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1. SCOP
Prevederile Procedurii privind funcţionarea pieţei centralizate a contractelor
bilaterale de energie electrică cu negociere continuă, numită în continuare
Procedura, sunt în concordanţă cu prevederile Regulamentului privind cadrul
organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică, aprobat
prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 42/2005.
Procedura are drept scop:
a) precizarea condiţiilor referitoare la:
i - înregistrarea pentru participarea la piaţa centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică cu negociere continuă;
ii - înscrierea pentru participarea la tranzacţii;
iii - organizarea licitaţiilor pentru tranzacţionarea centralizată a
contractelor la termen cu livrare fizică pentru energie electrică.
b) precizarea condiţiilor în care un Participant la piaţa centralizată a
contractelor bilaterale de energie electrică cu negociere continuă poate
renunţa la dreptul de a tranzacţiona pe această piaţă;
c) precizarea condiţiilor în care unui Participant la piaţa centralizată a
contractelor bilaterale de energie electrică cu negociere continuă i se
poate suspenda sau revoca înregistrarea la această piaţă.
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2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura priveşte funcţionarea pieţei centralizate a contractelor bilaterale de
energie electrică cu negociere continuă şi se aplică pentru Participanţii la
această piaţă şi pentru SC Operatorul Pieţei de Energie Electrică Opcom SA.

3. ACRONIME
ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
PCCB – piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică;
PCCB-NC – piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică cu
negociere continuă.

4. DEFINIŢII
4.1.

Anunţ de organizare licitaţie – Document emis de către SC Opcom SA şi publicat
pe site-ul SC Opcom SA, prin care Participanţilor la piaţă le sunt comunicate:
data şi ora organizării sesiunii de licitaţie, numele iniţiatorului, data limită de
depunere a garanţiilor financiare de participare la licitaţie, valoarea şi
valabilitatea minimă a garanţiilor financiare de participare la licitaţie, data limită
de depunere a scrisorilor de garanţie în original (Anexa 2);

4.2.

Avalizarea – Operaţia financiară care constă în garantarea de către o persoană
(avalist-bancă) a îndeplinirii obligaţiilor asumate de către unul din semnatarii unui
bilet la ordin (tras, trăgător sau girantul lui);

4.3.

Bilet la ordin - Înscris prin care emitentul se angajează să plătească unui
beneficiar, sau la ordinul acestuia, o sumă de bani determinată, la un anumit
termen. Emitentul biletului la ordin (numit subscriptor) se recunoaşte ca debitor
la termen al beneficiarului menţionat pe biletul la ordin;

4.4.

Calendar de tranzacţionare – Graficul de timp anunţat de către SC Opcom SA
pentru fiecare an calendaristic pentru tranzacţionarea ofertelor tip de energie
electrică, funcţie de perioada de livrare;

4.5.

Cartela şi dispozitivul de citire aferent conectat la portul USB - Dispozitiv
hardware extern care se conectează la calculator şi permite Participantului la
PCCB-NC accesarea Sistemului de Tranzacţionare în anumite condiţii;

4.6.

CEC certificat - Titlu de credit care poartă pe faţă semnătura trasului. Acesta are
atât rolul de a certifica existenţa acoperirii în fonduri băneşti cât şi de a bloca
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acele fonduri în folosul posesorului său, până la expirarea termenului de
prescripţie;
4.7.

Cod de Identificare pe PCCB-NC - Cod alfanumeric alocat fiecărui Participant la
PCCB-NC de către SC Opcom SA;

4.8.

Cod de identificare a ofertei – Cod alfa numeric alocat fiecărei oferte prin care se
pot identifica tipul instrumentului, durata de utilizare a puterii respectiv B-bandă,
V-vârf. G-gol, perioada de livrare respectiv S-săptămână, L-lună, TR- trimestru,
A- an;

4.9.

Confirmare de Tranzacţie – Document emis de SC Opcom SA care confirmă o
tranzacţie pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică cu
negociere continuă;

4.10. Consumator eligibil de energie electrică – Consumatorul care poate să aleagă
furnizorul şi să contracteze direct cu acesta energia necesară, având acces la
reţelele electrice de transport şi/sau distribuţie;
4.11. Cont în numerar garantat - Cont Garantat deschis de un Participant la PCCB-NC
la o bancă sau instituţie financiară agreată de SC Opcom SA, ale cărui
disponibilităţi sunt garantate în favoarea SC Opcom SA, cont ce poate fi utilizat
atât în legatură cu stingerea obligaţiilor de plată ale Participantului la PCCB-NC
faţă de SC Opcom SA cât şi pentru depunerea garanţiilor/garanţiei în numerar în
favoarea SC Opcom SA. Singura dovadă a deschiderii unui astfel de cont este
CEC-ul certificat;
4.12. Contract de vânzare/cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC - Contract
încheiat în urma corelării unei oferte de vânzare cu o ofertă de cumpărare, ale
cărui clauze au fost publicate înainte de data organizării sesiunii de licitaţie şi
acceptate de către Participanţii ce au introdus oferte de răspuns la oferta
publicată. Este un contract cu executare fermă ce presupune respectarea
întocmai a clauzelor publicate, livrarea/consumul energiei electrice şi
primirea/plata preţului negociat;
4.13. Contract de garanţie financiară - Contract având ca obiect garantarea îndeplinirii
obligaţiilor financiare de către un Participant la PCCB-NC, încheiat între
Participantul la PCCB-NC şi o bancă comercială în vederea emiterii de către
bancă a garanţiilor financiare de participare la licitaţie;
4.14. Convenţie de participare la PCCB-NC – Convenţie standardizată stabilită de SC
Opcom SA, ce prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre SC Opcom SA şi
fiecare Participant la PCCB-NC;
4.15. Corelare – Este situaţia în care în platforma sunt introduse oferte care să
îndeplinească simultan condiţia de preţ, respectiv preţul vânzării mai mic cel mult
egal cu preţul cumpărării sau preţul cumpărării mai mare cel puţin egal cu preţul
vânzării. Pentru cantitatea comună celor două oferte, ulterior încheierii sesiunii
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de licitaţie, se încheie un contract de vânzare/cumpărare a energiei electrice pe
PCCB-NC;
4.16. Furnizor de energie electrică – Persoană juridică, titulară a unei licenţe de
furnizare a energiei electrice;
4.17. Garanţia financiară de participare la licitaţie – Reprezintă sume de bani şi/sau
instrumente financiare (garanţia de plată, bilete la ordin emise în favoarea SC
Opcom SA avalizate de către o bancă comercială, filă CEC certificat) destinate
garantării obligaţiilor financiare aferente participării la licitaţiile organizate pe
PCCB-NC. Cuantumul acestor garanţii este calculat de către Participanţii la
PCCB-NC ca reprezentând 1 % din valoarea ofertelor iniţiatoare pentru care
doresc să participe la sesiunile de licitaţie. Garanţiile sunt calculate funcţie de
preţul precizat prin ofertele publicate şi cantitatea ofertată şi nu conţin TVA . Este
constituită atât de către cumpărători cât şi de către vânzători;
4.18. Garanţia de plată - Scrisoare de garanţie bancară prin care banca emitentă se
obligă ca, la prima cerere să plătească în favoarea beneficiarului garanţiei (SC
Opcom SA în calitate de Operator al PCCB-NC) orice sumă datorată, până la
concurenţa unei sume maxime stabilită de către ordonatorul garanţiei. Este
emisă pentru o perioadă limitată de timp;
4.19. Oferte tip de energie electrică – Oferte cu caracteristici ferm stabilite privind
durata de utilizare a puterii, numărul de contracte ofertate, numărul de ore de
livrare, perioada de livrare, cantitatea de energie electrică ofertată, data începerii
livrării şi preţul solicitat;
4.20. Operatorul pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică cu
negociere continuă – Persoana juridică ce asigură cadrul de tranzacţionare a
cantităţilor de energie electrică pe PCCB-NC; aceasta este SC Opcom SA;
4.21. Operator de Transport şi de Sistem –Persoană juridică titulară de licenţă pentru
transportul energiei electrice şi servicii de sistem. Operatorul de Transport şi de
Sistem este CN TRANSELECTRICA SA;
4.22. Parte Responsabilă cu Echilibrarea – Titular de Licenţă care a fost înregistrat de
Operatorul de Transport şi de Sistem ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea
conform prevederilor din Codul Comercial; o Parte Responsabilă cu Echilibrarea
îşi poate asuma, de asemenea, Responsabilitatea Echilibrării pentru alţi Titulari
de Licenţă;
4.23. Participant la PCCB-NC – Titularii de Licenţă de producere, Titularii de Licenţă
de furnizare a energiei electrice, precum şi Consumatorii eligibili de energie
electrică, semnatari ai Convenţiei de participare la PCCB-NC;
4.24. Perioada de livrare – Intervalul de timp
livrată/consumată energia electrică contractată;

