prin procedura
neconformității cu cerințele
confidentialitatea datelor si nu
prezentei Proceduri, acestea vor inteleg de ce in cazul in care ofertele
fi respinse și publicate pe site-ul
de raspuns nu sunt conforme nu pot
OPCOM SA în lista ofertelor
fi modificate si redepuse in termen.
respinse/neconforme și motivul
pentru care au fost respinse
Daca un imputernicit al unei societati
după încheierea sesiunii de
urmeaza sa participe la o licitatie,
licitație pentru care aceste
cum transmite sau depune o oferta
oferte au fost depuse.
modificata cu 1/2h inainte de
sesiune?

ANRE: Dacă în urma verificării de
către OPCCB a ofertelor de răspuns
de energie electrică transmise spre
tranzacționare, se constată
neconformitatea acestora cu
cerințele prezentei Proceduri, ele vor
fi respinse și după încheierea sesiunii
de licitație pentru care aceste oferte
au fost depuse, vor fi publicate pe
site-ul OPCOM SA în lista ofertelor
respinse/neconforme împreună cu
motivul pentru care au fost respinse.

propunerea de modificare.

Confidentialitatea datelor
se asigura inainte de
sesiunea de licitatie, acesta
vor fi publicate ulterior
sesiunii de licitatie.

De acord cu propunerea de
modificare a ANRE

Dacă în urma verificării de către
OPCCB a ofertelor de răspuns de
energie electrică transmise spre
tranzacționare, se constată
neconformitatea acestora cu
cerințele prezentei Proceduri, ele
vor fi respinse și după încheierea
sesiunii de licitație pentru care
aceste oferte au fost depuse, vor fi
publicate pe site-ul OPCOM SA în
lista ofertelor respinse/neconforme
împreună cu motivul pentru care au
fost respinse.

7.2.1.

Contractul cadru de
vânzare/cumpărare publicat pe
site-ul OPCOM are structura şi
prevederile predefinite, care nu
pot fi modificate, acceptate de
toţi participanţii înregistraţi la
PCCB-LE. Participanții inițiatori
vor include și transmite la
OPCCB doar anexele cu clauzele
specifice referitoare exclusiv la
termene şi modalităţi de plată,
garanţii şi penalităţi, specificând
propriile condiţii, în format .pdf,
pe adresa de e-mail
pccb@opcom.ro.

ANRE: Contractul cadru de
vânzare/cumpărare publicat pe siteul OPCOM are structura şi prevederi
fixe, care nu pot fi modificate și
trebuie acceptate de toţi participanţii
înregistraţi la PCCB-LE, precum și
prevederi predefinite pentru clauzele
care pot fi modificate de inițiatori.
Participanții inițiatori vor include și
transmite la OPCCB doar anexele cu
clauzele specifice, care se pot referi
doar la termene şi modalităţi de
plată, garanţii şi penalităţi,
specificând propriile condiţii, în
format .pdf, pe adresa de e-mail
pccb@opcom.ro.

De acord cu propunerea de
modificare a ANRE si
pentru conformitate
propunem completarea
textului cu numărul
anexelor în care sunt
incluse acele precizări care
pot diferi în funcție de
specificul activității
inițiatorului.

ANRE (15.12.2014)
As dori ca aceste clause, pentru care
exista o formulare propusa in
contractul-cadru, dar care pot fi
modificate de initiator, sa fie referite
cumva aici (de exemplu: clauzele
care pot fi modificate de initiator
sunt evidentiate cu caractere italice
in contractual-cadru)
7.3.

7.3.1.

AFEER: Propunem ca penalitatea să Propunem
menţinerea
fie de ordinul 0,02% similar celei procentului de 0,5% avand
aplicate la creantele bugetare.
in vedere propunerea altor
participanti
ca
acest
procent este extrem de
mic.
7.3.1. Încazul retragerii ofertei
ANRE: În cazul retragerii ofertei
De acord cu propunerea de
inițiatoare sau coinițiatoare după sale inițiatoare sau coinițiatoare
modificare
publicarea pe site-ul OPCOM,
după publicarea pe site-ul OPCOM
participantul în cauză plătește
sau a ofertei sale de răspuns,
OPCCB, o sumă penalizatoare, în participantul în cauză plătește
proporție de 0,5% din valoarea
OPCCB o sumă penalizatoare, în

Contractul cadru de
vânzare/cumpărare publicat pe siteul OPCOM are structura şi prevederi
fixe, care nu pot fi modificate și
trebuie acceptate de toţi
participanţii înregistraţi la PCCB-LE,
precum și Anexe care conțin
prevederi predefinite pentru
clauzele care pot fi modificate de
inițiatori. Participanții inițiatori vor
include și transmite la OPCCB doar
anexele care pot fi modificate
prin clauzele specifice, care se pot
referi doar la termene şi modalităţi
de plată, garanţii şi penalităţi,
specificând propriile condiţii, în
format .pdf, pe adresa de e-mail
pccb@opcom.ro. Anexele care pot
fi completate/modificate de
inițiator sunt Anexele 2, 3, 4, 5,
6 și 7.

Penalităţi

În cazul retragerii ofertei sale
inițiatoare sau coinițiatoare după
publicarea pe site-ul OPCOM sau a
ofertei sale de răspuns, participantul
în cauză plătește OPCCB o sumă
penalizatoare, în proporție de 0,5%

ofertei publicate, acesta
asigurând virarea contravalorii
penalității după cum urmează:
7.3.1.1.

În mod egal participanților
respondenți, în cazul în care
pentru sesiunea de licitație au
fost depuse oferte de răspuns;

7.3.1.2.

În favoarea OPCOM SA, în cazul
în care pentru sesiunea de
licitație nu au fost depuse oferte
de răspuns.

proporție de 0,5% din valoarea
ofertei proprii, acesta asigurând
virarea contravalorii penalității după
cum urmează:
ANRE: În mod egal participanților:
inițiator/coinițiatori/respondenți, în
cazul în care pentru sesiunea de
licitație au fost depuse alte oferte, în
afara celei retrase;
ANRE: În favoarea OPCOM SA, în
cazul în care pentru sesiunea de
licitație nu au fost depuse alte
oferte, în afara celei retrase.
Enel Green:
Eliminarea acestui
articol. Contravine Regulamentul
privind modalitatile de incheiere a
contractelor bilaterale de energie
electrica prin licitatie extinsa si
negociere continua si prin contracte
de procesare.

7.3.2.

În cazul refuzului încheierii
contractului în urma sesiunii de
licitație,
participantul/participanţii în
cauză plăteşte/plătesc OPCCB o
sumă penalizatoare, în proporție
de 0,5% din valoarea
contractului, acesta asigurând
virarea contravalorii penalității
după cum urmează:

Argumentare:
Conform Art. 17 din Regulament,
suma penalizatoare se repartizeaza
participantilor care au introdus
oferte in sesiunea respectiva si nu
OPCOM-ului.
ANRE: În cazul refuzului încheierii
contractului în urma sesiunii de
licitație, participantul care refuză
plăteşte OPCCB o sumă
penalizatoare, în proporție de 0,5%
din valoarea contractului, acesta
asigurând virarea contravalorii
penalității după cum urmează:
HIDRO: Aceasta suma este extrem
de mica si, practic, ofera
posibilitatea jucatorilor neseriosi sa

din valoarea ofertei proprii, acesta
asigurând virarea contravalorii
penalității după cum urmează:
De acord cu propunerea de
modificare

De acord cu propunerea de
modificare a ANRE

În mod egal participanților:
inițiator/coinițiatori/respondenți, în
cazul în care pentru sesiunea de
licitație au fost depuse alte oferte,
în afara celei retrase;
În favoarea OPCOM SA, în cazul în
care pentru sesiunea de licitație nu
au fost depuse alte oferte, în afara
celei retrase.

Prevederile articolului
7.3.2.1 se aplica doar in
cazul in care pentru
sesiunea de licitație nu au
fost depuse alte oferte,
în afara celei retrase

De acord cu propunerea de
modificare a ANRE

În cazul refuzului încheierii
contractului de către ambele părți
sau a prezentării unui contract
neconform în urma sesiunii de
licitație, participanții în cauză
plătesc fiecare către OPCCB o sumă
penalizatoare, în proporție de 0,5%
din valoarea contractului, acesta
asigurând virarea contravalorii
penalității după cum urmează:

participle la licitatii, sa blocheze pe
alti jucatori de buna credinta oferind
semnale de pret eronate (prin
contractual incheiat dar nesemnat,
deci neconcretizat) si afectand
contrapartea care pentru a-si
vinde/cumpara din nou produsul in
cauza va mai pierde zile pana loa
republicare/relicitare.
ANRE (15.12.2014): În cazul
refuzului încheierii contractului de

către ambele părți sau a prezentării
unui contract neconform în urma
sesiunii de licitație, participanții în
cauză plătesc fiecare către OPCCB o
sumă penalizatoare, în proporție de
0,5% din valoarea contractului,
acesta asigurând virarea
contravalorii penalității după cum
urmează:
7.3.2.1.

7.3.2.2.

Părții care a depus oferta
inițiatoare/coinițiatoare, în cazul
refuzului încheierii contractului
de către ofertantul/ofertanții
declarat/declarați
câștigător/câștigători în cadrul
sesiunii de licitație, respectiv
celui/celor care este/sunt parte
în contract;
Părții/Parților declarate
câștigătoare, în cazul refuzului
încheierii contractului de către
participantul inițiator/coinițiator,
respectiv celui/celor care
este/sunt parte în contract.

ANRE: Părții care a depus oferta
inițiatoare/coinițiatoare, în cazul
refuzului încheierii contractului de
către ofertantul/ofertanții
declarat/declarați
câștigător/câștigători în cadrul
sesiunii de licitație, respectiv
celui/celor care este/sunt parte în
contract;
ANRE: Integral în favoarea
participantului cu care ar fi trebuit să
se încheie contractul, conform
regulilor de încheiere a tranzacțiilor;
ANRE (15.12.2014): În mod egal
celorlalți participanți care au avut
oferte valide
inițiatoare/coinițiatoare/de răspuns

De acord cu propunerea de
eliminare

Se elimină

De acord cu propunerea de
modificare

Renumerotat 7.3.2.1 În mod egal
celorlalți participanți care au avut
oferte valide
inițiatoare/coinițiatoare/de răspuns
pentru sesiunea de licitație
respectivă;

7.3.2.3.

