Tabelul centralizator al observațiilor și propunerilor primite, urmare a punerii în discuție a Procedurii privind modalitatea de
tranzacționare pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite
prin licitație extinsă, revizia 1
Nr. Art. în
documentul
de discuții
Observaţii
generale

Observații
referitoare la
cadrul
de
funcționare a
celor
două
piețe, stabilit
prin
Regulamentul
aprobat
de
ANRE
prin
ordinul
78/2014

Text de referință

Observaţii/propuneri

Clarificări OPCOM

SOCIETATEA
COMPLEXUL
ENERGETIC
OLTENIA:
Solicităm
eliminarea
din
procedura
de
tranzacţionare pe PCCB-LE a ofertelor
coiniţiatoare, fiecare participant la
aceasta piaţă având posibilitatea de a-și
depune propriile oferte de vânzare sau
cumpărare, având clauze contractuale
specifice fiecărui participant

Propunerea
este
în
contradicție cu Art. 4 pct.
2 (i) și Art. 22 pct. 3 lit b)
din Regulamentul aprobat
prin Ordinul ANRE nr.
78/2014 (Regulament).

ALRO: Legea 123/2012 nu permite
tranzacționarea în cadrul pieței angro în
afara
piețelor
centralizate,
deci
participanții angro sunt obligați să își
asume riscul tranzacționării pe una din
piețele disponibile. Având în vedere
evoluția prețului PZU în luna ianuarie
2017, însăși autoritatea competentă a
apreciat ca fiind greu de înțeles o
expunere
ridicată
la
volatilitatea
prețului pe PZU".
În ceea ce privește siguranța livrării, în
condițiile disponibilității de a oferta
prețurile cerute de împrejurări, fapt ce
ar garanta reușita tranzacționării, PZU
este singura piață care previne pentru
participanți riscul de contraparte, PI

După
cum
cunoașteți
OPCOM poate transmite
spre avizare propuneri
privind procedurile puse în
discuție și contractelecadru şi cele standardizate
care sunt elaborate de
către OPCOM, în urma
analizării într-un grup de
lucru
constituit
cu
participanţii la piaţă şi a
luării în considerare a
observaţiilor primite în
urma consultării publice, în
conformitate cu art. 11 din
Regulament.
Propunerea
restrânge

Text revizuit conform
observațiilor /
clarificărilor
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neavând (în general, nu numai în
România) lichiditatea necesară pentru a
reprezenta o modalitate sigură de
tranzacționare
a
unor
cantități
comparabile cu cele tranzacționabile pe
celelalte piețe.
În timp ce un participant întâmpină în
PZU riscul de preț amintit, în piețele de
contracte
bilaterale
(în
cazul
procedurilor revizuite aflate în analiza
PCCB-LE și PCCB-NC) un participant
întâmpină riscul de contraparte.
Astfel, în piața PCCB-LE garanțiile și
condițiile de plată sunt propuse de
inițiator iar un vânzător care ințiază o
licitație nu are nici un interes să
introducă în anexa la contract privind
garanțiile o garanție de bună execuție
pe care să o furnizeze el însuși. A se
vedea art.12. al regulamentului aprobat
prin ordinul ANRE 78/2014. Considerăm
însă că această garanție de bună
execuție depusă de Vânzător este
necesară,
prevederile
contractului
standard PCCB-NC reprezentand o
confirmare a opiniei noastre.
Totodată un cumpărător care inițiază o
licitație nu poate dimensiona garanția
de bună execuție solicitată vânzătorului
și nici nu poate stabili un nivel de
garantare care să țină seama de analiza
de risc, neputând face o analiză de risc
a
partenerului/partenerilor
care
este/sunt necunoscuți în momentul

implicit drepturile date
intițiatorului în Art. 12 din
Regulament,
acesta
putând “introduce clauze
specifice,
suplimentare/diferite
de
cele din contractul-cadru,
privind exclusiv termenele
de plată şi modalităţile de
plată,
garanţiile
şi
penalităţile
de
natură
financiară.”
Pe
de
altă
parte,
considerăm oportun să vă
sugerăm
să
revedeți
prevederile aplicabile cu
privire
la
garantarea
derulării contractelor și
pentru modalitatea de
tranzacționare PCCB-LE a
condițiilor aplicabile cu
privire
la
libertatea
inițiatorilor de a stabili prin
contractul propus condițiile
impuse cu privire la
constituirea
garanțiilor.
Astfel,
prin
prisma
dreptului inițiatorului de a
propune condiții diferite de
garantare în funcție de
riscul specific în cazul
potențialilor parteneri de
tranzacție. În acest sens
condițiile
inițiatorului
2/16