pe

parcursul

căruia

este
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4.25. Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică cu negociere
continuă – Cadrul de desfăşurare a tranzacţiilor cu contracte la termen cu livrare
fizică de energie electrică între Participanţii la piaţă, organizat şi administrat de
SC Opcom SA, pe baza unor reguli specifice;
4.26. Preţ de adjudecare– Preţul ofertei de răspuns câştigătoare, preţul stabilit în
timpul sesiunii de licitaţie, acceptat ferm de către părţile ce au încheiat tranzacţia
şi include tarifele precizate în oferta iniţiatoare, exclusiv TVA;
4.27. Registrul de Tranzacţionare – Registru întocmit şi actualizat de SC Opcom SA
care conţine informaţii despre Participanţii înregistraţi la PCCB-NC (Anexa 3);
4.28. Sistem de Tranzacţionare – Sistem informatic implementat, administrat şi operat
de SC Opcom SA în scopul realizării tranzacţiilor pe PCCB-NC;
4.29. Tarif de acces – Tarif perceput de SC Opcom SA Participanţilor la PCCB-NC
pentru activităţile desfăşurate pe această piaţă. Tariful de acces are două
componente: componenta fixă – tariful de înregistrare şi respectiv componenta
variabilă - tariful de tranzacţionare, funcţie de cantitatea tranzacţionată;
4.30. Titular de Licenţă – Persoană juridică deţinătoare a unei licenţe acordată de
ANRE;
4.31. Zi de tranzacţionare - Orice zi lucrătoare stabilită prin anunţul de organizare a
sesiunii de licitaţie ca dată a sesiunii de licitaţie;
4.32. Zi lucrătoare - Zi calendaristică, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi a oricărei zile
declarată sărbătoare legală în România;
4.33. Zi nelucrătoare - Zi de sâmbătă, de duminică şi oricare zi declarată sărbătoare
legală în România.

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
5.1.

Legea nr. 13/2007 a energiei electrice;

5.2.

Codul comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 25/2004, referit în continuare Cod Comercial;

5.3.

Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale
de energie electrică, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 42/2005.
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6. CADRUL DE ORGANIZARE
6.1.

SOLICITAREA
ÎNREGISTRĂRII
CA
CENTRALIZATĂ A CONTRACTELOR
ELECTRICĂ CU NEGOCIERE CONTINUĂ

PARTICIPANT
LA
PIAŢA
BILATERALE DE ENERGIE

6.1.1. Titularul de Licenţă care doreşte să se înregistreze la PCCB-NC transmite
la SC Opcom SA următoarele documente:
a) Scrisoarea de Intenţie (Anexa 4);
b) Convenţia de participare la PCCB-NC semnată, în două exemplare (Anexa
16);
c) Documente specifice agentului economic:
I) copie după Licenţă, inclusiv condiţiile licenţei, după caz;
II) documentul oficial care confirmă existenţa legală a agentului economic,
respectiv:
i) pentru persoanele juridice române - copie după certificatul de
înregistrare la Registrul Comerţului;
ii) pentru persoanele juridice străine – copie după atestarea din
partea camerei de comerţ sau a altui organ competent din ţara în
care îşi are sediul societatea comercială sau organizaţia
economică străină, care să confirme existenţa sa legală, obiectul
activităţii şi capitalul său social şi copie după Autorizaţia de
funcţionare în România eliberată de autorităţile române;
III) copie după certificatul de înregistrare fiscală emis de autorităţile
române;
IV) datele necesare înscrierii in Registrul de Tranzacţionare (Anexa 3):
i) Numele Titularului de Licenţă;
ii) Adresa completă, telefon, fax, e-mail;
iii) Persoană împuternicită pentru a reprezenta Participantul în
relaţia cu SC Opcom SA;
iv) Persoana sau persoanele având drept de tranzacţionare;
v) Numele, Codul de Identificare al Părţii Responsabile cu
Echilibrarea (PRE) şi detalii de contact pentru PRE care şi-a
asumat responsabilitatea echilibrării pentru respectivul Participant
la PCCB-NC.
6.1.2. Consumatorul eligibil de energie electrică care doreşte să se înregistreze la
PCCB-NC transmite la SC Opcom SA următoarele documente:
a) Scrisoarea de Intenţie (Anexa 4);
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b) Convenţia de participare la PCCB-NC semnată, în două exemplare (Anexa 16);
c) Documente specifice agentului economic:
I) Copie după certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului;
II) Copie după certificatul de înregistrare fiscală emis de autorităţile
române;
III) datele necesare înscrierii în Registrul de Tranzacţionare (Anexa 3):
i) Numele Consumatorului eligibil de energie electrică;
ii) Adresa completă, telefon, fax, e-mail;
iii) Persoană împuternicită pentru a reprezenta Participantul în
relaţia cu SC Opcom SA;
iv) Persoana sau persoanele având drept de tranzacţionare.
6.1.3. Excepţie de la prevederile art. 6.1.1. respectiv 6.1.2, fac Participanţii înscrişi
deja la PCCB care vor depune numai scrisoarea de intenţie (Anexa 4) şi
Convenţia de participare la PCCB-NC semnată, în două exemplare (Anexa
16).
6.1.4. Operaţiunile premergătoare înregistrării la PCCB-NC:
6.1.4.1 SC Opcom SA verifică documentele depuse de Titularul de Licenţă
sau Consumatorul eligibil de energie electrică ce doreşte înregistrarea la
PCCB-NC conform 6.1.1. respectiv 6.1.2. şi confirmă completitudinea
documentelor prin vizarea Scrisorii de Intenţie a Titularului de Licenţă sau
Consumatorului eligibil de energie electrică ce solicită înregistrarea la PCCBNC.
6.1.4.2. În cazul invalidării unor informaţii din documentele depuse de
Titularul de Licenţă sau Consumatorul eligibil de energie electrică ce doreşte
înregistrarea la PCCB-NC, SC Opcom SA solicită informaţii suplimentare şi
corectarea informaţiilor invalidate. Data la care Titularul de Licenţă sau
Consumatorul eligibil de energie electrică, ce solicită înregistrarea la PCCBNC, transmite documentele corectate constituie data iniţierii unui nou proces
de înregistrare la PCCB-NC.
6.2.