În favoarea OPCOM SA în cazul
refuzului încheierii contractului
de către ambele părți care au
încheiat tranzacția.

pentru sesiunea de licitație
respectivă;
HIDRO: Atata timp cat ambele
contraparti gasesc pe cale amiabila
potrivit sa renunte la contrat, Opcom
nu poate taxa o tranzactia care nu sa incheiat.
Enel Green: Eliminarea acestui
articol. Contravine Regulamentul
privind modalitatile de incheiere a
contractelor bilaterale de energie
electrica prin licitatie extinsa si
negociere continua si prin contracte
de procesare.

Din punct de vedere al
OPCOM tranzactia a fost
incheiata, situatia de
nematerializare a acesteia
prin semnarea contractului
de ambele parti este
dreptul acestora.

Renumerotat 7.3.2.2. În favoarea
OPCOM SA, în cazul în care în
sesiunea de licitație respectivă nu
au existat alte oferte valide în afara
celor care au determinat tranzacția

Propunem menţinerea
procentului de 0,5%.
OPCOM va notifica
participanții în cauză
pentru a remedia
neconformitatea (inclusiv
erori materiale) conform
art 7.6.14.

7.3.3. În cazul refuzului semnării
contractului conform de către o
singură parte, participantul în cauză
plătește către OPCCB o sumă
penalizatoare în proporție de 0,5%
din valoarea contractului, acesta
asigurând virarea contravalorii
penalității după cum urmează:
Integral în favoarea participantului
cu care ar fi trebuit să se încheie

Argumentare:
Conform Art. 17 din Regulament,
suma penalizatoare se repartizeaza
participantilor care au introdus
oferte in sesiunea respectiva si nu
OPCOM-ului.
ANRE (15.12.2014): În favoarea
OPCOM SA, în cazul în care în
sesiunea de licitație respectivă nu au
existat alte oferte valide în afara
celor care au determinat tranzacția

7.3.3.

În cazul prezentării unui
contract neconform,
participantul/participanţii în
cauză plăteşte/plătesc OPCCB, o
sumă penalizatoare în proporție
de 0,5% din valoarea
contractului, acesta asigurând
virarea contravalorii penalității
după cum urmează:

AFEER: În cazul prezentării unui
contract neconform in urma sesiunii
de licitatie, participantul/participanţii
în cauză plăteşte/plătesc OPCCB, o
sumă penalizatoare în proporție de
0,5%
0,02% din valoarea
contractului,
acesta
asigurând
virarea contravalorii penalității după
cum urmează:

De acord cu propunerea de

Argumentare:
modificare a ANRE
Trebuie precizat ce inseamna
contract neconform. Nu putem fi de
acord cu penalizarea in cazul in care
din gresala apar anumite erori in
completarea contractului, erori care
ulterior, dupa descoperire lor, sunt
corectate.
Trebuie
aplicata
penalizarea numai in cazul refuzului
de a corecta respectiva/respectivele
erori, ceea ce reprezinta practic,
refuzul de a incheia contractual in
forma publicata odata cu oferta
initiatoare.

contractul;

HIDRO: Ce inseamna contract
“neconform”?
termenul
este
ambiguu si trebuie clarificat.
ANRE (15.12.2014): În cazul
refuzului
semnării
contractului
conform de către o singură parte,
participantul în cauză plătește către
OPCCB o sumă penalizatoare în
proporție de 0,5% din valoarea
contractului,
acesta
asigurând
virarea contravalorii penalității după
cum urmează:
Integral în favoarea participantului
cu care ar fi trebuit să se încheie
contractul;
7.3.3.1.

Părții contractante care a
modificat neconformitatea și a
semnat contractul în forma
corectă;

ANRE: Părții contractante care a
modificat neconformitatea și a
semnat contractul în forma corectă;
Enel Green: Pe ce criteriu
stabileste OPCOM cine a semnat
gresit contractul? Este vorba de o
corespondenta confidentiala intre

De acord cu propunerea de
eliminare

OPCCB este notificat de
către partea care a semnat
contractul conform.

Se elimină

7.3.3.2.

În mod egal, participanților
respondenți, în cazul în care
pentru sesiunea de licitație au
fost depuse oferte de răspuns;

participati la care OPCOM-ul nu are
acces
ANRE: În mod egal, tuturor
participanților care au introdus
oferte în sesiunea respectivă, în
cazul în care pentru sesiunea de
licitație au fost depuse alte oferte în

afara celor introduse de părțile care
au prezentat un contract neconform;

7.3.3.3.

În favoarea OPCOM SA, în cazul
în care pentru sesiunea de
licitație nu au fost depuse alte
oferte de răspuns decât cea
declarată câștigătoare.

ANRE (15.12.2014): propune
eliminarea articolului
ANRE: În favoarea OPCOM SA, în
cazul în care pentru sesiunea de
licitație respectivă nu au fost depuse
alte oferte decât cele ale părților

De acord cu propunerea de
eliminare, întrucât
prevederile acestui articol
sunt preluate în articolul
precedent.

Se elimină

De acord cu propunerea de
modificare a ANRE

Se elimină

care au prezentat un contract
neconform.

Enel Green:
Eliminarea acestui
articol. Contravine Regulamentul
privind modalitatile de incheiere a
contractelor bilaterale de energie
electrica prin licitatie extinsa si
negociere continua si prin contracte
de procesare.
Argumentare:

Prevederile articolului
7.3.3.3 se aplica doar in
cazul in care pentru
sesiunea de licitație nu au
fost depuse alte oferte
decât cele ale părților
care au prezentat un
contract neconform

Conform Art. 17 din Regulament,
suma penalizatoare se repartizeaza
participantilor care au introdus
oferte in sesiunea respectiva si nu
OPCOM-ului.
ANRE (15.12.2014): propune
eliminarea articolului
7.3.4.

Retragerea ofertei
inițiatoare/coinițiatoare, refuzul
încheierii contractului în urma

ANRE: Retragerea ofertei
inițiatoare/coinițiatoare/de răspuns,
precum și refuzul încheierii

De acord cu propunerea de
eliminare
De acord cu propunerea de
modificare propus de
ANRE

Retragerea ofertei
inițiatoare/coinițiatoare/de răspuns,
precum și refuzul încheierii

sesiunii de licitație și
prezentarea unui contract
neconform constituie abatere de
la regulile de tranzacționare și
va fi înregistrată în Registrul de
penalități și abateri.

7.3.5.

7.3.6.

Între data constatării abaterii şi
data efectuării plăţii sumei
penalizatoare, participantul în
cauză este suspendat de la
tranzacţionare. Data efectuării
plății se consideră data când se
creditează contul bancar al
OPCOM SA.
În cazul în care un participant
este suspendat de la PCCB-LE,
acesta nu va mai putea depune
oferte inițiatoare sau de răspuns
până când nu este ridicată
suspendarea acestuia.

contractului în urma sesiunii de
licitație sau prezentarea unui
contract neconform constituie
abatere de la regulile de
tranzacționare și va fi înregistrată în
Registrul de penalități și abateri.
AFEER: Eliminarea prevederilor
privind aplicarea de penalităţi în
cazul retragerii ofertelor de răspuns
înainte de termenul limită.
AFEER:
Retragerea
ofertei
inițiatoare/coinițiatoare/de răspuns
publicate, precum și refuzul încheierii
contractului în urma sesiunii de
licitație și prezentarea unui contract
neconform în urma sesiunii de
licitaţie constituie abatere de la
regulile de tranzacționare și va fi
înregistrată în Registrul de penalități
și abateri.
Conform celor precizate mai sus, se
va elimina din acest articol
formularea “prezentarea unui
contract neconform”.
AFEER: Propunem să existe un
termen de scadenţă a facturii de
penalităţi de 5 zile lucrătoare după
care în cazul în care nu este achitată
obligaţia, participantul în cauză să fie
suspendat de la tranzacţionare.
HIDRO: Prin 7.3.5 si 7.3.6. se ofera
practic dreptul unor participanti la
piata neseriosi sa adopte in
permanenta o atitudine daunatoare
pietei. Daca acesti jucatori pot reveni
urgent si permanent in piata ei induc
riscuri comerciale, financiare si

contractului în urma sesiunii de
licitație sau prezentarea unui
contract neconform constituie
abatere de la regulile de
tranzacționare și va fi înregistrată în
Registrul de penalități și abateri.

Propunem menţinerea
textului nemodificat,
deoarece ar fi contrar
prevederilor Ord. 78.

Acestea sunt cerintele
Regulamentului.
Conform Art. 32. 2) OPCCB
sesizează ANRE şi, după
caz, Consiliul Concurenţei
cu privire la orice aspect
privind nerespectarea

Între data constatării abaterii şi data
efectuării plăţii sumei penalizatoare,
participantul în cauză este
suspendat de la tranzacţionare.
Data efectuării plății se consideră
data când se creditează contul
bancar al OPCOM SA.

operationale celorlalti participanti.

7.3.7.

În cazul în care participantul
care urmează să fie suspendat
conform Art. 7.3.5 are oferte
inițiatoare/coinițiatoare publicate
pe site-ul OPCOM, acestea vor fi
anulate, specificându-se motivul
anulării.