Observaţii
generale

inițierii. Oricum, rămane improprie
dimensionarea uniformă a garanției
solicitate pentru parteneri cu risc diferit.
Ne
adresăm
dumneavoastră
cu
solicitarea de a iniția discuții pe
marginea celor două aspecte expuse în
această
secțiune
cu
autoritatea
competentă şi AFEER, în special asupra
posibilităţilor de a echilibra echitabil
condiţiile de plată/garanţiile iniţiatorilor
respectiv respondenţilor în contractul
cadru PCCB-LE.

trebuie să stabilească cu
claritate indicatorii de risc
aplicați și efectul asupra
valorii garanției solicitate
contrapărții dar nu nu pot
să lase la latitudinea
inițiatorului solicitarea sau
nu a garanției după caz, în
urma
unei
negocieri
ulterioare tranzacției și nici
să
propună
condiții
discriminatorii bazate pe
alte
elemente
decât
indicatorii de risc avuți în
vedere.

AFEER: Imbunătățirea interfaței astfel
încât să fie implementată posibilitatea
de extragere a rezultatelor zilnice
pentru o anumită perioadă prin selecția
unei date de început și a unei date de
sfârșit și să se poată genera un raport
în format xls.
Ajută mult activitatea de prelucrare
date, settlement și raportări.
SNN:
Pentru ambele piețe de tranzactionare,
în vederea îmbunătățirii activității de
prelucrare
date,
propunem
implementarea posibilității de extragere
a rezultatelor zilnice pentru o anumită
perioadă prin selecția unei date de
început și a unei date de sfârșit astfel
încât să se poată genera un raport în

Având în vedere cerințele
cadrului de reglementare
specific aplicabil în materie
de transparență pentru
pieţele administrate de
OPCOM, respectiv PCCBLE, trebuie ținut seama de
volumul mare de informații
publicat
în
tabelele
centralizatoare
(oferte,
contracte). OPCOM a luat
notă
de
solicitarea
exprimată,
iar
implementarea unei soluții
tehnice face obiectul unui
proiect intern. Menționăm
totodată că pe site-ul
OPCOM se regăsesc de
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format ".xls".

asemenea datele statistice
prelucrate (statistici).

Observaţii
generale

AFEER: Introducerea posibilităţii de
emitere pentru plata în avans şi a
facturii proforme.
În unele ţări UE nu se pot emite facturi
fiscale înainte de plată/ livrare.

Observaţii
generale

SNN: Acordarea posibilității de a crea
produse de tranzacționare astfel încât
să
se
poată
cupla
perioade
caracteristice neconsecutive (de ex.
martie + decembrie)
Crearea unui echilibru referitor la
prețuri pentru anumite perioade de
consum

Având
în
vedere
prevederile art. 12 din
Regulamentul
privind
modalităţile de încheiere a
contractelor bilaterale de
energie
electrică
prin
licitaţie
extinsă
şi
negociere continuă şi prin
contracte de procesare,
prin
modalitatea
de
tranzacţionare
PCCB-LE,
termenele de facturare şi
condiţii de plată a energiei
electrice sunt propuse de
către inițiator.
Implementarea propunerii
presupune
amendarea
prevederilor Art. 22 pct 2
lit a) din Regulamentul
aprobat prin Ordinul ANRE
nr. 78/2014.

4.10.

Oferte de răspuns de energie
electrică – Oferte ferme cu
caracteristici ferme care răspund
întocmai cerinţelor unei oferte
iniţiatoare și/sau coinițiatoare
(dacă este cazul), de energie

HIDROELECTRICA:
Oferte
de
răspuns de energie electrică – Oferte
ferme cu caracteristici ferme care
răspund întocmai cerinţelor unei oferte
iniţiatoare și/sau coinițiatoare (dacă
este cazul), de energie electrică

