Lista modificărilor propuse prin Revizia 1 a Procedurii privind funcţionarea
PCCB-NC
1. Introducerea Capitolului 10: Alte Prevederi
2. Introducerea detaliata Anexelor la Procedura
3. Înlocuirea in textul procedurii a termenului „garanţie” cu „ garanţie
financiară de participare la licitaţie”
Capitolul 3 ACRONIME:
4. eliminarea definiţiei OPEE si înlocuirea in textul procedurii a noţiunii de
„OPEE” cu „SC Opcom SA”
5. modificarea definiţiei ANRE prin eliminarea :”referita in text ca si Autoritate
Competenta” si înlocuirea in textul procedurii a noţiunii de „Autoritate
Competenta” cu „ANRE”
Capitolul 4 DEFINITII:
6. eliminarea definiţiei “Autoritatea Competenta”
7. introducerea definiţiei pentru
 “ Anunţ de organizare licitaţie”
 „Cod de identificare a ofertei”
 „Consumator eligibil de energie electrică”
 „Corelare”
8. modificarea definiţie pentru „Contract de vânzare/cumpărare a energiei
electrice pe PCCB-NC”
9. modificarea valorii garanţiei financiare de participare la licitaţie de la
valoarea de 2 % la valoarea de 1 %
10. înlocuirea termenului „Operatorul Pietei de Energie Electrica (OPEE)” cu
„Operatorul pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică
cu negociere continuă”
11. completarea definiţiei pentru
 „Operator de Transport şi de Sistem” prin menţionarea CN
TRANSELECTRICA SA ca si OTS
 „Preţ de adjudecare” prin includerea tarifelor si a TVA-ului ca si
componente
Capitolul 5 DOCUMENTE DE REFERINTA
12. eliminarea Deciziei ANRE nr. 591 din 24.07.2002 si a Ghidului de vânzare
a energiei electrice destinata consumatorilor eligibili

Capitolul 6 CADRUL DE ORGANIZARE
13. art. 6.1.1. c) introducerea ca si document necesar pentru înregistrarea la
PCCB-NC a
 documentului oficial care confirmă existenţa legală a agentului
economic
 copiei după certificatul de înregistrare fiscală emis de autorităţile
române
14. introducerea art. 6.1.2 referitor la documentele necesare Consumatorilor
Eligibili care doresc înscrierea la PCCB-NC
15. paragraful „Excepţie fac Participanţii înscrişi la PCCB care vor depune
numai scrisoarea de intenţie şi Convenţia de participare la PCCB-NC”
devine art. 6.1.3
16. eliminarea prevederii prin care „Până la avizarea Convenţiei cadru de
participare la PCCB-NC, semnarea Convenţiei de participare la PCCB
conferă şi dreptul de participare pe PCCB-NC” din art. 6.2.4.
17. introducere prevederilor de confirmare din partea Participantului la PCCBNC a primirii comunicării de înregistrare in cadrul art. 6.2.6
18. introducerea in art. 6.2.9 a prevederii conform căreia SC Opcom SA
informează ANRE, OTS si PRE în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la
semnarea Convenţiei de participare la PCCB-NC privind înregistrarea unui
nou Participant la PCCB-NC.
19. modificarea termenului la care un participant trebuie sa transmită
înştiinţarea de retragere de la 30 de zile calendaristice la o săptămâna de
la data de la care doreşte ca retragerea sa să devină efectivă in cadrul
articolului 6.4.2
20. modificarea art. 6.5.1 prin adăugarea următoarelor cazuri in care se poate
decide suspendarea:
 eliminarea menţiunii „ de 3(trei) ori” referitor la executarea
garanţiilor ( sub-punctul b)
 daca participantul nu respecta prevederile Convenţiei de
participare si Procedura privind funcţionarea PCCB-NC (sub-punctul d)
 dacă într-un interval de timp de 1 an, Participantul la PCCB-NC se
face vinovat de nerespectarea de mai mult de 3 ori a regulilor aplicabile
pentru retragerea unei oferte publicate (sub-punctul e)
21. Înlocuit in cadrul art. 6.5.2 perioada maxima pentru suspendare cu „90 de
zile calendaristice” in loc de „sase (6) luni”

Capitolul 7 CONDIŢII GENERALE PRIVIND FUNCŢIONAREA PIEŢEI
CENTRALIZATE A CONTRACTELOR BILATERALE DE ENERGIE
ELECTRICĂ CU NEGOCIERE CONTINUĂ
22. Înlocuirea titlului art. 7.2 cu „OFERTELE TIP PUBLICATE ÎN VEDEREA
ORGANIZĂRII DE SESIUNI DE LICITAŢIE” in loc de „OFERTELE TIP DE
VÂNZARE”