ANRE: În cazul în care participantul
care este suspendat conform Art.
7.3.5 are oferte
inițiatoare/coinițiatoare/de răspuns
pentru o altă sesiune de licitație,
publicate pe site-ul OPCOM, acestea
vor fi anulate, specificându-se
motivul anulării.
Enel Green: Reformulare 7.3.5. si
7.3.7. in sensul suspendarii dupa
expirarea termenului de plata in
cazul in care aceasta nu a fost
efectuata.
Argumentare:Situatia in care un
participant se regaseste in
prevederile articolului 7.3.4. este
sanctionata prin penalitate
financiara. Atat timp cat este
respectata scadenta de plata a
penalitatii suspendarea
participantului nu face decat sa

reglementărilor sau care
conduce la o funcţionare
inadecvată a PCCB, precum
şi la orice comportament
anticoncurenţial, anormal
sau inadecvat sau de
încălcare a prevederilor
Regulamentului (UE) nr.
1.227/2011 al
Parlamentului European şi
al Consiliului din 25
octombrie 2011 privind
integritatea şi transparenţa
pieţei angro de energie
(REMIT) ale participanţilor
la PCCB, prezentând soluţii
posibile pentru remedierea
situaţiei constatate.
De acord cu propunerea de
modificare a ANRE

Solicitarea Enel Green
contravine cu prevederile
art. 18 din Regulament

În cazul în care participantul care
este suspendat conform Art. 7.3.5
are oferte
inițiatoare/coinițiatoare/de răspuns
pentru o altă sesiune de licitație,
publicate pe site-ul OPCOM, acestea
vor fi anulate, specificându-se
motivul anulării.

influenteze negativ ceilalti
participanti la piata.
Sunt situatii care impun incadrarea
in una din prevederile art. 7.3.4.
avand in vedere si durata mare
dintre transmitere oferta si sesiune
licitatie precum si posibila eroare
umana.
7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

Participanţii la PCCB-LE
interesaţi în propunerea de
oferte care să fie supuse
licitaţiei transmit la OPCOM SA,
ofertele proprii, conform
Anexelor 2 şi 3 la prezenta,
împreună cu anexele cu clauzele
specifice referitoare exclusiv la
termene şi modalităţi de plată,
garanţii şi penalităţi, specificând
propriile condiţii, conform
programului de primire a
ofertelor inițiatoare publicat pe
pagina web a OPCOM SA, în
secțiunea dedicată Pieţei
centralizate a contractelor
bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacționare
PCCB-LE.
Fiecare sesiune de licitație va
primi un Cod de identificare care
este făcut public odată cu oferta
inițiatoare ce urmează a fi
supusă licitaţiei, în momentul
recepționării și acceptării ei de
către OPCCB.
După primirea contractelor şi
ofertelor inițiatoare aferente, ce
îndeplinesc condiţiile precizate în

ANRE: Fiecare Participant la PCCBLE interesaţi în propunerea de oferte
care să fie supuse licitaţiei poate
transmite la OPCOM SA, oferta
inițiatoare proprie, conform Anexelor
2 şi 3 la prezenta, împreună cu
anexele cu clauzele specifice
referitoare exclusiv la termene şi
modalităţi de plată, garanţii şi
penalităţi, specificând propriile
condiţii, conform programului de
primire a ofertelor inițiatoare
publicat pe pagina web a OPCOM
SA, în secțiunea dedicată Pieţei
centralizate a contractelor bilaterale
de energie electrică - modalitatea de
tranzacționare PCCB-LE.

De acord cu propunerea de
modificare

Fiecare Participant la PCCB-LE poate
transmite la OPCOM SA, oferta
inițiatoare proprie, conform
Anexelor 2 şi 3 la prezenta,
împreună cu anexele cu clauzele
specifice referitoare exclusiv la
termene şi modalităţi de plată,
garanţii şi penalităţi, specificând
propriile condiţii, conform
programului de primire a ofertelor
inițiatoare publicat pe pagina web a
OPCOM SA, în secțiunea dedicată
Pieţei centralizate a contractelor
bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacționare
PCCB-LE.

ANRE: Fiecare sesiune de licitație

De acord cu propunerea de
modificare

Fiecare sesiune de licitație
organizată pentru o ofertă
inițiatoare acceptată de OPCCB va
primi un Cod de identificare.

Se propune reformularea

După primirea ofertei inițiatoare şi
contractului aferent, care
îndeplinesc condiţiile precizate în

organizată pentru o ofertă inițiatoare
acceptată de OPCCB va primi un Cod
de identificare care este făcut public
odată cu oferta inițiatoare ce
urmează a fi supusă licitaţiei, în
momentul recepționării și acceptării
ei de către OPCCB.
ANRE: După primirea ofertei
inițiatoare şi contractului aferent, şi
ofertelor inițiatoare aferente, care

7.4.4.

prezenta Procedură, în vederea
publicării lor, OPCCB întocmește
pentru fiecare ofertă inițiatoare
primită un Anunț de organizare
a sesiunii de licitație în care se
precizează Codul de identificare
a sesiunii de licitație, data
licitaţiei, ora organizării sesiunii
de licitație, termenul limită de
transmitere a ofertelor
coinițiatoare, termenul limită de
transmitere a ofertelor de
răspuns precum şi termenul
limită de modificare a prețului
de către inițiator/coinițiator.
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 SA, în secțiunea
dedicată Pieţei centralizate a
contractelor bilaterale de
energie electrică - modalitatea
de tranzacționare PCCB-LE,
începând cu prima zi lucrătoare
imediat următoare înregistrării
ofertelor pentru publicare la
OPCOM SA, pentru o perioadă
de minim 4 (patru) zile
lucrătoare (inclusiv ziua
publicării ofertelor şi exclusiv
data licitaţiei).

îndeplinește condiţiile precizate în
prezenta Procedură și este acceptată
de OPCCB, în vederea publicării lor,
OPCCB întocmește pentru fiecare
ofertă inițiatoare primită aceasta un
Anunț de organizare a sesiunii de
licitație în care se precizează Codul
de identificare a sesiunii de licitație,
data licitaţiei, ora organizării sesiunii
de licitație, termenul limită de
transmitere a ofertelor coinițiatoare,
termenul limită de transmitere a
ofertelor de răspuns precum şi
termenul limită de modificare a
prețului de către inițiator/coinițiatori.
ANRE: 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 SA, în
secțiunea dedicată Pieţei centralizate
a contractelor bilaterale de energie
electrică - modalitatea de
tranzacționare PCCB-LE, în prima zi
lucrătoare imediat următoare
înregistrării ofertei inițiatoare la
OPCOM SA, pentru o perioadă de
minim 5 (cinci) zile lucrătoare
(inclusiv ziua publicării ofertei şi
exclusiv data licitaţiei).
ANRE (15.12.2014): Anunțul de
organizare a sesiunii de licitație și
oferta propusă pentru a fi supusă
licitaţiei împreună cu contractul
aferent, inclusiv identitatea
inițiatorului, sunt publicate pe pagina
web a OPCOM SA, în secțiunea
dedicată Pieţei centralizate a
contractelor bilaterale de energie

prezenta Procedură și sunt
acceptate de OPCCB, acesta
întocmește un Anunț de organizare
a sesiunii de licitație în care se
precizează Codul de identificare a
sesiunii de licitație, data licitaţiei,
ora organizării sesiunii de licitație,
termenul limită de transmitere a
ofertelor coinițiatoare, termenul
limită de transmitere a ofertelor de
răspuns precum şi termenul limită
de modificare a prețului de către
inițiator/coinițiatori.
De acord cu propunerea de
modificare

Anunțul de organizare a sesiunii de
licitație și oferta propusă pentru a fi
supusă licitaţiei împreună cu
contractul aferent, inclusiv
identitatea inițiatorului, sunt
publicate pe pagina web a OPCOM
SA, în secțiunea dedicată Pieţei
centralizate a contractelor bilaterale
de energie electrică - modalitatea
de tranzacționare PCCB-LE, în prima
zi lucrătoare imediat următoare
înregistrării ofertei inițiatoare la
OPCOM SA, pentru o perioadă de
minim 5 (cinci) zile lucrătoare
(inclusiv ziua publicării ofertei şi
exclusiv data licitaţiei).

7.4.5.

7.4.6.

Participanţii la PCCB-LE
interesaţi în propunerea de
oferte coinițiatoare transmit
conform Anexelor 4 şi 5 la
prezenta, conform programului
de primire a ofertelor
coinițiatoare publicat în
secțiunea dedicată Pieţei
centralizate a contractelor
bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacționare
PCCB-LE pe pagina web a
OPCOM SA.

electrică - modalitatea de
tranzacționare PCCB-LE, în prima zi
lucrătoare imediat următoare
înregistrării ofertei inițiatoare la
OPCOM SA, pentru o perioadă de
minim 5 (cinci) zile lucrătoare
(inclusiv ziua publicării ofertei şi
exclusiv data licitaţiei).
ANRE: Participanţii la PCCB-LE
interesaţi în propunerea de oferte
coinițiatoare transmit oferte
coinițiatoare conform în formatul
prezentat în Anexele 4 şi 5 la
prezenta procedură, conform
programului de primire a ofertelor
coinițiatoare publicat în secțiunea
dedicată Pieţei centralizate a
contractelor bilaterale de energie
electrică - modalitatea de
tranzacționare PCCB-LE pe pagina
web a OPCOM SA,cel mai târziu în a

doua zi lucrătoare care urmează zilei
de publicare a ofertei inițiatoare.

Observatie Generala

AFEER: Procedura nu conţine data
la care oferta coiniţiatoare este
publicată pe site şi propunem să fie
menţionat în cadrul procedurii ca
aceasta va fi publicată în aceeaşi zi
în care a fost primită.

Termenul limită de depunere a
ofertelor coinițiatoare este cel
târziu cu 2 (două) zile lucrătoare
înainte de data licitației (exclusiv

ANRE: Termenul limită de depunere
a ofertelor coinițiatoare este cel
târziu cu 2 (două) zile lucrătoare
înainte de data licitației (exclusiv

Se propune reformularea și
completarea textului după
cum urmează, pentru
evitarea oricăror confuzii:
Din experiența noastră
Participanții au un program
foarte flexibil și este
necesar un termen stict de
primire a ofertelor
coinițiatoare. Mai ales ca
acestea dupa validare
trebuie publicate într-un
termen scurt.
Programul de primire
oferte
initiatoare/coinitiatoare se
va publica pe site-ul
OPCOM pentru a nu exista
confuzii.
In cazul in care sunt
transmise pana in la ora
15:00 L-J si 12:00 V se vor
publica in aceasi zi. Daca
vor depasi termenul
publicarea va avea loc a
doua zi.
De acord cu propunerea de
eliminare

Participanţii la PCCB-LE interesaţi
transmit oferte coinițiatoare în
formatul prezentat în Anexele 4 şi 5
la prezenta procedură, conform
termenului precizat în anunțul de
organizare a sesiunii de licitație,
respectiv cel mai târziu în a doua zi
lucrătoare care urmează zilei de
publicare a ofertei inițiatoare.