ÎNREGISTRAREA LA PIAŢA CENTRALIZATĂ A CONTRACTELOR
BILATERALE DE ENERGIE ELECTRICĂ CU NEGOCIERE CONTINUĂ
6.2.1. Titularul de Licenţă sau Consumatorul eligibil de energie electrică, ce a
solicitat înregistrarea la PCCB-NC, ale cărui documente, depuse pentru
înscrierea la PCCB-NC au fost validate de SC Opcom SA, achită tariful de
înregistrare (componenta fixă a tarifului de acces la PCCB-NC), în termen
de 2 zile lucrătoare de la data comunicării privind înscrierea ca Participant
la PCCB-NC. Achitarea tarifului de înregistrare la PCCB-NC este obligatorie
şi depunerea la SC Opcom SA a documentului care atestă acest lucru este
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o condiţie pentru intrarea în vigoare a Convenţiei de participare la PCCBNC.
6.2.2. În cazul în care Titularul de Licenţă sau Consumatorul eligibil de energie
electrică ce doreşte înregistrarea la PCCB-NC a îndeplinit toate condiţiile
stipulate în prezenta Procedură, respectiv 6.1.1, 6.1.2 şi 6.1.4.2, SC Opcom
SA realizează înregistrarea la PCCB-NC a Titularului de Licenţă sau
Consumatorului eligibil de energie electrică.
6.2.3. Înregistrarea la PCCB-NC devine efectivă începând cu data intrării în
vigoare a Convenţiei de participare la PCCB-NC.
6.2.4. Concomitent cu înregistrarea Titularului de Licenţă sau Consumatorului
eligibil de energie electrică drept Participant la PCCB-NC, acesta va primi
un număr de înregistrare în Registrul de Tranzacţionare şi un Cod de
Identificare pe PCCB-NC.
6.2.5. La încheierea procesului de înregistrare la PCCB-NC, înainte de data la
care înregistrarea la PCCB-NC devine efectivă, SC Opcom SA:
a) transmite Titularului de Licenţă sau Consumatorului eligibil de energie
electrică comunicarea privind înregistrarea ca Participant la PCCB-NC
conform Anexei 5 la Procedură, în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la
semnarea Convenţiei de participare la PCCB-NC;
b) asigură pregătirea Participanţilor la PCCB-NC pentru utilizarea softwareului de activare aferent dispozitivului de citire conectabil la portul USB a
cartelei de acces la Sistemul de Tranzacţionare şi pentru utilizarea platformei
de tranzacţionare pe baza Ghidului de utilizare a platformei de tranzacţionare
PCCB-NC publicat pe site-ul SC Opcom SA;
c) distribuie pe bază de cerere, prin semnarea unui contract de comodat
(Anexa 6) dispozitivul de citire şi cartela de acces precum şi software-ul
necesar instalării lor.
6.2.6. Participantul la PCCB trebuie să confirme primirea comunicării, iar în cazul
în care comunicarea este transmisă prin poştă transmiterea confirmării se
va face prin fax.
6.2.7. SC Opcom SA înregistrează datele aferente Titularului de Licenţă sau
Consumatorului eligibil de energie electrică înregistrat la PCCB-NC, în baza
de date a PCCB-NC conform Registrului de Tranzacţionare (Anexa 3).
6.2.8. Fiecare Participant la PCCB-NC are dreptul şi obligaţia să consulte
informaţiile din Registrul de Tranzacţionare care îl privesc şi să solicite
corectarea oricărei inexactităţi, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea
înştiinţării de înregistrare.
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6.2.9. SC Opcom SA va informa ANRE, CN Transelectrica şi atunci când este
cazul PRE care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru respectivul
Participant la PCCB-NC privind înregistrarea unui nou Participant la PCCBNC prin transmiterea unei Comunicări conform Anexei 7, în termen de
maxim 2 zile lucrătoare de la semnarea Convenţiei de participare la PCCBNC şi de asemenea va informa asupra modificării datelor din Registrul de
tranzacţionare conform Anexei 8.
6.2.10. SC Opcom SA va face publică înregistrarea la PCCB-NC a unui nou
Participant, printr-un anunţ pe pagina web a SC Opcom SA
(www.opcom.ro) la data la care aceasta devine efectivă.
6.2.11. SC Opcom SA arhivează documentele aferente înregistrării ca Participant
la PCCB-NC pentru fiecare Titular de Licenţă sau Consumator eligibil de
energie electrică.
6.3.

RESPINGEREA CERERII DE ÎNREGISTRARE LA PIAŢA CENTRALIZATĂ A
CONTRACTELOR BILATERALE DE ENERGIE ELECTRICĂ CU NEGOCIERE
CONTINUĂ
6.3.1. Cererea unui Titular de Licenţă sau Consumator eligibil de energie electrică
de înregistrare la PCCB-NC poate fi respinsă în momentul în care acesta
nu îndeplineşte una din următoarele condiţii:
a) nu prezintă toate documentele necesare înregistrării ca Participant la
PCCB-NC;
b) nu achită tariful de înregistrare la PCCB-NC.

6.4.

RETRAGEREA UNUI PARTICIPANT DE LA PIAŢA CENTRALIZATĂ A
CONTRACTELOR BILATERALE DE ENERGIE ELECTRICĂ CU NEGOCIERE
CONTINUĂ
6.4.1. Un Participant la PCCB-NC se poate retrage din proprie iniţiativă de la
PCCB-NC în baza unei înştiinţări transmise în scris la SC Opcom SA .
6.4.2. Înştiinţarea trebuie transmisă cu cel puţin o (1) săptămână înaintea datei de
la care Participantul la PCCB-NC doreşte ca retragerea sa să devină
efectivă (exclusiv data intrării în efectivitate a retragerii).
6.4.3. După primirea înştiinţării de retragere, SC Opcom SA trebuie să informeze
ANRE, CN Transelectrica şi PRE care şi-a asumat responsabilitatea
echilibrării pentru respectivul Participant la PCCB-NC prin transmiterea unei
comunicări conform Anexei 9 şi actualizează lista Participanţilor la PCCBNC publicată pe pagina web a SC Opcom SA.
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6.5.