Propunem
menținerea
formulării
actuale.
Propunerea OPCOM are în
vedere solicitări exprese
ale
Autorității
de
Reglementare
transmise
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electrică (Anexele 6 și 7).
Cantitatea de energie electrică
propusă printr-o ofertă de
răspuns nu poate fi mai mare
decât suma dintre cantitatea de
energie electrică propusă prin
oferta
inițiatoare
și
cantitatea/cantităţile
din
oferta/ofertele
coinițiatoare
publicate pentru sesiunea de
licitație respectivă la momentul
recepționării de către OPCOM a
ofertei de răspuns, conform
mărcii de timp înregistrate.Ora
de închidere a perioadei de
ofertare – Ora până la care
ofertele de răspuns pe Piaţa
centralizată
a
contractelor
bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacționare
PCCB-LE pot fi transmise către
OPCOM SA

(Anexele 6 și 7). Cantitatea de energie
electrică propusă printr-o ofertă de
răspuns nu poate fi mai mare decât
suma dintre cantitatea de energie
electrică propusă prin oferta inițiatoare
și
cantitatea/cantităţile
din
oferta/ofertele coinițiatoare publicate
pentru sesiunea de licitație respectivă la
momentul
recepționării
de
către
OPCOM a ofertei de răspuns, conform
mărcii de timp înregistrate. Ora de
închidere a perioadei de ofertare – Ora
până la care ofertele de răspuns pe
Piaţa
centralizată
a
contractelor
bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacționare PCCB-LE
pot fi transmise către OPCOM SA
Dacă păstrăm în definiţie cuvântul
”întocmai” ar însemna ca aceste
oferte de răspuns să respecte 100%
cerinţele
din
ofertele
iniţiatoare/coiniţiatoare, ceea ce intră în
contradicţie cu art. 7.1.6.4.
Din acest motiv, propunem eliminarea
cuvântului “întocmai” şi din art. 7.1.6.3,
respectiv art. 7.6.2.

OPCOM cu privire la
interpretarea prevederilor
Regulamentului
și
Procedurii aplicabile.

7.
CADRUL DE ORGANIZARE A
Corelat
cu SESIUNILOR DE LICITAȚIE
Anexa 11.5
În
vederea
tranzacționării
pentru încheierea contractelor
bilaterale de energie electrică,
Participantul inițiator transmite
la OPCCB, împreună cu adresa

AFEER: Timpul pentru depunerea
ofertelor pe PCCB LE de către
respondent să fie redus la 15 min
înainte de ora licitației;
Modul actual de ofertare (depunerea în
ziua anterioară) nu ține cont de
volatilitatea prețului, care poate varia

Întrucât, conform art. 22
pct. (3), lit c) din
Regulament,
“până
la
deschiderea sesiunii de
tranzacţionare
acestea
(n.r. ofertele de raspuns)
sunt supuse procesului de
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verificare conform art. 14
şi nu sunt dezvăluite altor
participanţi sau publicului”,
participanții la piață având
posibilitatea
transmiterii
ofertelor de răspuns din
momentul
publicării
ofertelor
inițiatoare/coinițiatoare;
motivul invocat în vederea
transmiterii ofertelor de
răspuns până cu 15
minute
înainte
de
începerea licitației, este în
contradicție
cu
mecanismul de validare a
ofertelor de răspuns și de
stabilire a prețului de
tranzacționare stabilit prin
Regulament, fiind necesar
timp pentru înregistrarea
ofertelor cu consemnarea
mărcii
de
timp,
validarea/invalidarea
ofertelor
de
răspuns,
publicarea ofertelor de
răspuns
neconforme,
inclusiv anularea sesiunilor
de licitație în cazul în care
nu
există
oferte
de
răspuns.
Ofertele de energie electrică PETROL BUCHAREST ROM: Oferta Propunem
menținerea
inițiatoare, precum și cele de energie electrică inițiatoare, precum formulării.
coinițiatoare/de răspuns sunt și cele coinițiatoare/de răspuns sunt

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 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

7.1.1

de la o oră la alta. Astfel cu cât
ofertarea e mai aproape de momenul
tranzacționării propriuzise, prețul este
mai apropiat de realitate (De ex,
datorită perioadei lungi de valabilitate a
ofertei, PP este obligat să-și ia o marjă
de siguranță în momentul ofertării).
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7.1.4.3.