Se elimină

7.4.7.

ziua publicării ofertelor şi
exclusiv data licitaţiei).
OPCCB verifică corectitudinea și
conformitatea ofertelor
coinițiatoare și le publică în
urma validării acestora.

ziua publicării ofertelor şi exclusiv
data licitaţiei).
ANRE: OPCCB verifică corectitudinea
și conformitatea fiecărei oferte
coinițiatoare și o publică imediat ce a
fost validată. Opcom anunță public

încheierea etapei de primire a
ofertelor inițiatoare/coinițiatoare
odată cu publicarea ultimei oferte
de acest tip validate.
ANRE (15.12.2014): OPCCB
verifică corectitudinea și
conformitatea fiecărei oferte
coinițiatoare și o publică după
validarea acesteia, inclusiv

identitatea fiecărui participant care a
depus-o.

7.4.8.

Participanţii care au înaintat
oferte inițiatoare/coinițiatoare în
vederea publicării lor şi
organizării de sesiuni de licitaţie
pot decide, o singură dată,
modificarea preţului ofertei
proprii, doar în sensul facilitării
încheierii de tranzacţii, şi anume
în creştere, în cazul ofertelor de

ANRE: 7.4.7. După încheierea etapei
de primire a ofertelor
inițiatoare/coinițiatoare, participanţii
care au înaintat astfel de oferte pot
modifica o singură dată a preţului
ofertei proprii, doar în sensul facilitării
încheierii de tranzacţii, şi anume în
creştere, în cazul ofertelor de
cumpărare, respectiv în scădere, în

Se propune reformularea
deoarece ofertele
coinițiatoare nu pot fi
imediat publicate
deoarece procesul intern
de publicare necesita timp
de elaborare a
documentelor
standardizate conform
regulilor interne aprobate
în sistemul de management
al calității și de aprobare a
acestor documente.
Termenele de primire a
ofertelor inițiatoare va fi
public în secțiunea dedicată
Pieţei centralizate a
contractelor bilaterale de
energie electrică modalitatea de
tranzacționare PCCB-LE pe
pagina web a OPCOM SA,
iar termenul de primire a
ofertelor coinițiatoare va fi
specificat în anunțul de
organizare a respectivei
oferte inițiatoare pentru
care a fost transmisă
aceasta.
Conform prevederilor
Art.22, pct. 4) din
Regulament, termenul de
depunere a modificării
preţul ofertei
inițiatoare/coinițiatoare
este până la deschiderea
sesiunii de licitație.
Suntem de accord cu

OPCCB verifică corectitudinea și
conformitatea fiecărei oferte
coinițiatoare și o publică după
validarea acesteia, inclusiv
identitatea fiecărui participant care
a depus-o.

7.4.7. După expirarea termenului de
primire a ofertelor coinițiatoare,
participanţii care au înaintat oferte
inițiatoare/coinițiatoare pot modifica o
singură dată preţul ofertei proprii,
doar în sensul facilitării încheierii de
tranzacţii, şi anume în creştere, în
cazul ofertelor de cumpărare,
respectiv în scădere, în cazul ofertelor

cumpărare, respectiv în scădere,
în cazul ofertelor de vânzare, şi
nu cu mai mult de 5% faţă de
oferta iniţiatoare/coiniţiatoare cu
cel mai bun preţ. Aceste
modificări nu sunt dezvăluite
altor participanţi sau publicului
înainte de deschiderea sesiunii
de tranzacţionare. Oferta
modificată se depune cel târziu
cu o jumătate de oră înainte de
începerea sesiunii de licitație. În
cazul în care inițiatorul sau
coinițiatorul își modifică prețul
ofertei proprii conform Anexei
6, acesta primește marca de
timp nouă.

cazul ofertelor de vânzare, şi nu cu
mai mult de 5% faţă de oferta
iniţiatoare/coiniţiatoare cu cel mai bun
preţ.
7.4.8. Aceste modificări nu sunt
dezvăluite altor participanţi sau
publicului înainte de deschiderea
sesiunii de tranzacţionare. Oferta
modificată, realizată în formatul
prezentat în Anexa 6 se transmite la
OPCCB cel târziu cu 2 zile înainte de
ziua programată pentru desfășurarea
sesiunii de licitație. În cazul în care
inițiatorul sau coinițiatorul își modifică
prețul ofertei proprii, noua ofertă
primește o altă marcă de timp.
Enel Green: NU se mentioneaza
termenul de la care se poate incepe
modificarea ofertelor. Presupunem
ca este ulterior D-2 astfel incat sa
existe o referinta fixa, in caz contrar
limita de 5% s-ar aplica la o valoare
dinamica. Solicitam clarificare in
cadrul Art. 7.4.8.
ANRE (15.12.2014): Aceste
modificări nu sunt dezvăluite altor
participanţi sau publicului înainte de
deschiderea sesiunii de
tranzacţionare. Oferta modificată,
realizată în formatul prezentat în
Anexa 6 se transmite la OPCCB cel
târziu în ziua lucrătoare leanterioară
celei programate pentru
desfășurarea sesiunii de licitație,
programarea permițând pentru
această etapă nu mai puțin de două
zile lucrătoare după termenul limită
de depunere a ofertelor

propunem ANRE

de vânzare, şi nu cu mai mult de 5%
faţă de oferta iniţiatoare/coiniţiatoare
cu cel mai bun preţ.
7.4.8. Aceste modificări nu sunt
dezvăluite altor participanţi sau
publicului înainte de deschiderea
sesiunii de tranzacţionare. Oferta
modificată, realizată în formatul
prezentat în Anexa 6 se transmite la
OPCCB cel târziu în ziua lucrătoare
leanterioară celei programate
pentru desfășurarea sesiunii de
licitație, programarea permițând
pentru această etapă nu mai puțin
de două zile lucrătoare după
termenul limită de depunere a
ofertelor inițiatoare/coinițiatoare
primare. În cazul în care inițiatorul
sau coinițiatorul își modifică prețul
ofertei proprii, noua ofertă primește
o altă marcă de timp.

inițiatoare/coinițiatoare primare. În
cazul în care inițiatorul sau
coinițiatorul își modifică prețul ofertei
proprii, noua ofertă primește o
altămarcă de timp.
7.5.1.

7.5.2.

Participanţii care au înaintat
oferte inițiatoare/coinițiatoare în
vederea publicării lor şi
organizării de sesiuni de licitaţie
pot decide retragerea ofertelor
inițiatoare până înainte de ora
de începere a sesiunii de
licitație, cu asumarea
prevederilor Regulamentului
privind modalităţile de încheiere
a contractelor bilaterale de
energie electrică prin licitaţie
extinsă şi negociere continuă şi
prin contracte de procesare și
ale prezentei Proceduri
referitoare la plata penalității în
cazul retragerii ofertei
inițiatoare.
Participanţii care au transmis
oferte de răspuns față de oferta
publicată prin care intenţionează
câştigarea unei oferte publicate
îşi pot retrage ofertele proprii
până cel târziu cu 10 minute
înainte de începerea sesiunii de
licitație, cu asumarea
prevederilor Regulamentului
privind modalităţile de încheiere
a contractelor bilaterale de
energie electrică prin licitaţie
extinsă şi negociere continuă şi
prin contracte de procesare și
ale prezentei Proceduri,
referitoare la plata penalității în

ANRE: Participanţii care au înaintat
oferte inițiatoare/coinițiatoare în
vederea publicării lor şi organizării
de sesiuni de licitaţie își pot retrage
ofertele proprii până cu 10 minute
înainte de ora de începere a sesiunii
de licitație, cu asumarea prevederilor
Regulamentului privind modalităţile
de încheiere a contractelor bilaterale
de energie electrică prin licitaţie
extinsă şi negociere continuă şi prin
contracte de procesare și ale
prezentei Proceduri, referitoare la
plata penalității în cazul retragerii
ofertei inițiatoare.

De acord cu propunerea de
modificare si reformulare

Participanţii care au înaintat oferte
inițiatoare/coinițiatoare în vederea
publicării lor şi organizării de sesiuni
de licitaţie își pot retrage ofertele
proprii până cel târziu cu 10 minute
înainte de ora de începere a sesiunii
de licitație, cu asumarea
prevederilor Regulamentului privind
modalităţile de încheiere a
contractelor bilaterale de energie
electrică prin licitaţie extinsă şi
negociere continuă şi prin contracte
de procesare și ale prezentei
Proceduri, referitoare la plata
penalității în cazul retragerii ofertei
inițiatoare/coinițiatoare.

AFEER: Participanţii care au transmis
oferte de răspuns față de oferta
publicată prin care intenţionează
câştigarea unei oferte publicate îşi pot
retrage ofertele proprii până cel târziu
cu 10 minute înainte de începerea
sesiunii de licitație, cu asumarea
prevederilor Regulamentului privind
modalităţile de încheiere a contractelor
bilaterale de energie electrică prin
licitaţie extinsă şi negociere continuă şi
prin contracte de procesare și ale
prezentei Proceduri referitoare la plata
penalității în cazul retragerii ofertei
inițiatoare.”

Propunem pastrarea
textului deoarece
retragerea unei oferte
trebuie dovedita print-un
inscris si inregistrata,
ulterior acesta fiind
suspendat de la
tranzactionare pana la
efectuarea platii.

Participanţii care au transmis oferte
de răspuns față de oferta publicată
prin care intenţionează câştigarea
unei oferte publicate îşi pot retrage
ofertele proprii până cel târziu cu 10
minute înainte de începerea sesiunii
de licitație, cu asumarea
prevederilor Regulamentului privind
modalităţile de încheiere a
contractelor bilaterale de energie
electrică prin licitaţie extinsă şi
negociere continuă şi prin contracte
de procesare și ale prezentei
Proceduri, referitoare la plata
penalității în cazul retragerii ofertei
inițiatoare.

cazul retragerii ofertei
inițiatoare.