SUSPENDAREA/REVOCAREA
UNUI
CENTRALIZATĂ A CONTRACTELOR
ELECTRICĂ CU NEGOCIERE CONTINUĂ

PARTICIPANT
BILATERALE

LA
PIAŢA
DE ENERGIE

6.5.1. SC Opcom SA poate suspenda sau revoca înregistrarea unui Participant la
PCCB-NC în oricare din următoarele cazuri:
a) dacă Participantul la PCCB-NC nu mai îndeplineşte una sau mai multe din
condiţiile necesare participării la PCCB-NC precizate în documentele depuse
şi acceptate de SC Opcom SA pentru înscrierea sa ca Participant la această
piaţă;
b) dacă activitatea desfăşurata de Participantul la PCCB-NC pe aceasta
piaţă conduce la executarea garanţiilor financiare de participare la licitaţie;
c) dacă Participantul la PCCB-NC nu achită tariful de acces;
d) dacă urmare sesizărilor formulate către SC Opcom SA de către partenerii
din cadrul contractelor încheiate în urma licitaţiilor desfăşurate în cadrul
PCCB-NC, Participantul la PCCB-NC încalcă prevederile pct. 8 şi 11 din
Convenţia de participare la PCCB-NC şi/sau Procedurii privind funcţionarea
PCCB-NC în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul
semnat conform rezultatelor sesiunilor de licitaţie;
e) 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 conform paragrafului 8.3.1.
6.5.2. La îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile stipulate la paragraful 6.5.1., SC
Opcom SA poate dispune suspendarea Participantului la PCCB-NC, pentru
o perioadă care să nu depăşească 90 de zile calendaristice (exclusiv data
notificării Participantului), transmiţând o comunicare, cu specificarea
motivelor suspendării şi a datei intrării în efectivitate a acesteia,
Participantului la PCCB-NC în cauză, către ANRE, CN Transelectrica şi
PRE care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru respectivul
Participant la PCCB-NC prin transmiterea unei comunicări conform Anexei
9 şi actualizează cu această informaţie lista Participanţilor la PCCB-NC
publicată pe pagina web a SC Opcom SA.
6.5.3. Dacă un Participant la PCCB-NC nu poate dovedi că a corectat cauzele
care au condus la suspendarea sa în decursul perioadei specificate de SC
Opcom SA conform prevederilor paragrafului 6.5.1. şi 6.5.2., SC Opcom SA
poate revoca înregistrarea ca Participant la PCCB-NC a Titularului de
Licenţă sau Consumatorului eligibil de energie electrică în cauză,
transmiţând o notificare corespunzătoare cu cel puţin două (2) săptămâni
(respectiv 14 zile calendaristice, calculate luându-se în considerare ziua
transmiterii notificării, exclusiv prima zi de intrare în vigoare a revocării
înregistrării ca Participant la PCCB) în avans faţă de momentul intrării în
efectivitate, acestuia, ANRE, CN Transelectrica şi PRE care şi-a asumat
responsabilitatea echilibrării pentru respectivul Titular de Licenţă.
Formularul este prezentat în Anexa 9.
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6.5.4. Înregistrarea ca Participant la PCCB-NC trebuie revocată automat, cu efect
imediat, dacă Licenţa Participantului la PCCB-NC în cauză a fost retrasă de
către ANRE.
6.6.

CONSECINŢELE
RETRAGERII,
SUSPENDĂRII,
REVOCĂRII
UNUI
PARTICIPANT
LA
PIAŢA
CENTRALIZATĂ
A
CONTRACTELOR
BILATERALE DE ENERGIE ELECTRICĂ CU NEGOCIERE CONTINUĂ
6.6.1. Dacă un Participant la PCCB-NC renunţă la participarea pe PCCB-NC
conform prevederilor secţiunii. 6.4, sau dacă înregistrarea unui Participant
la PCCB-NC este suspendată sau revocată de SC Opcom SA conform
prevederilor secţiunii 6.5, atunci:
a) respectivul Participant la PCCB-NC nu mai are dreptul să transmită noi
Oferte pe PCCB-NC şi toate Ofertele acestuia, pentru perioada începând cu
data intrării în vigoare a suspendării sau revocării, se consideră automat
anulate;
b) Participantul la PCCB-NC trebuie să efectueze toate plăţile datorate în
conformitate cu rezultatele sesiunilor de licitaţie;
c) după efectuarea tuturor plăţilor datorate de respectivul Participant la
PCCB-NC, SC Opcom SA va anula înregistrarea acestuia în Registrul de
Tranzacţionare, informând Participantul la PCCB-NC, ANRE, CN
Transelectrica, PRE care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru
respectivul Participant la PCCB-NC şi toţi ceilalţi Participanţi la PCCB-NC în
legătură cu această anulare.

7. CONDIŢII GENERALE PRIVIND FUNCŢIONAREA PIEŢEI CENTRALIZATE
A CONTRACTELOR BILATERALE DE ENERGIE ELECTRICĂ CU
NEGOCIERE CONTINUĂ
7.1.

CONTRACTUL DE VÂNZARE/CUMPĂRARE DE ENERGIE ELECTRICĂ PE
PIAŢA CENTRALIZATĂ A CONTRACTELOR BILATERALE DE ENERGIE
ELECTRICĂ CU NEGOCIERE CONTINUĂ
7.1.1. SC Opcom SA va face public pe pagina web www.opcom.ro textul
contractului de vânzare/cumpărare a energiei electrice propus de iniţiator,
aferent ofertelor tip publicate în vederea organizării de sesiuni de licitaţie.
7.1.2. Contractul de vânzare/cumpărare a energiei electrice semnat între
Participanţii la PCCB-NC, urmare tranzacţiilor încheiate în cadrul sesiunilor
de licitaţie organizate de SC Opcom SA, trebuie să respecte clauzele
contractului propus de iniţiatorul sesiunii de licitaţie cu precizarea în anexe,
conform art. 7.2., a condiţiilor din oferta tip publicată, supusă tranzacţionării,
ce au rămas ferm stabilite la încheierea sesiunii de licitaţie, respectiv
cantitatea din oferta tip şi preţul stabilit în cadrul sesiunii de licitaţie.
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7.2.

OFERTELE TIP PUBLICATE ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII DE SESIUNI DE
LICITAŢIE
7.2.1. Ofertele tip vor menţiona conform Anexelor 11 şi respectiv 12 la prezenta
procedură:
a) durata de utilizare a puterii:
i.oferte la putere medie orară constantă pe perioada de livrare (oferte în
bandă) (00:00 – 24:00);
ii. oferte în orele de vârf de sarcină (06:00 – 22:00);
iii.oferte în gol de sarcină (22:00 – 06:00);
b) Numărul de contracte pentru 1 MW oferite spre tranzacţionare;
c) Numărul de ore pentru care va fi livrată energia electrică în cadrul unui
contract;
d) Cantitatea de energie electrică tranzacţionată printr-un contract;
Cantitatea de energie electrica aferenta contractului (Qc ) va fi data de
formula:
Qc = Pc × H zi × Z an
Unde: Pc= puterea orara aferentă unui contract (1 MW);
Hzi= numărul de ore din zi pentru care a fost ofertată energia electrică
determinat funcţie de durata de utilizare a energiei propusă prin ofertă;
Zan= numărul de zile din an pe parcursul cărora va fi livrată energia
electrică, determinat funcţie de perioada de livrare a energiei propusă prin
ofertă;
e) Perioada de livrare a energiei electrice poate fi:
i) 1 an
ii) 1 trimestru
iii) 1 lună
iv) 1 săptămână
f) Data începerii livrării;
g) Preţul la care cantitatea de energie electrică tranzacţionată printr-un
contract va fi ofertată în deschiderea licitaţiei în Lei/MWh, acesta se
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constituie din preţul energiei electrice propus de iniţiatorul licitaţiei,
exclusiv TVA.
7.2.2. SC Opcom SA va publica pe pagina sa web şi va actualiza săptămânal,
calendarul de tranzacţionare a ofertelor propuse pentru fiecare dintre
perioadele de livrare pentru următoarea perioadă de 1 an.
7.2.3. Valoarea ofertei va putea fi estimată utilizându-se formula:

Val of = Qc × N c × Pof
Unde: Valof= Valoarea ofertei;
Qc = Volumul unui contract conform ofertei tip aferente;
Nc= Numărul de contracte;
Pof= Preţul ofertat (Lei/MWh).
7.3.

