Lista modificărilor propuse pentru Revizia 5 a Procedurii operaţionale privind
funcţionarea PCCB
1. Modificarea titlului capitolului 7 din “Desfăşurarea procesului de licitaţie” in
“Organizarea sesiunilor de licitaţie”
2. Introducerea anexei “Anunţ de organizare sesiune de licitaţie”
Capitolul 3 ACRONIME
3. Eliminare definiţie OPEE si înlocuirea in textul întregii proceduri a
termenului OPEE cu SC Opcom SA
4. 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
5. eliminarea definiţiei pentru
 „Autoritate Competenta”,
 „Cod de identificare a ofertei”,
 „Corelare”,
 „Zi de livrare”
 „Zi financiara”
6. introducerea definiţie pentru
 „Anunţ de organizare sesiune de licitaţie”,
 „Perioada de livrare”
 „Tarif de acces”
7. modificarea definiţiei pentru
 „Contract bilateral pentru energie electrică atribuit prin licitaţie publică”,
 „Garanţia financiară de participare la licitaţie”(modificarea valorii acesteia
de la 2 % la 1%) si înlocuirea in textul procedurii a termenului de
„garanţie” cu cel de „garanţie financiara”
8. înlocuirea noţiunii de
 „Operatorul Pietei de energie electrica” cu cea de „Operatorul Pieţei
Centralizate a Contractelor Bilaterale pentru Energie Electrică atribuite
prin licitaţie publică”;
 „Preţ de închidere a licitaţiei” cu „Preţ de adjudecare”
Capitolul 5 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
9. Introducerea in lista a documentului „Legea nr. 13/2007 a energiei
electrice”
10. Eliminarea documentelor de la art. 5.2-5.5(Legea nr. 318/2003 a energiei
electrice; Ghidul de vânzare a energiei electrice destinata consumatorilor
eligibili elaborat de ANRE, 2002; Decizia ANRE nr. 591 din 24.07.2002;

Ordinul ANRE nr. 30 din 24.06.2005) si 5.7-5.9 (Ordinul ANRE nr. 36 din
31.08.2005; Regulamentul BNR nr. 3/ 23.02.2005; Norma BNR nr.
1/19.01.2005)
Capitolul 6 CADRUL DE ORGANIZARE
11. 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
12. introducerea la articolul 6.1.2 a documentelor necesare Consumatorilor
Eligibili pentru a se înscrie la PCCB
13. introducerea in cadrul art. 6.1.5 a termenului de 2 zile lucrătoare in care
trebui achitat tariful de înregistrare de la data comunicării privind
înscrierea ca Participant la PCCB
14. art. 6.1.5, 6.1.6 devin 6.1.9, respectiv 6.1.15 in cadrul paragrafului
„ÎNREGISTRAREA LA PIAŢA CENTRALIZATĂ A CONTRACTELOR
BILATERALE PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ ATRIBUITE PRIN
LICITAŢIE PUBLICĂ”
15. 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 6.17.
16. modificarea
art.
6.1.18
„SUSPENDAREA/REVOCAREA
UNUI
PARTICIPANT LA PIAŢA CENTRALIZATĂ A CONTRACTELOR
BILATERALE PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ ATRIBUITE PRIN
LICITAŢIE PUBLICĂ” prin adăugarea următoarelor cazuri in care se
poate decide suspendarea:
 dacă activitatea desfăşurata de Participantul la PCCB pe aceasta
piaţă conduce la executarea garanţiilor financiare de participare la licitaţie(
sub-punctul b)
 daca participantul nu respecta Procedura privind funcţionarea
PCCB (sub-punctul d)
 dacă într-un interval de timp de 1 an, Participantul la PCCB se face
vinovat de nerespectarea de mai mult de 3 ori a regulilor aplicabile pentru
retragerea unei oferte publicate (sub-punctul e)
17. completarea art.
6.2.1. referitor la completarea contractului cadru
„modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor de la art. 6.1.18 şi 6.3.5
din prezenta procedură”
18. modificarea titlului articolului 6.3 din „GARANTII” in „GARANŢIA
FINANCIARĂ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE” si înlocuirea in textul
procedurii a termenului de „garanţie” cu cel de „garanţie financiara”
19. reorganizarea paragrafului 6.3.2 prin evidenţierea in cadrul art. 6.3.2.1 si
6.3.2.2 a termenelor de predare a copiei respectiv originalului garanţiei
financiare
20. modificarea valorii garanţiei financiare de la 2% la 1 % in cadrul art. 6.3.3
si al art. 6.3.8