In cazul in care un participant la piata
raspunde la mai multe oferte ale caror
licitatii se desfasoara consecutiv, la o
distanta de 20 de minute, posibilitatea
de a retrage una dintre ofertele de
raspuns cu minim 10 minute inainte de
licitatie devine imposibila.
Enel Green: Solicitam eliminarea
penalitatilor aplicate participantilor
care retrag ofertele de raspuns.
Argumentare:
Aceasta penalizare poate afecta
gradul de participare la licitatii.
Ex. in prezent licitatiile sunt
organizate inclusive la interval de 15
min, iar termenul limita de depunere
al ofertei este cu o ora inainte de
inceperea licitatie. Daca un
participant vrea sa achizitioneze un
singur contract dintr-o succesiune de
5 contracte consecutive identice are
3 optiuni:
1)
oferteaza doar la una din cele
5 variante existente in piata
reducandu-si astfel posibilitatile de a
castiga la maxim 20%
2)
oferteaza la toate licitatiile cu
riscul de a le castiga pe toate. In
ipoteza in care castiga o licitatie are
optiunea de a-si retrage oferele
depuse anterior platind penalitati de
0,5% din valoarea fiecarui contract
(improbabil)

La Art. 17 (1) din
Regulament nu se specifica
tipul ofertei pentru care se
aplica penalitatea

7.5.3.

Articol nou

7.6.1.

Pentru depunerea ofertelor,
Participantul la PCCB-LE trebuie
să desemneze o persoană care
are drept de reprezentare în
licitaţie şi/sau de retragere a
ofertelor depuse.

ANRE: Retragerea ofertelor se face
prin depunerea/transmiterea unei
solicitări în acest sens înregistrată la
registratura Opcom SA în termenele
precizate la 7.5.1. și 7.5.2.
ANRE: Pentru depunerea ofertelor,
Participantul la PCCB-LE trebuie să
desemneze o persoană care are drept
de reprezentare în licitaţie şi/sau de
retragere a ofertelor depuse.
Transmiterea ofertelor de răspuns se
face până cel mai târziu cu 2 (două)
zile înainte de ziua programată pentru
desfășurarea sesiunii de licitație.

De acord cu propunerea de
introducere

Propunem menținerea
textului si reformulare
deoarece conform
prevederilor Art.22, pct. 6
din Regulament ofertele
pot fi retrase si pentru a nu
exista confuzii acestea pot
fi retrase doar de
persoanele imputernicite.
Deasemenea pentru
participarea la sesiunea de
licitatie participantul la
PCCB-LE trebuie să
desemneze o persoană
care are drept de
reprezentare în licitaţie.
Propunem articol separat
7.6.3Transmiterea ofertelor

7.5.3. Retragerea ofertelor se face
prin depunerea/transmiterea unei
solicitări în acest sens înregistrată la
registratura OPCOM SA în termenele
precizate la 7.5.1. și 7.5.2.
7.6.1 Participantul la PCCB-LE
trebuie să desemneze o persoană
care are drept de reprezentare în
licitaţie şi/sau de retragere a
ofertelor depuse.
7.6.3 Transmiterea ofertelor de
răspuns se face până cel mai târziu
cu 2 (două) zile lucrătoare înainte
de ziua programată pentru
desfășurarea sesiunii de licitație
până la ora precizată în anunțul de
publicare al ofertei inițiatoare.

de răspuns se face până
cel mai târziu cu 2 (două)
zile lucrătoare înainte de
ziua programată pentru
desfășurarea sesiunii de
licitație până la ora
precizată în anunțul de
publicare al ofertei
inițiatoare.
7.6.2.

Ofertele formulate ca răspuns la
ofertele inițiatoare/coinițiatoare
publicate trebuie să ţină seama
de cerinţele precizate prin
ofertele publicate şi să fie
transmise, conform anexelor la
prezenta Procedură, la OPCOM
SA, până cel mai târziu la data

ANRE: Ofertele formulate ca
răspuns la ofertele
inițiatoare/coinițiatoare publicate
trebuie să respecte cerinţele
precizate în oferta inițiatoare şi să fie
transmise în formatul prezentat în
anexele 7 și 8 la prezenta Procedură,
la OPCOM SA.

De acord cu propunerea de
modificare

Ofertele formulate ca răspuns la
ofertele inițiatoare/coinițiatoare
publicate trebuie să respecte
cerinţele precizate în oferta
inițiatoare şi să fie transmise în
formatul prezentat în anexele 7 și 8
la prezenta Procedură, la OPCOM
SA.

anunţată pentru organizarea
licitaţiei, cu cel puțin două ore
înainte de începerea sesiunii de
licitaţie.

7.6.3
(articol nou)

AFEER: Depunerea ofertelor de
răspuns la ofertele iniţiatoare/
coiniţiatoare sa fie posibila cu o
jumătate de oră înainte de ora la
care a fost programată licitaţia.
ANRE: Transmiterea ofertelor de
răspuns se face până cel mai târziu cu
2 (două) zile lucrătoare înainte de ziua
programată pentru desfășurarea
sesiunii de licitație până la ora
precizată în anunțul de publicare al
ofertei inițiatoare.

A se vedea propunere
ANRE de mai sus
De acord cu propunerea de
introducere a unui nou
articol.

Transmiterea ofertelor de răspuns
se face până cel mai târziu cu 1
(una) zi lucrătoare înainte de ziua
programată pentru desfășurarea
sesiunii de licitație până la ora
precizată în anunțul de publicare al
ofertei inițiatoare.

Conform prevederilor
art.22, pct. 6 din
Regulament interpretarea
noastra este ca oferta de
raspuns poate preciza
optiunea de tranzactionare
partiala doar daca
initiatorul a optat pentru
tranzactionarea partiala.

7.6.4. O ofertă de răspuns validă
presupune precizarea următoarelor:
a) Codul de identificare al sesiunii de
licitaţie;
b) Opțiunea de tranzacționare
integrală sau parțială a puterii orare
din oferta proprie;
c) Cantitatea de energie electrică
corespunzătoare ofertei inițiatoare,
dacă aceasta a avut opțiunea de
tranzacționare integrala sau altă
cantitate, dacă inițiatorul a optat
pentru tranzacţionarea parţială;
d) Preţul maxim de cumpărare, în
cazul licitaţiilor pentru oferte de
vânzare cu preţ minim;
e) Preţul minim de vânzare, în cazul
licitaţiilor pentru oferte de cumpărare

ANRE (15.12.2014): Transmiterea
ofertelor de răspuns se face până cel
mai târziu cu 1 (una) zi lucrătoare
înainte de ziua programată pentru
desfășurarea sesiunii de licitație
până la ora precizată în anunțul de
publicare al ofertei inițiatoare.
7.6.10.

O ofertă de răspuns validă
presupune precizarea
următoarelor:
a) Codul de identificare al
sesiunii de licitaţie;
b) Opțiunea de tranzacționare
integrală sau parțială, opțiunea
parțială se consideră doar în
cazul în care
iniţiatorul/coinițiatorul a optat
pentru tranzacţionarea parţială;
c) Cantitatea de energie
electrică corespunzătoare
ofertei/ofertelor publicate pentru
care este organizată sesiunea de
licitaţie. Cantitatea propusă prin
oferta de răspuns poate fi alta
doar dacă respondentul a optat

ANRE: 7.6.4. O ofertă de răspuns
validă presupune precizarea
următoarelor:
a) Codul de identificare al sesiunii de
licitaţie;
b) Opțiunea de tranzacționare
integrală sau parțială a puterii orare
din oferta proprie;
c) Cantitatea de energie electrică
corespunzătoare ofertei inițiatoare,
dacă aceasta a avut opțiunea de
tranzacționare integrala sau altă
cantitate, dacă inițiatorul a optat
pentru tranzacţionarea parţială;
d) Preţul maxim de cumpărare, în
cazul licitaţiilor pentru oferte de
vânzare cu preţ minim;
e) Preţul minim de vânzare, în cazul

Suntem de accord cu
propunerea dvs.,
consecinta poate fi
numeroase sesiuni de
licitatie fara tranzactii
incheiate/ neatribuite. De
asemenea dat fiind
momentul publicarii tuturor

7.6.6

7.6.7.
(articol nou)

pentru tranzacţionarea parţială;
d) Preţul mai mare sau egal cu
cel din oferta
inițiatoare/coinițiatoare publicată
pentru care este organizată
sesiunea de licitaţie, în cazul
licitaţiilor pentru oferte de
vânzare cu preţ minim;
e) Preţul egal sau mai mic cu cel
din oferta
inițiatoare/coinițiatoare publicată
pentru care este organizată
sesiunea de licitaţie, în cazul
licitaţiilor pentru oferte de
cumpărare cu preţ maxim.
În timpul sesiunii de licitaţie,
persoanele admise în sesiunea
de licitaţie trebuie să păstreze
disciplina impusă de OPCOM SA
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.

licitaţiilor pentru oferte de cumpărare
cu preţ maxim.

ofertelor
initiatoare/coinitiatoare si
termenul limita propus de
dvs de depunere a
ofertelor de raspuns (cu 2
zile lucratoare inaintea
sesiunii de licitatie) rezulta
ca participantii ar avea la
dispozitie o zi lucratoare
pentru a depune oferte de
raspuns.

cu preţ maxim.

ANRE: 7.6.11. În timpul sesiunii de
De acord cu propunerea de
licitaţie, persoanele admise în sesiunea modificare
de licitaţie trebuie să păstreze
disciplina impusă de OPCOM SA 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.

7.6.11. În timpul sesiunii de licitaţie,
persoanele admise în sesiunea de
licitaţie trebuie să păstreze disciplina
impusă de OPCOM SA şi să aibă o
atitudine corespunzătoare desfăşurării
în bune condiţii a sesiunii de licitaţie:
să nu utilizeze telefoanele mobile,
aparatele de fotografiat, 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.

ANRE: 7.6.7. În ziua anterioară celei
programate pentru sesiunea de
licitație, Comisia de licitație introduce
în Platforma de tranzacționare
cantitatea și prețul aferente
ofertei/ofertelor
inițiatoare/coinițiatoare în ordinea
înregistrării ultimei variante a fiecăreia

7.6.7. În ziua anterioară celei
programate pentru sesiunea de
licitație, Comisia de licitație introduce
în Platforma de tranzacționare
cantitatea și prețul aferente
ofertei/ofertelor
inițiatoare/coinițiatoare în ordinea
înregistrării ultimei variante a fiecăreia

De acord cu propunerea de
introducere a unui nou
articol.