OFERTELE DE RĂSPUNS
7.3.1. Sunt oferte simple cantitate (exprimată prin numărul de contracte pentru
1 MW ) – preţ, prin care se precizează numărul de contracte din cadrul
ofertei tip publicate pe care un Participant doreşte să le achiziţioneze şi
preţul ofertat în acest sens.
7.3.2. Orice ofertă de răspuns, introdusă de către un Participant la piaţă în
Sistemul de Tranzacţionare, presupune în mod implicit acceptarea
condiţiilor propuse de iniţiatorul licitaţiei prin oferta tip şi contractul de
vânzare/cumpărare a energiei electrice publicate pe site-ul SC Opcom SA
în meniul „Anunţuri organizare sesiuni de licitaţie PCCB-NC”.

7.4.

GARANŢIA FINANCIARĂ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE
7.4.1. În vederea participării la sesiunile de licitaţie organizate pe PCCB-NC,
Titularul de Licenţă sau Consumatorul eligibil de energie electrică trebuie să
facă dovada constituirii în favoarea SC Opcom SA a garanţiilor financiare
de participare la licitaţie.
7.4.2. Participanţii la PCCB-NC vor face dovada constituirii garanţiilor financiare
de participare la licitaţie prin transmiterea la SC Opcom SA, cu adresă de
înaintare a garanţiei de plată, biletelor la ordin emise în favoarea SC
Opcom SA avalizate de către o bancă comercială sau a filei CEC certificat:
7.4.2.1. în copie - până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare înainte de data
desfăşurării licitaţiei, până la ora precizată prin anunţul de
organizare a sesiunii de licitaţie;
7.4.2.2. în original - până cel mai târziu cu o oră înainte de deschiderea
sesiunilor de licitaţie.
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Adresa de înaintare va preciza codul ofertelor publicate pentru care
Participantul la PCCB-NC a constituit garanţii financiare de participare la
licitaţii.
7.4.3. Garanţia financiară de participare la licitaţie este estimată de către
Participanţii la PCCB-NC ca reprezentând 1 % din valoarea tranzacţiilor pe
care aceştia intenţionează să le încheie, în vederea acoperirii obligaţiilor de
plată aferente participării la licitarea cantităţilor de energie electrică
tranzacţionate şi a taxelor şi tarifelor datorate.
7.4.4. SC Opcom SA administrează numai garanţiile financiare de participare la
licitaţie şi nu este parte în administrarea altor garanţii constituite pentru
buna derulare a contractelor semnate de către câştigătorii licitaţiilor pe
PCCB-NC. SC Opcom SA nu poate fi ţinută responsabilă pentru
îndeplinirea obligaţiilor aferente garanţiilor de bună execuţie.
7.4.5. Cuantumul garanţiei financiare de participare la licitaţie constituite
reprezintă criteriu de validare pentru participarea în cadrul sesiunilor de
licitaţie.
7.4.6. Pentru constituirea garanţiilor financiare de participare la licitaţie
Participanţii la PCCB-NC pot decide utilizarea uneia dintre următoarele
soluţii de garantare:
a) Garanţie de plată emisă în lei de către o bancă comercială agreată de
SC Opcom SA;
b) Contract de avalizare pentru bilete la ordin emise de către Participantul
la PCCB-NC;
c) Numerar într-un cont în numerar, garantat în favoarea SC Opcom SA,
cu emiterea unei file CEC certificat;
d) Cesionarea în favoarea SC Opcom SA a drepturilor de tragere asupra
unei linii de credit deschisă în favoarea Participantului la PCCB-NC de o
bancă comercială.
7.4.7. Garanţiile financiare de participare la licitaţie constituite în favoarea SC
Opcom SA vor avea o perioadă de valabilitate care să depăşească cu cinci
(5) zile lucrătoare data licitaţiei urmare căreia vor fi încheiate contractele de
vânzare/cumpărare a energiei electrice.
7.4.8. SC Opcom SA va întocmi şi actualiza un registru de urmărire a garanţiilor
financiare de participare la licitaţie constituite de către Participanţii la
PCCB-NC în conformitate cu precizările documentelor aferente garanţiilor
constituite (Anexa 10).
7.4.9. Garanţiile financiare de participare la licitaţie constituite în favoarea SC
Opcom SA de către Participanţii la PCCB-NC care au încheiat tranzacţii,
sunt restituite parţial sau integral, corespunzător sumelor datorate conform
tranzacţiilor încheiate:
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În cazul Participanţilor ce au fost desemnaţi câştigători ai sesiunii de licitaţie, după
îndeplinirea cumulativ a următoarelor condiţii:
7.4.9.1. Achitarea tarifului de tranzacţionare (componenta variabilă din tariful
de acces, funcţie de cantitatea tranzacţionată) datorat SC Opcom SA;
7.4.9.2. Depunerea la SC Opcom SA a contractului de vânzare/cumpărare a
energiei electrice pe PCCB-NC încheiat şi verificarea de către
reprezentanţii SC Opcom SA a conformităţii conţinutului şi formei
contractului semnat cu cele ale contractului publicat împreună cu oferta.
În cazul Participanţilor ce nu au fost desemnaţi câştigători ai sesiunii de licitaţie
7.4.9.3. Încheierea sesiunii de licitaţie.
7.4.10. În cazul în care din vina uneia dintre părţile notificate de către SC Opcom
SA ca şi vânzător/cumpărător nu se încheie contractul de vânzare/
cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, garanţia financiară de
participare la licitaţie constituită de către acesta va fi utilizată pentru
despăgubirea celeilalte părţi, pe parcursul perioadei de valabilitate a
garanţiei.
7.5.

TARIFE
7.5.1. În calitate de organizator al sesiunilor de licitaţie, SC Opcom SA percepe
tarife. Consiliul de Administraţie al SC Opcom SA stabileşte şi actualizează
nivelul garanţiei financiare de participare la licitaţie şi tariful de acces (cu
cele două componente, respectiv componenta fixă – tariful de înregistrare şi
componenta variabilă - tariful de tranzacţionare), cu respectarea dispoziţiilor
legale în vigoare. Nivelul garanţiei şi tariful de acces vor fi publicate pe
pagina web a SC Opcom SA.
7.5.2. Participanţilor înscrişi deja la Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale
pentru energie electrică atribuite prin licitaţie publică (PCCB) ce au achitat
tariful de înregistrare la PCCB şi deţin o Convenţie de participare la PCCB
în vigoare la data solicitării înscrierii la PCCB-NC, nu li se percepe tariful de
înregistrare la PCCB-NC.

8. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SESIUNILOR DE LICITAŢIE
8.1.

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR ŞI ORGANIZAREA LICITAŢIILOR
8.1.1. Participanţii la PCCB-NC transmit la SC Opcom SA oferta tip conform
Anexei 11(pentru ofertele tip de vânzare), respectiv Anexei 12 (pentru
ofertele tip de cumpărare) la prezenta procedură.
8.1.2. Termenul limită de depunere a ofertelor tip şi a contractelor de
vânzare/cumpărare a energiei electrice aferente în vederea organizării

Cod:
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sesiunii de licitaţie, precizat în calendarul de tranzacţionare publicat de
SC Opcom SA este de:
a) cel mai târziu cu 4 zile lucrătoare înainte de data la care se doreşte
organizarea sesiunii de licitaţie pentru contractele săptămânale, în
vederea publicării pentru cel puţin 3 zile lucrătoare a ofertei tip împreună
cu contractul propus;
b) cel mai târziu cu 6 zile lucrătoare înainte de data la care se doreşte
organizarea sesiunii de licitaţie, pentru contractele cu perioade de livrare
mai lungi sau egale cu 1 lună, în vederea publicării pentru cel puţin 5 zile
lucrătoare a ofertei tip împreună cu contractul propus.
8.1.3. În cazul unei oferte anulate, sesiunea de licitaţie poate fi reprogramată, la
solicitarea iniţiatorului transmisă în scris SC Opcom SA chiar în ziua
programată iniţial pentru organizarea sesiunii de licitaţie, termenul minim
de publicare al ofertei fiind de 2 zile lucrătoare cu respectarea termenului
stabilit pentru ultima zi de tranzacţionare din calendarul de tranzacţionare
şi a termenului limită de începere a livrării.
8.1.4. În vederea reprogramării unei oferte, iniţiatorul licitaţiei poate decide
modificarea preţului şi numărului de contracte ofertate.
8.1.5. În stabilirea datei de începere a livrării fizice pentru contractele ce
urmează a fi încheiate în baza ofertei Participanţii la PCCB-NC vor avea
în vedere faptul că, livrarea nu poate începe la mai puţin de 6 zile
lucrătoare de la data comunicării rezultatelor licitaţiei.
8.1.6. Codul de identificare al ofertei va fi făcut public odată cu oferta. Acesta va
reprezenta codul de licitaţie al ofertei iniţiatoare.
8.1.7. Identitatea Participanţilor la licitaţie va rămâne anonimă pe toată durata
sesiunii de licitaţie.
8.2.

ORGANIZAREA
LICITAŢIILOR
TRANZACŢIONARE

CONFORM

CALENDARULUI

DE

8.2.1. SC Opcom SA organizează licitaţii pe PCCB-NC, în cadrul unei licitaţii
fiind listate separat toate ofertele primite şi acceptate conform paragrafului
8.1.1. al Procedurii, ori de câte ori a fost formulată o solicitare de
organizare a unei astfel de licitaţii, cu respectarea calendarului de
tranzacţionare publicat de SC Opcom SA. În acest sens, site-ul SC
Opcom SA (www.opcom.ro), respectiv meniul „Anunţuri organizare
sesiuni de licitaţie PCCB-NC”, va fi actualizat prin publicarea Anunţului de
organizare licitaţie (Anexa 2), a fiecăreia dintre ofertele tip primite
împreună cu contractul de vânzare/cumpărare a energiei electrice propus
de către iniţiatorul licitaţiei.
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8.2.2. Orarul zilnic de desfăşurare a sesiunilor de licitaţii este stabilit de către SC
Opcom SA funcţie de condiţiile de organizare a sesiunilor de licitaţie
(numărul ofertelor iniţiatoare primite, condiţiile de începere a livrării etc.).
8.3.

RETRAGEREA OFERTELOR PUBLICATE ŞI ANULAREA SESIUNILOR DE
LICITAŢIE
8.3.1. Participanţii ce au înaintat oferte în vederea publicării şi organizării de
sesiuni de licitaţie pot decide retragerea lor cu minim 48 de ore înainte de
desfăşurarea licitaţiei.
8.3.2. În cazul în care pentru o ofertă publicată nu a fost făcută dovada
constituirii de garanţii financiare de participare la licitaţie conform
termenului precizat în anunţul de organizare a licitaţiei, SC Opcom SA
informează imediat reprezentanţii Participantului la piaţă care a depus
oferta, declară sesiunea de licitaţie anulată urmare faptului că nu au fost
îndeplinite condiţiile de depunere a ofertelor de răspuns şi publică
imediat pe site anunţul de anulare.

8.4.

DESFĂŞURAREA SESIUNILOR DE LICITAŢIE
8.4.1. Pentru fiecare ofertă iniţiatoare se vor organiza două sesiuni de licitaţie.
Cea de a doua sesiune de licitaţie are loc numai în situaţia în care în
urma derulării primei sesiuni de licitaţie nu a fost încheiată nici o
tranzacţie sau dacă după încheierea unei sau mai multor tranzacţii mai
există contracte din cadrul ofertei ce nu au fost atribuite.
8.4.2. Fiecare sesiune de licitaţie va presupune două etape distincte. Etapa de
‘Pre-licitare’ şi etapa ‘Licitaţiei deschise’.