7.1.4.4.

transmise împreună cu o adresă
de înaintare, în format .pdf, pe
adresa
de
e-mail
pccb@opcom.ro și/sau prin fax.
O ofertă inițioare transmisă de
mai multe ori cu același număr
de înregistrare va fi publicată o
singură dată pentru a fi propusă
pentru tranzacționare.
Ofertele inițiatoare de energie
electrică vor preciza durata
livrării,
respectiv
data
de
începere şi data de finalizare a
livrării. Durata livrării trebuie să
fie de minim o (1) lună
calendaristică
Data de începere a livrării
stipulată în contractele aferente
ofertelor propuse spre publicare
se
stabilește
de
către
Participantul inițiator la PCCBLE.
În
vederea
aplicării
prevederilor
referitoare
la
verificarea contractelor încheiate
în conformitate cu rezultatele
licitațiilor, data de începere a
livrării fizice poate fi cel mai
devreme
în
prima
zi
calendaristică care urmează
după cinci (5) zile lucrătoare de
la data licitaţiei.

transmise împreună cu adresă de
înaintare, în format .pdf, pe adresa de
e-mail pccb@opcom.ro și/sau prin fax.
O ofertă inițioare transmisă de mai
multe ori cu același număr de
înregistrare va fi publicată o singură
dată pentru a fi propusă pentru
tranzacționare.
este
în
SNN: Ofertele inițiatoare de energie Propunerea
electrică vor preciza durata livrării, contradicție cu Art. 22 pct
respectiv data de începere și data de 2 lit a) din Regulament.
finalizare a livrării.
Durata
livrării
trebuie să fie de minim
14
(paisprezece) zile calendaristice.
Crearea de produse noi cu o mai largă
acoperire a cerinţelor consumatorilor.
ELECTRICA FURNIZARE: Data de De acord cu propunerea Data de începere a livrării
stipulată în contractele
începere a livrării fizice de energie de text
electrică, prevăzută la punctul 7.1.4.4.
aferente ofertelor propuse
să poată fi cel mai devreme în prima zi
spre publicare se
calendaristică care urmează după patru
stabilește de către
(4) zile lucrătoare de la data licitaţiei.
Participantul inițiator la
PCCB-LE. În vederea
aplicării prevederilor
referitoare la verificarea
contractelor încheiate în
conformitate cu rezultatele
licitațiilor, data de
începere a livrării fizice
poate fi cel mai devreme
în prima zi calendaristică
care urmează după patru
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(4) zile lucrătoare de la

data licitaţiei.
7.1.4.11.

Dacă în urma verificării de către
OPCCB,
se
va
constata
neconformitatea
ofertei
inițiatoare
transmise
spre
publicare cu cerințele prezentei
Proceduri,
aceasta va fi
respinsă și publicată pe site-ul
OPCOM SA în lista ofertelor
respinse/neconforme și motivul
pentru care a fost respinsă.

7.1.4.12

Punct nou.

7.1.5.3.

Ofertele coinițiatoare de energie
electrică vor preciza aceeaşi
cantitate de energie electrică,
acelaşi profil zilnic de livrare şi
aceeaşi durată a livrării, aceeaşi
opţiune privind tranzacţionarea
integrală/parţială şi același sens,
de vânzare sau de cumpărare cu
al ofertei iniţiatoare publicată şi

HIDROELECTRICA: Dacă în urma
verificării de către OPCCB, se va
constata
neconformitatea
ofertei
inițiatoare transmise spre publicare cu
cerințele prezentei Proceduri, aceasta
va fi respinsă publicată pe site-ul
OPCOM
SA
în
lista
ofertelor
respinse/neconforme și motivul pentru
care a fost respinsă şi se va anunţa
participantul prin e-mail.
Considerăm că se poate crea un
prejudiciu participanţilor prin publicarea
la rubrica „Neconform” a unor anumite
produse.
ELECTRICA
FURNIZARE:completarea capitolului 7.1.4. cu
punctul 7.1.4.12 avînd următorul
conţinut: “7.1.4.12 Ofertele iniţiatoare
publicate pot fi retrase cu asumarea
prevederilor prezentei Proceduri PCCBLE
referitoare
la
plata
sumei
penalizatoare”.
HIDROELECTRICA:
Ofertele
coinițiatoare de energie electrică vor
preciza aceeaşi cantitate de energie
electrică, acelaşi profil zilnic de livrare şi
aceeaşi durată a livrării, aceeaşi opţiune
privind
tranzacţionarea
integrală/parţială şi același sens, de
vânzare sau de cumpărare cu al ofertei
iniţiatoare publicată şi implică aderarea

Propunerea
este
în
contradicție cu Art. 14 din
Regulament.