21. introducerea art. 6.3.4 prin care cuantumul garanţiilor financiare sunt
criteriu de validare pentru participarea la sesiunile de licitaţie
22. modificarea art. 6.3.5 prin eliminarea frazei referitoare la obligaţia
participanţilor declaraţi câştigători de a constitui garanţii de buna execuţie
23. eliminarea art. 6.3.6 referitor la constituirea garanţiilor de plata in lei
24. modificarea perioadei de valabilitate a garanţiilor financiare da la „7 zile
financiare” la „patru (4) zile lucrătoare” in cadrul art. 6.3.7
25. eliminarea prevederilor art. 6.3.10(informaţiile înscrise in registrul de
administrare a garanţiilor) si 6.3.12, 6.3.13 si 6.3.14 (administrarea de
către SC Opcom SA a diferitelor tipuri de garanţii financiare după
încheierea sesiunilor de licitaţie)
26. introducerea art. 6.3.11 referitor la executarea garanţiei financiare a părţii
din vina căreia nu s-a încheiat contractul bilateral pentru a despăgubi
cealaltă parte.
27. Modificarea începerii livrării de la „7 zile financiare” la „5 zile lucrătoare” de
la data publicării rezultatelor licitaţiei, art. 6.4.4
Capitolul 7 ORGANIZAREA SESIUNILOR DE LICITAŢIE
28. Introducerea articolelor 7.3.15 si 7.3.16 in care sunt descrise operaţiile
efectuate de comisia de licitaţie in timpul sesiunii de licitaţie si modul in
care sistemul de tranzacţionare ordonează ofertele valide introduse
29. Înlocuirea termenului de transmitere a confirmărilor de tranzacţie conform
rezultatelor licitaţiei cu „imediat” in loc de „maxim 24 de ore”, art. 7.3.21
30. Introducerea in cadrul art. 7.3.25 a termenului de soluţionare a
contestaţiilor de „o (1) zi lucrătoare de la data primirii contestaţie”
31. Modificarea termenului de încheiere a contractelor pe baza rezultatelor
licitaţiilor de la „ maxim 5 zile calendaristice” la „maxim 2 zile lucrătoare”
de la data comunicării rezultatelor licitaţiei, articolul 7.3.26
32. Eliminarea art. 7.3.24 referitor la obligativitatea depunerii contractului
încheiat la SC Opcom Sa (aceasta prevedere este introdusa in cadrul
articolului 8.2.8)
33. Completarea sub-punctului I din cadrul art. 7.4.1 prin menţionarea
publicării pe site-ul SC Opcom SA si transmiterea in copie către ANRE a
justificării privind incapacitatea unui Participant la PCCB de a-şi îndeplini
obligaţiile asumate prin oferta publicată
34. Înlocuirea modului de informarea a participanţilor cu „în cadrul sesiunii de
licitaţie: , art. 7.4.3
Capitolul 8 RESPONSABILITATI
35. Introducerea art. 8.2.8 referitor la obligativitatea depunerii contractului
încheiat la SC Opcom SA
Capitolul 10 ALTE PREVEDERI

36. Modificarea referinţei la documentele care completează prezenta
procedura.
37. Eliminarea prevederii prin care ANRE poate participa la sesiunile de
licitaţie in calitate de observator fără a anunţa in prealabil SC Opcom SA