SESIUNEA I
ETAPA DE PRE - LICITARE
8.4.3. În etapa de Pre-licitare, Participantul la PCCB-NC care a transmis oferta
tip prin care s-a iniţiat licitaţia introduce de la calculatorul propriu, utilizând
meniul de introducere oferte al Sistemului de Tranzacţionare, numărul de
contracte şi preţul solicitate prin oferta tip publicată. Pe toată durata de
desfăşurare a acestei etape, Participantul nu are voie să modifice oferta
astfel introdusă. În cazul în care oferta se introduce cu caracteristici
diferite SC Opcom SA decide anularea ofertei.
8.4.4. Participanţii interesaţi în transmiterea de oferte de răspuns vor introduce
în Sistemul de Tranzacţionare ofertele proprii precizând numărul de
contracte dorit şi preţul ofertat.
8.4.5. În cazul în care un Participant la PCCB-NC se află în imposibilitate de a
accesa Sistemul de Tranzacţionare, acesta poate solicita administratorilor
platformei introducerea sau anularea de oferte în numele său utilizând
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una dintre soluţiile de comunicare precizate la secţiunea 9.1 şi prin
completarea formularului „oferta de răspuns” din Anexa 13 la prezenta
Procedură.
8.4.6. Ofertele de răspuns pot fi introduse la preţuri mai mici, egale sau mai mari
decât preţul ofertei publicate.
8.4.7. Ofertele de răspuns pot fi introduse, modificate sau retrase pe tot
parcursul acestei etape, funcţie de evoluţia pieţei şi strategia proprie de
contractare.
8.4.8. Toate ofertele de răspuns introduse în Sistemul de Tranzacţionare vor fi
ordonate în funcţie de preţ, respectiv în ordine descrescătoare dacă
ofertele introduse sunt de cumpărare şi în ordine crescătoare dacă
ofertele introduse sunt de vânzare. În cazul introducerii mai multor oferte
cu acelaşi preţ, ordonarea acestora se face în funcţie de marca de timp.
Orice modificare adusă unei oferte presupune anularea automată de către
Sistemul de Tranzacţionare a ofertei iniţiale, care a fost modificată, şi
introducerea în Sistemul de Tranzacţionare a noii oferte cu marca de timp
corespunzătoare momentului modificării ofertei iniţiale. Această
modificare poate avea consecinţe asupra plasării ofertei în ansamblul
pieţei.
8.4.9. Pe tot parcursul etapei de Pre-licitare Sistemul de Tranzacţionare va
permite doar introducerea, modificarea şi anularea de oferte precum şi
vizualizarea acestora în piaţă, ne-existând nici o situaţie de corelare a
ofertei iniţiatoare cu ofertele de răspuns introduse.
ETAPA DE LICITAŢIE DESCHISĂ
8.4.10. După încheierea primei etape, Sistemul de Tranzacţionare trece în mod
automat în etapa de Licitaţie Deschisă.
8.4.11. La momentul deschiderii acestei etape Sistemul de Tranzacţionare va
corela în mod automat oferta iniţiatoare cu ofertele de răspuns existente
în Sistemul de Tranzacţionare. Astfel pot exista următoarele situaţii:
a) cantitatea cumulată a ofertei (ofertelor) de cumpărare cu preţ mai mare
sau egal cu cea a ofertei (ofertelor) de vânzare, este mai mare sau egală
cu cantitatea aferentă ofertei (ofertelor) de vânzare. În acest caz se vor
încheia una sau mai multe tranzacţii pe întreaga cantitate de energie
electrică cuprinsă în oferta (ofertele) de vânzare. Tranzacţiile vor avea
preţul aferent ofertelor de răspuns. În acest caz pot exista oferte de
răspuns care vor rămâne neexecutate.
b) cantitatea cumulată a ofertelor de răspuns de cumpărare cu preţ mai
mare sau egal cu cel al ofertei de vânzare, este mai mică decât cantitatea
aferentă ofertei de vânzare. În acest caz se vor încheia una sau mai multe
tranzacţii pe cantitatea de energie electrică corespunzătoare ofertelor de
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cumpărare care satisfac această condiţie. Preţul la care se vor încheia
tranzacţiile corespunde preţurilor aferente ofertelor de cumpărare. În
acest caz o parte a ofertei de vânzare va rămâne neexecutată;
c) cantitatea cumulată a ofertelor de răspuns de vânzare cu preţ mai mic
sau egal cu cel al ofertei de cumpărare, este mai mică decât cantitatea
aferentă ofertei de cumpărare. În acest caz se vor încheia una sau mai
multe tranzacţii pe cantitatea de energie electrică corespunzătoare
ofertelor de vânzare care satisfac această condiţie. Preţul la care se vor
încheia tranzacţiile corespunde preţurilor aferente ofertelor de vânzare. În
acest caz o parte a ofertei de cumpărare va rămâne neexecutată;
d) toate ofertele de răspuns de cumpărare au preţul mai mic decât preţul
ofertei de vânzare. În acest caz nu se va încheia nicio tranzacţie;
e) toate ofertele de răspuns de vânzare au preţul mai mare decât preţul
ofertei de cumpărare. În acest caz nu se va încheia nicio tranzacţie.
8.4.12. În cazul în care la închiderea primei sesiuni de licitaţie oferta iniţiatoare
nu a fost executată parţial sau total (conform 8.4.11. b, 8.4.11. c, 8.4.11.d
sau 8.4.11.e), după un interval de 15 minute se va deschide a doua
sesiune de licitaţie.

SESIUNEA II
ETAPA DE PRE - LICITARE
8.4.13. Ordinele introduse în prima sesiune de licitaţie de către Participanţii la
licitaţie, care nu au fost executate, rămân active în Sistemul de
Tranzacţionare.
8.4.14. În cadrul acestei sesiuni iniţiatorul licitaţiei îşi poate modifica oferta în
sensul scăderii preţului în cazul ofertelor de vânzare iniţiatoare sau în
sensul creşterii preţului în cazul ofertelor de cumpărare iniţiatoare şi/sau
numărului de contracte păstrate în licitaţie.
8.4.15. În cazul în care iniţiatorul licitaţiei va modifica preţul iniţial altfel decât
conform art. 8.4.14. administratorul platformei anunţă iniţiatorul licitaţiei
asupra erorii constate.
8.4.16. În termen de maxim 5 minute, de la mesajul transmis de administrator
iniţiatorul licitaţiei are obligaţia să contacteze telefonic administratorul
platformei şi să modifice oferta sa.
8.4.17. În cazul în care în termenul de 5 minute administratorul nu a fost
contactat de către iniţiatorul licitaţiei sau în cazul în care termenul de 5
minute depăşeşte etapa de pre-licitare, administratorul platformei va
anula oferta iniţiatoare sesiunea II de licitaţie ne mai având loc.
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8.4.18. În situaţia în care sesiunea a II a licitaţiei este anulată, tranzacţiile
încheiate în sesiunea a I a licitaţiei rămân în vigoare.
ETAPA DE LICITAŢIE DESCHISĂ
8.4.19. La deschiderea acestei etape Sistemul de Tranzacţionare realizează
corelarea, dacă este cazul, a ofertei iniţiatoare rezultată în urma etapei de
pre – licitare anterioară cu ofertele de răspuns rămase în licitaţie.
8.4.20. După deschiderea acestei etape atât iniţiatorul licitaţiei cât şi ceilalţi
Participanţi la sesiunea de licitaţie pot introduce, modifica şi/sau anula
oferte cu preţ crescător pentru cumpărare şi preţ descrescător pentru
vânzare.
8.4.21. Pe parcursul etapei de licitaţie deschisă din sesiunea a II a de licitaţie
ofertele de vânzare sunt corelate în mod continuu şi automat cu ofertele
de cumpărare pe măsura ce prin introducerea şi/sau modificarea unei noi
oferte este îndeplinită condiţia de preţ şi anume: preţul unei oferte de
cumpărare să fie mai mare sau cel puţin egal cu preţul unei oferte de
vânzare sau preţul unei oferte de vânzare să fie mai mic sau cel mult egal
cu preţul unei oferte de cumpărare.
8.4.22. Termenul maxim de valabilitate al ofertelor corespunde termenului zilei
de licitaţie în care au fost introduse. Toate ofertele rămase în piaţă după
încheierea licitaţiei vor fi şterse automat de către Sistemul de
Tranzacţionare.
PERSOANE AUTORIZATE
8.4.23. Participantul la PCCB-NC va desemna şi va comunica SC Opcom SA
numele şi datele de contact ale reprezentanţilor având drept de a
introduce, modifica şi anula conţinutul ofertelor în numele Participantului
la PCCB-NC pe care îl reprezintă şi de a lua hotărâri în numele acestuia
privitor la participarea la licitaţie.
8.4.24. Participantul la PCCB-NC se va asigura asupra posibilităţii contactării de
către administratorii Sistemului de Tranzacţionare a cel puţin unul dintre
reprezentanţii desemnaţi, pe parcursul sesiunilor de licitaţie pentru care
aceştia s-au înscris în tranzacţionare.
ÎNCHEIEREA LICITAŢIILOR
8.4.25. În urma încheierii licitaţiei, SC Opcom SA comunică imediat după
încheierea licitaţiei Participanţilor la PCCB-NC confirmările de tranzacţie
conform rezultatelor licitaţiei.
8.4.26. Confirmarea va conţine informaţii referitoare la cantitatea de energie
electrica tranzacţionată, preţul şi părţile contractante.