Prevederea este inclusă în
cap. 7.5.

Propunerea nu se justifică,
având
în
vedere
prevederile art. 7.4.7. din
procedura în discuție.
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implică aderarea la
contract cu aceasta.

acelaşi la acelaşi contract cu aceasta. Preţul
ofertei
coiniţiatoare
trebuie
să
îmbunătăţească preţul ofertei iniţiatoare
cu un prag de min..... %/(lei).
Considerăm
necesar
introducerea
unui/unor criterii în ceea ce priveşte
ofertele coiniţiatoare dpdv al preţului de
coiniţiere. S-a constatat ca o serie de
oferte iniţiatoare care au fost coiniţiate,
de multe ori la preţuri mai mici cu 0.01
lei au fost anulate. Dacă OPCOM are o
astfel de statistică, rugăm să o prezinte
pentru a clarifica dacă aceste oferte
coiniţiatore şi-au atins sau nu scopul
introducerii lor în Regulament.

7.1.5.5.

În urma verificării de către
OPCCB a ofertelor coinițiatoare
transmise spre publicare și
constatarea neconformității cu
cerințele prezentei Proceduri,
acestea vor fi respinse și
publicate pe site-ul OPCOM SA
în
lista
ofertelor
respinse/neconforme împreună
cu motivul pentru care au fost
respinse

HIDROELECTRICA: În urma verificării Propunerea
este
în
de către OPCCB a ofertelor coinițiatoare contradicție cu Art. 14 din
transmise spre publicare și constatarea Regulament.
neconformității cu cerințele prezentei
Proceduri, acestea vor fi respinse și
publicate pe site-ul OPCOM SA în lista
ofertelor
respinse/neconforme
împreună cu motivul pentru care au
fost respinse şi se va anunţa
participantul prin e-mail.
Considerăm că se poate crea un
prejudiciu participanţilor prin publicarea
la rubrica „Neconform” a unor anumite
produse.

7.1.5.6

Punct nou.

ELECTRICA
FURNIZARE
- Prevederea
este
completarea capitolului 7.1.5. cu specificată în cap. 7.5.
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punctul 7.1.5.6 având următorul
continut: “7.1.5.6 Ofertele coiniţiatoare
publicate pot fi retrase cu asumarea
prevederilor prezentei Proceduri PCCBLE
referitoare
la
plata
sumei
penalizatoare.
7.1.6.5.

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 siteul OPCOM SA în lista ofertelor
respinse/neconforme împreună
cu motivul pentru care au fost
respinse.

7.2.

CONTRACTUL
CADRU
VÂNZARE/CUMPĂRARE
[...]

este
în
HIDROELECTRICA: În urma verificării Propunerea
de către OPCCB a ofertelor de răspuns contradicție cu Art. 14 din
de energie electrică transmise spre Regulament.
tranzacţionare,
se
constată
neconformitatea acestora cu cerinţele
prezentei proceduri, ele vor fi respinse
şi 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 se
va anunţa participantul prin email.
Considerăm că se poate crea un
prejudiciu participanţilor prin publicarea
la rubrica „Neconform” a unor anumite
produse.

DE AFEER: Vă rugăm să completați
prevederile Procedurii PCCB-LE cu
aspecte privind obligațiile părților
contractante față de S.C. OPCOM S.A.
atunci când una din părți, de comun
acord cu cealaltă, cesionează contractul
încheiat pe baza contractului cadru (ne
gandim la aspecte privind informarea
S.C. OPCOM S.A. având în vedere

Cesiunea contractului este
justificată în cazuri în care
cadrul de reglementare
aplicabil
o
permite.
Reamintim
faptul
că
regulamentul
privind
cadrul
organizat
de
tranzacționare
a
contractelor bilaterale de
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7.3

[…] în proporție de 0,5% din
valoarea ofertei proprii
[…]în proporție de 0,5% din
valoarea contractului

7.3.1.