7.6.8.
(articol nou)

7.6.8.
(articol nou)

7.6.12.
(articol nou)

7.6.7.

7.6.8.

7.6.9.

După deschiderea sesiunii de
licitație, Comisia de licitație
introduce în Platforma de
tranzacționare cantitatea și
prețul aferente ofertei/ofertelor
publicate în ordinea înregistrării
de OPCCB.
După introducerea
ofertei/ofertelor publicate,
Comisia de licitație prezintă
ofertele de răspuns și le afişează
pentru ca acestea să poată fi
vizualizate de către toţi
Participanţii la licitaţie.
În cazul ofertelor cu obiect

de către OPCCB.
ANRE: 7.6.8. În ziua anterioară celei
programate pentru sesiunea de
licitație, Comisia de licitație introduce
în platforma de tranzacționare
cantitatea și prețul aferente
ofertei/ofertelor de răspuns în ordinea
înregistrării fiecăreia de către OPCCB.
ANRE: 7.6.9. În cazul ofertelor cu
obiect identic şi anume de vânzare,
respectiv de cumpărare care au acelaşi
preţ, acestea se ordonează în ordine
cronologică, în funcţie de data şi ora la
care au fost depuse/modificate.
ANRE: 7.6.12. În timpul sesiunii de
licitație, Comisia de licitație prezintă
ofertele inițiatoare/coinițiatoare
modificate și ofertele de răspuns cu
toate caracteristicile lor (obiect, preț,
putere orară, marca de timp, opțiunea
de tranzacționare), le afişează pentru
ca acestea să poată fi vizualizate de
către toţi Participanţii la licitaţie și
prezintă grafic curbele agregate ale
cererii și ofertei.
ANRE: După deschiderea sesiunii de
licitație, Comisia de licitație introduce
în Platforma de tranzacționare
cantitatea și prețul aferente
ofertei/ofertelor publicate în ordinea
înregistrării de OPCCB

De acord cu propunerea de
introducere a unui nou
articol.

De acord cu propunerea de
introducere a unui nou
articol.

De acord cu propunerea de
introducere a unui nou
articol.

De acord cu propunerea de
eliminare a unui nou
articol.

de către OPCCB.
7.6.8. În ziua anterioară celei
programate pentru sesiunea de
licitație, Comisia de licitație introduce
în platforma de tranzacționare
cantitatea și prețul aferente
ofertei/ofertelor de răspuns în ordinea
înregistrării fiecăreia de către OPCCB.
7.6.9. În cazul ofertelor cu obiect
identic şi anume de vânzare, respectiv
de cumpărare care au acelaşi preţ,
acestea se ordonează în ordine
cronologică, în funcţie de data şi ora
la care au fost depuse/modificate.
7.6.12. În timpul sesiunii de licitație,
Comisia de licitație prezintă ofertele
inițiatoare/coinițiatoare modificate și
ofertele de răspuns cu toate
caracteristicile lor (obiect, preț, putere
orară, marca de timp, opțiunea de
tranzacționare), le afişează pentru ca
acestea să poată fi vizualizate de
către toţi Participanţii la licitaţie și
prezintă grafic curbele agregate ale
cererii și ofertei.
Se elimină

ANRE: După introducerea
ofertei/ofertelor publicate, Comisia de
licitație prezintă ofertele de răspuns și
le afişează pentru ca acestea să poată
fi vizualizate de către toţi Participanţii
la licitaţie.

De acord cu propunerea de
eliminare.

Se elimină

ANRE: În cazul ofertelor cu obiect

De acord cu propunerea de

Se elimină

7.6.10.

7.6.11.

identic şi anume de vânzare,
respectiv de cumpărare care au
acelaşi preţ, acestea se
ordonează în ordine cronologică,
în funcţie de data şi ora la care
au fost depuse/modificate.
O ofertă de răspuns validă
presupune precizarea
următoarelor:
a) Codul de identificare al
sesiunii de licitaţie;
b) Opțiunea de tranzacționare
integrală sau parțială, opțiunea
parțială se consideră doar în
cazul în care
iniţiatorul/coinițiatorul a optat
pentru tranzacţionarea parţială;
c) Cantitatea de energie
electrică corespunzătoare
ofertei/ofertelor publicate pentru
care este organizată sesiunea de
licitaţie. Cantitatea propusă prin
oferta de răspuns poate fi alta
doar dacă respondentul a optat
pentru tranzacţionarea parţială;
d) Preţul mai mare sau egal cu
cel din oferta
inițiatoare/coinițiatoare publicată
pentru care este organizată
sesiunea de licitaţie, în cazul
licitaţiilor pentru oferte de
vânzare cu preţ minim;
e) Preţul egal sau mai mic cu cel
din oferta
inițiatoare/coinițiatoare publicată
pentru care este organizată
sesiunea de licitaţie, în cazul
licitaţiilor pentru oferte de
cumpărare cu preţ maxim.
Cantitatea şi preţul aferent

identic şi anume de vânzare, respectiv
de cumpărare care au acelaşi preţ,
acestea se ordonează în ordine
cronologică, în funcţie de data şi ora la
care au fost depuse/modificate.

eliminare.

ANRE: O ofertă de răspuns validă
De acord cu propunerea de
presupune precizarea următoarelor:
eliminare.
a) Codul de identificare al sesiunii de
licitaţie;
b) Opțiunea de tranzacționare
integrală sau parțială, opțiunea parțială
se consideră doar în cazul în care
iniţiatorul/coinițiatorul a optat pentru
tranzacţionarea parţială;
c) Cantitatea de energie electrică
corespunzătoare ofertei/ofertelor
publicate pentru care este organizată
sesiunea de licitaţie. Cantitatea
propusă prin oferta de răspuns poate fi
alta doar dacă respondentul a optat
pentru tranzacţionarea parţială;
d) Preţul mai mare sau egal cu cel din
oferta inițiatoare/coinițiatoare publicată
pentru care este organizată sesiunea
de licitaţie, în cazul licitaţiilor pentru
oferte de vânzare cu preţ minim;
e) Preţul egal sau mai mic cu cel din
oferta inițiatoare/coinițiatoare publicată
pentru care este organizată sesiunea
de licitaţie, în cazul licitaţiilor pentru
oferte de cumpărare cu preţ maxim.

Se elimină

ANRE: Cantitatea şi preţul aferent

Se elimină

De acord cu propunerea de

7.6.12.

7.6.16

fiecărei oferte de răspuns
validată de către membrii
Comisiei de licitaţie 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 SA.
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.
În determinarea PLE pot apărea
următoarele situaţii:
a.1. PLE este determinat de
curba ofertelor de cumpărare.

fiecărei oferte de răspuns validată de
către membrii Comisiei de licitaţie 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 SA.

eliminare.

ANRE: 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.

De acord cu propunerea de
eliminare.

ANRE: 1. Poate ar fi bine ca pe
grafic sa se figureze si cine cu cine
se coreleaza, ca sa fie clar (am vazut
ca scrie mai jos, ar fi mai bine sa
scriem o singura data, iar aici ar fi
locul potrivit)
2. Tot aici ar trebui, cred, sa scriem
si faptul ca oferta/ofertele care nu se
poate/pot tranzactiona integral
(deoarece intersectia curbelor le
sectioneaza), dar are optiunea de
tranzactionare integrala, este
eliminata si introdusa urmatoarea;
ca urmare a acestui proces, este
posibil sa se modifice si pretul,
deoarece intersectia poate fi alta

Propunem menținerea
textului
1.Consideram ca o astfel
de regula va incarca
graficul cu datele care pot
fi afisate in acelasi ecran
dar in cadrul unui tabel cu
rezultatele sesiunii de
licitatie (partile tranzactiei
vanzator/cumparator,
cantitate, pret tranzactie).
2. Am incercat sa evitam
repetarea acestor precizari
la fiecare situatie si de
aceea am precizat la art
7.6.7. pct c) (art cel nou
7.6.17 pct c) ca
oferta/ofertele care nu se
poate/pot tranzactiona
integral (deoarece
intersectia curbelor le
sectioneaza), dar are

Idem; nu cred ca are relevanta care

Se elimină

a.2. PLE este determinat de
curba ofertelor de vânzare.

7.6.16

d)când curba agregată a
ofertelor de vânzare nu
intersectează curba agregată a
ofertelor de cumpărare:

7.6.16

e) preţul minim din oferta de
vânzare este mai mare decât
preţul maxim din oferta de
cumpărare – în acest caz,
tranzacţiile nu pot avea loc pe
PCCB-LE.
Corelarea ofertelor se realizează
astfel:....

7.6.17

curba determina pretul, de aceea a.2
ar putea sa fie comasat cu a.1

optiunea de tranzactionare
integrala, este eliminata si
introdusa urmatoarea.

Consideram ca trebuie
detaliata fiecare situatie in
parte pentru a nu exista
confuzii.
ANRE: Cred ca aceasta prelungire
Propunem menținerea
trebuie sa se faca de la inceput, atunci textului
cand se construiesc curbele; astfel,
Consideram ca trebuie
cazurile d.1 si d.2 sunt similare unora
detaliata fiecare situatie in
din cele dinainte (dar ar putea aparea
parte pentru a nu exista
toate situatiile dinainte, ceea ce ar face confuzii.
procedura extrem de stufoasa si fara
rost); Ca urmare, propun ca fraza cu
prelungirea sa fie trecuta la 7.6.12 si
7.6.13, iar d.1 si d.2 eliminate!
ANRE: e) preţul minim din oferta de
De acord cu propunerea de
vânzare este mai mare decât preţul
modificare
maxim din oferta de cumpărare – în
acest caz, licitatia nu conduce la
tranzacţii pe PCCB-LE.
ANRE: Acest text repeta ce s-a scris
mai sus. propun sa fie eliminat tot
articolul 7.6.16 si sa fie detaliat cine cu
cine face tranzactiile prin text scris la
fiecare caz de mai sus si grafic, prin
trasarea unor linii verticale la fiecare
unghi al unei curbe si explicata
corespondenta intr-un mod (culori,
sageti etc)

Va rugam sa fiti de acord
cu mentinerea actualei
forme de reprezentare
grafica avand in vedere
faptul ca un exemplu
numeric nu este de natura
sa pastreze caracterul
general asigurat prin
reprezentarea propusa si
formulele precizate.