23. Înlocuirea titlului art. 7.3 cu „OFERTELE DE RĂSPUNS” in loc de
„OFERTELE DE CUMPĂRARE”
24. Completarea sub-punctului 7.4.3 cu menţiunea „în vederea acoperirii
obligaţiilor de plată aferente participării la licitarea cantităţilor de energie
electrică tranzacţionate şi a taxelor şi tarifelor datorate” si modificarea
valorii de la 2 % la 1%
25. Înlocuirea prevederilor paragrafului 7.4.4 cu obligaţiile SC Opcom SA
referitor la administrarea garanţiilor financiare.
26. Eliminarea prevederilor art. 7.4.6, 7.4.8, 7.4.10, 7.4.12(aceste prevederi
se refera modul de constituire a garanţiilor financiare de către participanţii
la piaţa)
27. Modificarea perioadei de valabilitatea a garanţiei de la „şapte (7) zile
lucrătoare” la „patru (4) zile lucrătoare”
28. Art. 7.4.13 si 7.4.14 reorganizate in cadrul 7.4.9 (aceste prevederi se
refera la condiţiile in care sunt restituite garanţiile financiare participanţilor)
29. art. 7.5.1 si 7.5.2 reorganizate in cadrul 7.5.1(aceste prevederi se refera la
tarifele de acces la piaţa pe care trebuie sa le achite participanţii)
30. Eliminat articolul 7.6 „ Condiţii Tehnice de participare la sesiunile de
licitaţie”
Capitolul 8 ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SESIUNILOR DE LICITAŢIE
31. modificarea in cadrul Articolului 8.1.2 a timpului de depunere si publicare
a ofertelor in funcţie de perioada de livrare a contractului( depunerea cu 4
zile lucrătoare înainte de data la care se doreşte organizarea sesiuni
pentru contractele săptămânale si cu 6 zile înainte de organizarea sesiunii
de licitaţie pentru contractele cu perioada de livrare de minim o luna).
32. Introdus art. 8.1.3 si 8.1.4 referitoare la regulile pentru reprogramarea
sesiunilor de licitaţie anulate.
33. Modificarea intervalului de timp după care poate începe livrarea după
anunţarea rezultatelor licitaţiei la 5 zile lucrătoare in loc de 7 zile
lucrătoare.
34. Introducerea art. 8.3 RETRAGEREA OFERTELOR PUBLICATE ŞI
ANULAREA SESIUNILOR DE LICITAŢIE
35. Prevederile art. 8.2.2 si 8.2.3 (aceste prevederi se refera la organizarea
licitaţiei in 2 sesiuni distincte, având cate 2 etape fiecare) au fost introduse
in cadrul art. 8.4 DESFĂŞURAREA SESIUNILOR DE LICITAŢIE si
renumerotate
36. Completarea situaţiilor posibile care pot apare in etapa de licitaţie
deschisa din Sesiunea I cu sub-punctele c) si d)
37. Modificarea pauzei dintre sesiuni de la 30 de minute la 15 minute (art.
8.4.12)
38. Introducerea articolelor 8.4.15, 8.4.16, 8.4.17 si 8.4.18 referitoare la
modificarea eronata a preţului de către iniţiatorul licitaţiei si consecinţele
unor astfel de modificări.
39. Introducerea articolului 8.4.21 referitor la modul in care se face corelarea
ordinelor din piaţa in timpul etapei de licitaţie deschisa din Sesiunea II

40. Înlocuirea termenului de transmitere a confirmărilor de tranzacţie conform
rezultatelor licitaţiei cu „imediat” in loc de „maxim 24 de ore”, art. 8.4.25
41. Completarea articolului 8.4.28 cu prevederile legate de notificarea
câştigătorilor licitaţiei si a iniţiatorului conform sub-punctelor b) si c)
utilizând anexele potrivite.
42. Modificarea termenului de depunere a contractelor la doua (2) zile
lucrătoare in cadrul art. 8.4.30
43. Eliminarea art. 8.3.24 referitor la obligativitatea depunerii contractului
încheiat la SC Opcom Sa

44. Introducerea capitolului 10 „Alte prevederi” referitor la informaţiile legate
de tranzacţiile încheiate pe PCCB-NC care vor fi transmise către ANRE si
adăugarea referinţelor la documentele care completează prezenta
procedura.
45. In textul procedurii termenul de contract „bilateral” a fost înlocuit cu
termenul de contract de „vânzare/cumpărare”