7.3.1. 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% din valoarea ofertei
proprii, acesta asigurând virarea
contravalorii penalității după

raportările pe care S.C. OPCOM S.A. le energie electrică prevede
face conform REMIT).
neechivoc faptul că în
cazul tranzacționării prin
modalitatea PCCB este
interzisă includerea de
clauze
de
modificare
ulterioară, prin înțelegerea
parților,
în
contractul
propus. Or, înlocuirea unei
părți din contract (ca și
obiect
al
cesiunii
contractului) reprezintă o
modificare a contractului,
fapt
interzis
de
Regulament.
ALRO: Propunem revizuirea art. Nu s-au primit din partea
PENALITĂŢI din procedura PCCB-LE în participanților la piață
sensul majorării sumei penalizatoare.
propuneri de modificare a
Considerăm că procentul de 0,5% este modului de calcul a sumei
prea mic pentru a descuraja refuzul penalizatoare
sau
pentru
încheierii contractului mai ales în cazul propuneri
modificarea
procentului
tranzacțiilor mici.
aplicat conform procedurii
în vigoare.
ELECTRICA FURNIZARE: 7.3.1.2. În Este specificat deja în
favoarea OPCOM S.A., în cazul în care corpul articolului că este
pentru sesiunea de licitație nu au fost vorba
despre
oferta
depuse alte oferte, în afara ofertei inițiatoare
sau
iniţiatoare retrase.
coinițiatoare.

11/16

cum urmează:
7.3.1.1.
În
mod
egal
participanților:
inițiator/coinițiatori/respondenți,
în cazul în care pentru sesiunea
de licitație au fost depuse alte
oferte, în afara celei retrase;
7.3.1.2.
În
favoarea
OPCOM SA, în cazul în care
pentru sesiunea de licitație nu
au fost depuse alte oferte, în
afara celei retrase.
7.4.3.

După primirea ofertei inițiatoare
şi contractului aferent, care
îndeplinește condiţiile precizate
în prezenta Procedură și este
acceptată de OPCCB, OPCCB
întocmește pentru 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.

ELECTRICA
FURNIZARE:
După Se acceptă.
primirea ofertei inițiatoare şi a anexelor
cu clauzele specifice, care îndeplinește
condiţiile precizate în prezenta Procedură
și este acceptată de OPCCB, OPCCB
întocmește pentru 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.

După primirea ofertei
inițiatoare şi a anexelor cu
clauzele specifice, care
îndeplinesc condiţiile
precizate în prezenta
Procedură și sunt acceptate
de OPCCB, OPCCB
întocmește Anunțul 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
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inițiator/coinițiatori.
7.4.4.

7.4.7.

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).

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

ELECTRICA FURNIZARE: - perioada
cât stau publicate pe pagina web a
OPCOM SA anunțul de organizare a
sesiunii de licitație și oferta propusă
pentru a fi supusă licitaţiei, prevazută la
punctul 7.4.4,
sa fie de minim 4
(patru) zile lucrătoare (inclusiv ziua
publicării ofertei şi exclusiv data
licitaţiei).

Acceptăm
înlocuirea
formulării “oferta propusă
pentru a fi supusă licitaţiei
împreună cu contractul
aferent” cu „și oferta
propusă pentru a fi supusă
licitaţiei
împreună
cu

anexele cu
specifice”.

clauzele

Anunțul de organizare a sesiunii de
licitație și oferta propusă pentru a fi
supusă licitaţiei împreună cu anexele cu
clauzele specifice, inclusiv identitatea
inițiatorului, sunt publicate pe pagina web
a OPCOM SA, în secţiunea dedicată Pieţei
centralizate a contractelor bilaterale de
energie electrică – modalitatea de
tranzacţionare PCCB-LE, în prima zi
lucrătoare imediat următoare înregistrării
ofertei iniţiatoare la OPCOM SA, pentru o
perioadă de minim 4 (patru) zile
lucrătoare (inclusiv ziua publicării ofertei şi
exclusiv data licitaţiei) .
HIDROELECTRICA: După expirarea Propunerea
este
în
termenului de primire a ofertelor contradicție cu Art. 22 pct.
coinițiatoare, participanţii care au înaintat 4 din Regulament.
oferte inițiatoare și 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
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în cazul ofertelor de 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.

scădere, în cazul ofertelor de vânzare, şi
cu cel mult 5% faţă de oferta
iniţiatoare/coiniţiatoare cu cel mai bun
preţ.
Având în vedere termenul de 5 zile în
care oferta este publicată pe site,
pentru a diminua riscul creşterii/scăderii
abrupte a preţului în piaţă, precum şi
pentru a dinamiza aceasta piaţă,
considerăm a fi necesară introducerea
posibilităţii modificării în ambele sensuri
a preţului.

7.4.8.