ALRO: Articolul reproduce integral
articolul 7 din regulament. Se poate
formula mai simplu, avand in vedere
faptul ca algoritmul nu favorizeaza

Propunem mentinere
textului deoarece
consideram ca explicatiile
prin care sunt determinate

Corelarea ofertelor se realizează
astfel:
a)
succesiv, oferta de vânzare
iniţiatoare/coiniţiatoare cu preţul cel
mai mic sau, în cazul ofertelor cu
opţiunea de tranzacţionare parţială, o
parte din cantitatea aferentă acestora,
dacă intersecţia curbelor cererii şi
ofertei conduce la secţionarea
cantităţii ofertate, se corelează cu
oferta de cumpărare de răspuns cu
preţul cel mai mare şi care este mai
mare sau egal cu cel al ofertei
iniţiatoare/coiniţiatoare de vânzare
sau, în cazul ofertelor de răspuns cu
opţiunea de tranzacţionare parţială, o

ofertele initiatoare/coinitiatoare:

7.6.17. Corelarea ofertelor se
realizează astfel:
a) succesiv, oferta de vânzare
iniţiatoare/coiniţiatoare cu preţul
cel mai mic sau, în cazul ofertelor
cu opţiunea de tranzacţionare
parţială, o parte din cantitatea
aferentă acestora, dacă
intersecţia curbelor cererii şi
ofertei conduce la secţionarea
cantităţii ofertate, se corelează cu
oferta de cumpărare de răspuns
cu preţul cel mai mare şi care
este mai mare sau egal cu cel al
ofertei iniţiatoare/coiniţiatoare de
vânzare sau, în cazul ofertelor de
răspuns cu opţiunea de
tranzacţionare parţială, o parte
din cantitatea aferentă acestora,
dacă intersecţia curbelor cererii şi
ofertei conduce la secţionarea
cantităţii ofertate; sau
b) succesiv, oferta de cumpărare
iniţiatoare/coiniţiatoare cu preţul
cel mai mare sau, în cazul
ofertelor cu opţiunea de
tranzacţionare parţială, o parte
din cantitatea aferentă acestora,
dacă intersecţia curbelor cererii şi
ofertei conduce la secţionarea
cantităţii ofertate, se corelează cu
oferta de vânzare de răspuns cu
preţul cel mai mic şi care este mai
mic sau egal cu cel al ofertei
iniţiatoare/coiniţiatoare de
cumpărare sau, în cazul ofertelor
de răspuns cu opţiunea de
tranzacţionare parţială, o parte
din cantitatea aferentă acestora,
dacă intersecţia curbelor cererii şi

pretul si cantitatile
tranzactionate necesita
clarificari.

parte din cantitatea aferentă acestora,
dacă intersecţia curbelor cererii şi
ofertei conduce la secţionarea
cantităţii ofertate; sau
b)
succesiv, oferta de cumpărare
iniţiatoare/coiniţiatoare cu preţul cel
mai mare sau, în cazul ofertelor cu
opţiunea de tranzacţionare parţială, o
parte din cantitatea aferentă acestora,
dacă intersecţia curbelor cererii şi
ofertei conduce la secţionarea
cantităţii ofertate, se corelează cu
oferta de vânzare de răspuns cu
preţul cel mai mic şi care este mai mic
sau egal cu cel al ofertei
iniţiatoare/coiniţiatoare de cumpărare
sau, în cazul ofertelor de răspuns cu
opţiunea de tranzacţionare parţială, o
parte din cantitatea aferentă acestora,
dacă intersecţia curbelor cererii şi
ofertei conduce la secţionarea
cantităţii ofertate;
c)
în situaţia în care intersecţia
curbelor cererii şi ofertei conduce la
tranzacţionarea parţială a unei oferte
de răspuns cu opţiunea de
tranzacţionare integrală, aceasta este
îndepărtată şi înlocuită cu următoarea
ofertă cu acelaşi obiect şi anume de
vânzare sau de cumpărare, iar
procesul se reia cu verificarea
respectării condiţiilor corespunzătoare
noii oferte.

ofertei conduce la secţionarea
cantităţii ofertate;
cb)
în situaţia în care intersecţia
curbelor cererii şi ofertei conduce la
tranzacţionarea parţială a unei oferte
de răspuns cu opţiunea de
tranzacţionare integrală, aceasta
este îndepărtată şi înlocuită cu
următoarea ofertă cu acelaşi obiect
şi anume de vânzare sau de
cumpărare, iar procesul se reia cu
verificarea respectării condiţiilor
corespunzătoare noii oferte.
7.6.19.

Confirmările de tranzacție sunt
transmise de către OPCOM SA
atât inițiatorului/coinițiatorului,
cât și câștigătorului sesiunii de
licitație și conţine informaţii
referitoare la oferta
tranzacţionată, la prețul de
adjudecare și la partenerul de
contract (Anexele 10 și 11).

7.6.21.

OPCOM SA va publica pe pagina
sa web rezultatele sesiunilor de
licitaţie, precizând părţile
contractante, preţul de închidere
a licitaţiei, cantitatea orară şi
totală de energie electrică
tranzacţionată, precum şi lista
Participanţilor la licitaţie, preţul
şi cantitatea aferente fiecărei
oferte, inclusiv ale celor
netranzacţionate
În cazul în care nu sunt
respectate întocmai prevederile
prezentei Proceduri cu privire la
încheierea contractului bilateral

7.6.24.

ANRE: 7.6.19. Confirmările de
tranzacție sunt transmise de către
OPCOM SA tuturor cuplurilor de
participanți care încheie câte o
tranzacție conform mecanismului de
corelare descris anterior și conţine
informaţii referitoare la oferta
tranzacţionată a participantului căruia i
se adresează, prețul de închidere a
licitației și toate datele de identificare a
partenerului de contract (Anexele 10 și
11).
ANRE: 7.6.21. OPCOM SA va publica
pe pagina sa web rezultatele sesiunilor
de licitaţie, precizând părţile
contractante pentru fiecare tranzacție,
preţul de închidere a licitaţiei,
cantitatea orară şi totală de energie
electrică tranzacţionată pentru fiecare
tranzacție, precum şi lista
Participanţilor la licitaţie, preţul şi
cantitatea aferente fiecărei oferte,
inclusiv ale celor netranzacţionate
ANRE: 7.6.24. În cazul în care nu sunt
respectate
întocmai
prevederile
prezentei Proceduri cu privire la
încheierea contractului bilateral de

De acord cu propunerea de
modificare si reformularea
acestuia

7.6.19. Confirmările de tranzacție sunt
transmise de către OPCOM SA tuturor
cuplurilor de participanți care încheie
câte o tranzacție conform
mecanismului de corelare descris
anterior și conţine informaţii
referitoare la oferta tranzacţionată a
participantului căruia i se adresează,
cantitatea tranzacționată, prețul
tranzacției și numele partenerului de
contract (Anexele 10 și 11).

De acord cu propunerea de
modificare

7.6.21. OPCOM SA va publica pe
pagina sa web rezultatele sesiunilor
de licitaţie, precizând părţile
contractante pentru fiecare tranzacție,
preţul de închidere a licitaţiei,
cantitatea orară şi totală de energie
electrică tranzacţionată pentru fiecare
tranzacție, precum şi lista
Participanţilor la licitaţie, preţul şi
cantitatea aferente fiecărei oferte,
inclusiv ale celor netranzacţionate
7.6.24. În cazul în care nu sunt
respectate
întocmai
prevederile
prezentei Proceduri cu privire la
încheierea contractului bilateral de

De acord cu propunerea de
modificare si reformulare

de vânzare/cumpărare, OPCOM
SA semnalează Participanţilor
abaterile de la forma şi
conţinutul contractului cadru
propus de participantul inițiator,
solicită remedierea acestor
abateri şi, în cazul în care
abaterile nu sunt remediate în
termen de o (1) zi lucrătoare
(exclusiv ziua transmiterii
solicitării), OPCCB solicită plata
sumei penalizatoare de la
fiecare participant în culpă,
anunţă public identitatea
acestuia şi nevaliditatea
contractului drept contract care
excedează prevederile legale,
suspendă participanţii în cauză
de la tranzacţionare până la
plata penalizării și sesisează
Autoritatea Competentă asupra
neconformităţilor înregistrate.

vânzare/cumpărare,
OPCOM
SA
semnalează Participanţilor abaterile de
la forma şi conţinutul contractului
cadru propus de participantul inițiator,
solicită remedierea acestor abateri şi,
în cazul în care abaterile nu sunt
remediate în termen de o (1) zi
lucrătoare (exclusiv ziua transmiterii
solicitării), OPCCB solicită plata sumei
penalizatoare de la ambii semnatari ai
unui contract neconform, anunţă
public
identitatea
acestora
şi
nevaliditatea
contractului
drept
contract care excedează prevederile
legale, suspendă participanţii în cauză
de la tranzacţionare până la plata
penalizării și sesisează Autoritatea
Competentă asupra neconformităţilor
înregistrate.

vânzare/cumpărare,
OPCOM
SA
semnalează Participanţilor abaterile de
la forma şi conţinutul contractului
cadru propus de participantul inițiator,
solicită remedierea acestor abateri şi,
în cazul în care abaterile nu sunt
remediate în termen de o (1) zi
lucrătoare (exclusiv ziua transmiterii
solicitării), OPCCB solicită plata sumei
penalizatoare de la ambii semnatari ai
unui contract neconform, anunţă
public
identitatea
acestora
şi
nevaliditatea contractului întrucat
acesta nu respectă prevederile legale,
suspendă participanţii în cauză de la
tranzacţionare până la plata penalizării
și sesisează Autoritatea Competentă
asupra neconformităţilor înregistrate

ALRO: Avand in vedere ca un
contract poate sa nu respecte
prevederile legale prin omisiuni,
propunem:

„În cazul în care nu sunt respectate
întocmai
prevederile
prezentei
Proceduri …… OPCCB solicită plata
sumei penalizatoare de la fiecare
participant în culpă, anunţă public
identitatea acestuia şi nevaliditatea
contractului intrucat acesta drept
contract care excedează nu respecta
prevederile
legale,
suspendă
participanţii în cauză de la
tranzacţionare
până
la
plata
penalizării și sesisează Autoritatea
Competentă
asupra
neconformităţilor înregistrate.
8.1.