Aceste modificări nu sunt
dezvăluite altor participanţi sau
publicului înainte de deschiderea
sesiunii de tranzacţionare

SNN: Aceste modificări sunt publicate Propunerea
este
în
de către OPCCB pe site-ul OPCOM contradicție cu Art. 22 pct.
înainte de deschiderea sesiunii
de 4 din Regulament.
tranzactionare, cel mai târziu: Z-1
Pentru o creştere a transparenţei,
poziţionare mai corectă faţă de propriile
criterii de risc a celor ce transmit oferte
de răspuns.
Asigură o mai mare sincronizare a
ofertelor de răspuns cu dinamica pieţei.

7.6.6.

Ofertele formulate ca răspuns la
ofertele publicate sunt verificate
de către Comisia de licitaţie la
momentul primirii și înregistrării
lor la OPCOM SA, cu marca de
timp, în ordinea primirii și
înregistrării lor.

PETROL BUCHAREST ROM: Ofertele
formulate ca răspuns la ofertele
publicate sunt verificate de către
Comisia de licitaţie la momentul primirii
și înregistrării lor la OPCOM SA, cu
marca de timp, în ordinea primirii și
înregistrării lor. În situaţia în care în
urma verificării de către Comisia de
licitaţie a
ofertelor formulate ca
răspuns la ofertele publicate, se

Propunerea
nu
este
corelată cu prevederile
Art. 14 din Regulament
(“OPCCB
verifică
conformitatea
cu
reglementările
şi
prevederile
prezentului
regulament a oricărui tip
de oferte propuse de
oricare participant şi a
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constată anumite erori sau date
incomplete atunci Comisia informează
participantul respectiv despre aceste
erori, pe e-mail
în scopul de a
retransmite oferta de răspuns corectă,
până la termenul final de transmitere a
ofertelor de răspuns.

contractului, le acceptă pe
cele
conforme
şi
le
respinge
pe
cele
neconforme, publicând pe
site-ul
propriu
lista
ofertelor
respinse
şi
motivaţia acestei acţiuni.”)

Succesiunea evenimentelor pe
Piaţa centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică –
modalitatea de tranzacționare
PCCB-LE

ELECTRICA FURNIZARE: Având în
vedere modificările propuse privind
numărul de zile de la data publicării
ofertei până la data licitaţiei, respectiv
numărul de zile de la data licitaţiei până
la data de începere a livrărilor de
energie
electrică,
propunem
modificarea în consecintă a Anexei 11“Succesiunea evenimentelor pe Piaţa
centralizată a contractelor bilaterale de
energie electrică – modalitatea de
tranzacționare PCCB-LE.”

Anexa 11 a fost modificată
astfel încât să reflecte
micșorarea numărului de
zile de la data publicării
ofertei până la data
licitației și de la data
licitației până la data de
începere a livărilor de
energie electrică.

Anexa 11.5
Termen limită transmitere oferte
corelat
cu de răspuns: Z-1:
punctul 7.
cel târziu cu 1 (una) zi
lucrătoare înainte de începerea
sesiunii de licitație: Z-1

SNN: Termen limită transmitere oferte
de răspuns: Z:
cel târziu cu 30 minute înainte de
începerea sesiunii de licitație: Z
Asigură o mai mare sincronizare a
ofertelor de răspuns cu dinamica pieței.

Întrucât, conform art. 22
pct. (3), lit c) din
Regulament,
“până
la
deschiderea sesiunii de
tranzacţionare
acestea
(n.r. ofertele de raspuns)
sunt supuse procesului de
verificare conform art. 14
şi nu sunt dezvăluite altor
participanţi sau publicului”,
participanții la piață având
posibilitatea
transmiterii
ofertelor de răspuns din

Anexa 11
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momentul
publicării
ofertelor
inițiatoare/coinițiatoare,
motivul invocat în vederea
transmiterii ofertelor de
răspuns până cu 30
minute
înainte
de
începerea licitației, este în
contradicție
cu
mecanismul de validare a
ofertelor de răspuns și de
stabilire a prețului de
tranzacționare stabilit prin
Regulament, fiind necesar
timp pentru înregistrarea
ofertelor cu consemnarea
mărcii
de
timp,
validarea/invalidarea
ofertelor
de
răspuns,
publicarea ofertelor de
răspuns
neconforme,
inclusiv anularea sesiunilor
de licitație în cazul în care
nu
există
oferte
de
răspuns
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