Reprezentanții persoanelor
juridice, alții decât reprezentanții

ANRE: Deci reprezentanții presei pot De acord cu propunerea de
sa participe in orice conditii sau nu pot clarificare

Reprezentanții persoanelor juridice,
alții decât reprezentanții presei , vor

8.2.

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.

sa participe deloc?
Reprezentantii persoanelor juridice
ORICARE?
Cred ca trebuie eliminata aceasta
prevedere si inlocuita cu o prevedere
privind accesul oricui care s-a anuntat
in prealabil, in oridinea solicitarii, in
limita locurilor si daca nu a perturbat
alte sedinte de licitatie…sau ceva
similar.

Dacă sunt reprezentați ai
presei, trebuie să o
dovedească prin
documente specifice.
Intenția noastră a fost ca
reprezentanții presei să
poată participa fără
solicitare prealabilă.
Facem precizarea că toate
documetele licitației sunt
publice.
Trebuie să ținem seama de
capacitatea sălii de licitație
pentru a permite ca
suplimentar față de
membrii comisiei,
reprezentanții
inițiatorilor/respondenților
și reprezentanților presei să
mai participa și alte
persoane, care poate nu au
înțelegerea regulilor și
reglementărilor pieței de
energie și care pot
perturba sesiunea de
licitație.
Se completează articolul.

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.
Reprezentanții presei pot avea acces
la oricare dintre sesiunile de licitație
fără o notificare prealabilă.

În timpul sesiunii de licitație,
persoanele admise la sesiunea
de licitație vor păstra disciplina
impusă de OPCCB 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

ANRE: În timpul sesiunii de licitație, De acord cu propunerea de
persoanele admise la sesiunea de modificare
licitație vor păstra disciplina impusă
de OPCCB 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

8.2.
În timpul sesiunii de licitație,
persoanele admise la sesiunea de
licitație vor păstra disciplina impusă de
OPCCB și vor avea o atitudine
corespunzătoare desfășurării în bune
condiții a sesiunii de licitație (nu vor
utiliza telefoanele mobile, aparatele
foto i, 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

9.1. c)

de cele de mai sus, persoanele
în cauză vor putea fi evacuate
din sala în care se desfășoară
sesiunea de licitație.
Anunţurile de organizare a
sesiunilor de licitaţie pe Piaţa
centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacționare
PCCB-LE. Acestea sunt publicate
cel mai târziu cu patru (4) 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 sesiunii de
licitație, data şi ora organizării
sesiunii de licitaţie, termenul
limită de transmitere a ofertelor
coinițiatoare, termenul limită de
transmitere a ofertelor de
răspuns precum şi termenul
limită de de modificare a
prețului de către
inițiator/coinițiator;

vor putea fi evacuate din sala în care
se desfășoară sesiunea de licitație.

desfășoară sesiunea de licitație.

ANRE: c)Anunţurile de organizare a De acord cu propunerea de
sesiunilor de licitaţie pe Piaţa modificare
centralizată a contractelor bilaterale
de energie electrică - modalitatea de
tranzacționare PCCB-LE. Acestea
sunt publicate cel mai târziu cu patru
(4) 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 sesiunii de licitație,
data şi ora organizării sesiunii de
licitaţie,
termenul
limită
de
transmitere a ofertelor coinițiatoare,
termenul limită de transmitere a
ofertelor de răspuns precum şi
termenul limită de de modificare a
prețului de către inițiator/coinițiator;

c) Anunţurile de organizare a
sesiunilor de licitaţie pe Piaţa
centralizată a contractelor bilaterale
de energie electrică - modalitatea de
tranzacționare PCCB-LE. Anunțurile de
organizare a sesiunilor de licitație se
vor publica într-o formă centralizată
conform Anexa 9.

AFEER: Anunţurile de organizare a
sesiunilor de licitaţie pe Piaţa
centralizată a contractelor bilaterale de
energie electrică - modalitatea de
tranzacționare PCCB-LE. Acestea sunt
publicate cel mai târziu cu patru (4)
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 sesiunii de
licitație, data şi ora organizării sesiunii
de licitaţie, Denumirea Participantului

care inainteaza oferta initiatoare,
Denumirea Participantului care
inainteaza oferta coinitiatoare, tipul

ofertei (vanzare / cumparare), profilul
de livrare (Banda/Varf/Gol), cantitatea
orara, data de inceput a livrarii, data
de sfarsit a livrarii, pretul initiator,
termenul limită de transmitere a
ofertelor coinițiatoare, termenul limită
de transmitere a ofertelor de răspuns
precum şi termenul limită de de
modificare a prețului de către
inițiator/coinițiator;

Anunturile de organizare a sesiunilor
de licitatie se vor publica si intr-o
forma centralizata conform Anexa 13

9.1. e)

Denumirea Participantului care
înaintează oferta coinițiatoare și
oferta de energie electrică;

9.1. h)

Rezultatele sesiunii de licitaţie,
precizând părţile contractante,
preţul de închidere a licitaţiei,
cantitatea orară şi totală de
energie electrică tranzacţionată,
precum şi lista Participanţilor la
licitaţie, preţul şi cantitatea
aferente fiecărei oferte, inclusiv
ale celor netranzacţionate;

ANRE: e) Denumirea fiecărui
Participant care înaintează o ofertă
coinițiatoare și oferta sa de energie
electrică;
ANRE: h)Rezultatele sesiunii de
licitaţie, conform 7.6.20;
AFEER: Rezultatele sesiunii de
licitaţie, precizând părţile contractante,
preţul de închidere a licitaţiei, profilul

de livrare, data de inceput a livrarii,
data de sfarsit a livrarii, cantitatea
orară şi totală de energie electrică
tranzacţionată, precum şi lista
Participanţilor la licitaţie, preţul,
cantitatea orara si totala aferente
fiecărei oferte, inclusiv ale celor
netranzacţionate;

Rezultatele sesiunilor de licitatie se vor
publica si intr-o forma centralizata
conform Anexa 13.

De acord cu propunerea de
modificare

e)
Denumirea fiecărui Participant
care înaintează o ofertă coinițiatoare
și oferta sa de energie electrică;

De acord cu propunerea de
modificare si completare.

h)
Rezultatele sesiunii de licitaţie,
conform 7.6.20;
Rezultatele centralizate ale sesiunilor
de licitatie se publica conform Anexei
9.

11.1.

Schimbul de date şi informaţii cu
Participanţii la piaţă se poate
realiza în următoarele moduri:
fizic, prin e-mail , fax , web.LAN,
fiind necesar ca toate mesajele
să fie autentificate prin
semnătură sau cheie IT, acolo
unde cazul.

Anexa 1
Anexa 12, Art
8-12

4.Termen limită transmitere
oferte coinițiatoare Z-2:
2 zile lucrătoare în avans până
la ora 15:00 L-J, 12:00 V;
5.Termen limită transmitere
oferte de răspuns Z:
cel târziu cu 2 (două) ore înainte
de începerea sesiunii de licitație;
6.Termen limită transmitere
modificare preț pentru ofertele
inițiatoare/coinițiatoare publicate
Z:
cel târziu cu 30 minute înainte
de începerea sesiunii de licitație;

Rezultatele centralizate ale sesiunilor
de licitatie se vor publica intr-o forma
centralizata conform Anexa 14
ANRE: Cred ca trebuie precizat CUM
se face, pentru a stabili exact cum
se pune marca de timp; eu propun
e-mail-ul, data inregistrata la sosirea
la Opcom, dar poate fi oricum,
uniform sa fie!

Propunem pastram textul si
sa nu restrictionam modul
in care se tine legatura cu
participantii la piata.
Daca va referiti la primirea
ofertelor initiatoare/
coinitiatoare/ de raspuns
aceste detalii au fost
precizate la capitolul
respectiv si anume
transmiterea se va face
prin e-mail si fax (putem
da prioritate comunicarii
prin e-mail dar nu putem
exclude faxul ca si canal
alternativ de comunicatie).
ANRE (15.12.2014):
Propune De acord cu propunerea de
eliminarea Anexei 1
eliminare
ALRO: propunem:
Propunem mentinerea
textului inițial
8, 9. prima zi lucratoare dupa
Primele doua observatii
licitatie
reprezinta acelasi lucru cu
propunerea initiala dar se
10. a treia zi lucratoare dupa
prefera uniformitatea cu
licitatie
celelalte actiuni.
12. prima zi calendaristica dupa 5
zile lucratoare de la licitatie (este cea
mai importanta dintre modificarile
propuse)

ANRE (15.12.2014):
4.Termen limită transmitere oferte
coinițiatoare: Z-3:

De acord cu propunerea de
modificare si completare.

Schimbul de date şi informaţii cu
Participanţii la piaţă se poate realiza în
următoarele moduri: fizic, prin e-mail ,
fax , web.LAN, fiind necesar ca toate
mesajele să fie autentificate prin
semnătură sau cheie IT, acolo unde
cazul.

Se elimina
4.Termen limită transmitere oferte
coinițiatoare: Z-3:
3 zile lucrătoare în avans până la
ora 15:00 L-J, 12:00 V;
5.Termen limită transmitere oferte
de răspuns: Z-1:
cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare
înainte de începerea sesiunii de
licitație: Z-1;
6.Termen limită transmitere
modificare preț pentru ofertele
inițiatoare/coinițiatoare publicate: Z1:
cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare

3 zile lucrătoare în avans până la ora
15:00 L-J, 12:00 V;
5.Termen limită transmitere oferte
de răspuns: Z-1:
cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare
înainte de începerea sesiunii de
licitație: Z-1;
6.Termen limită transmitere
modificare preț pentru ofertele
inițiatoare/coinițiatoare publicate: Z1:
cel târziu cu 1 (una) zi lucrătoare
înainte de începerea sesiunii de
licitație: Z-1;

înainte de începerea sesiunii de
licitație: Z-1;