Procedură privind funcţionarea
pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie
electrică cu negociere continuă

Cod:
Pag. 28/48
Rev. 1 2 3 4 5

a

8.4.27. În urma desfăşurării sesiunii de licitaţie, Comisia de licitaţie va întocmi o
hotărâre care va cuprinde: numele membrilor Comisiei; numele/
denumirea ofertanţilor calificaţi; numele/denumirea ofertanţilor respinşi şi
motivele descalificării; alte menţiuni considerate relevante de către
Comisie; preţurile de adjudecare; numele/denumirea Participanţilor cărora
le-au fost atribuite contractele de vânzare/cumpărare a energiei electrice;
data întocmirii.
8.4.28. Imediat după încheierea sesiunii de licitaţie, SC Opcom SA:
a) va publica pe pagina sa web (www.opcom.ro) rezultatele licitaţiei,
respectiv numele Participanţilor ce au intrat în licitaţie şi cantităţile
tranzacţionate şi preţul de adjudecare a ofertelor fără a se menţiona
numele câştigătorilor;
b) va notifica prin fax câştigătorul licitaţiei (Anexa 14);
c) va notifica prin fax iniţiatorul licitaţiei (Anexa 15).
8.4.29. Urmare datelor publicate şi/sau celor transmise Participanţilor la licitaţie
după încheierea licitaţiei, în termen de două zile lucrătoare de la data
şedinţei (exclusiv data sesiunii de licitaţie) pot fi formulate contestaţii
privind ofertele intrate în licitaţie şi rezultatul licitaţiei. Aceste contestaţii
vor fi soluţionate în termen de o (1) zi lucrătoare de la data primirii
contestaţiei.
8.4.30. Tranzacţiile efectuate se consemnează de către părţi prin semnarea şi
depunerea la SC Opcom SA, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la
data
comunicării
rezultatelor
licitaţiei,
a
contractului
de
vânzare/cumpărare a energiei electrice pe PCCB-NC, cu respectarea
întocmai a contractului publicat împreună cu oferta pe pagina web a SC
Opcom SA şi ofertelor atribuite, conform art. 7.1.2. din prezenta
procedură.
8.4.31. SC Opcom SA va verifica contractele depuse şi în cazul în care nu sunt
respectate întocmai prevederile paragrafului 8.4.30, va semnala
Participanţilor la PCCB-NC abaterile de la forma şi conţinutul contractului
de vânzare/cumpărare a energiei electrice publicat împreună cu oferta pe
pagina web a SC Opcom SA şi va solicita remedierea acestor abateri.
8.4.32. În cazul în care abaterile sesizate conform paragrafului 8.4.31 nu sunt
remediate în termen de o zi lucrătoare (exclusiv ziua transmiterii
solicitării), SC Opcom SA va bloca garanţiile financiare de participare la
licitaţie, va sesiza ANRE asupra neconformităţilor înregistrate şi la
confirmarea abaterilor de către ANRE va solicita executarea garanţiei.
8.4.33. Abaterile confirmate de către ANRE ce au determinat executarea de
către SC Opcom SA a garanţiilor financiare de participare la licitaţie sunt
de competenţa curţilor de apel care se pronunţă prin decizie.
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ÎNTRERUPEREA ACCIDENTALĂ A SESIUNII DE LICITAŢIE ŞI RELUAREA
ACESTEIA
8.4.34. Sesiunea de licitaţie poate fi întreruptă de către reprezentanţii SC Opcom
SA autorizaţi în astfel de situaţii, în cazul unui eveniment sau a unui
complex de condiţii de natură să împiedice desfăşurarea sesiunii de
licitaţie. Aceste evenimente şi condiţii includ, dar nu sunt limitate la:
a) primirea unui anunţ justificat privind incapacitatea unui Participant la
PCCB-NC de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin oferta publicată şi
propusă spre a fi licitată după încheierea termenului de depunere a
ofertelor de răspuns sau în timpul sesiunii de licitaţie. În astfel de situaţii
justificarea va fi publicată pe site-ul SC Opcom SA şi transmisă în copie
ANRE;
b) defectarea Sistemului de Tranzacţionare al PCCB-NC din diverse cauze,
care includ dar nu sunt limitate la defecţiuni ale serverului Sistemului de
Tranzacţionare, a majorităţii terminalelor Participanţilor la PCCB-NC, ori
avarii ale sistemului de alimentare cu energie a Sistemului de
Tranzacţionare ori ale unor subsisteme componente (internet, reţea
internă).
8.4.35. În cazul în care sesiunea de licitaţie se întrerupe de către reprezentanţii
SC Opcom SA sau Sistemul de Tranzacţionare este oprit automat din
cauze tehnice (distinct de oprirea Sistemului de Tranzacţionare de către
reprezentanţii SC Opcom SA), ca o consecinţă a unor evenimente sau
condiţii descrise la paragraful 8.4.34., reluarea tranzacţiilor se va face de
îndată ce condiţiile vor permite desfăşurarea normală a sesiunii de
licitaţie.
8.4.36. Participanţii la PCCB-NC vor fi anunţaţi asupra deciziilor luate în situaţiile
precizate în prezentul capitol, fie prin intermediul Sistemului de
Tranzacţionare fie prin alte mijloace (telefon, fax, e-mail).

9. LEGĂTURA CU PARTICIPANŢII LA PCCB-NC ŞI/SAU BĂNCILE
9.1. Schimbul de date şi informaţii cu Participanţii la piaţă şi/sau băncile ce au
emis documentele privitoare la garanţiile financiare constituite pentru
participarea la licitaţie se va realiza: fizic, prin e-mail, fax, web.LAN, toate
mesajele trebuind să fie autentificate prin semnătură dublă sau cheie IT.

10. ALTE PREVEDERI
10.1. SC Opcom SA transmite ANRE informaţiile cu privire la tranzacţiile
încheiate pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică
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cu negociere continuă din fiecare sesiune de licitaţie, în formatul şi cu
periodicitatea stabilite de către ANRE.
10.2. Prevederile prezentei proceduri sunt completate de drept şi în mod automat
cu prevederile documentelor de referinţă precizate la cap. 5 precum şi cu
modificările ulterioare ale acestor documente
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DIAGRAMA PROCESULUI DE FUNCŢIONARE A PIEŢEI CENTRALIZATE A
CONTRACTELOR BILATERALE DE ENERGIE ELECTRICĂ CU NEGOCIERE
CONTINUĂ
Anexa 1
Primirea solicitării de
înregistrare transmise de
către titularii de licenţă şi
consumatori eligibili

Verificarea documentelor depuse, transmiterea de către
titularii de licenţă şi consumatorii eligibili de informaţii
suplimentare şi corectarea informaţiilor invalidate

Înregistrarea titularilor la licenţă şi a consumatorilor
eligibili ca participanţi la PCCB-NC
Constituirea de către
Participanţii la
PCCB-NC a
garanţiilor necesare
şi depunerea la SC
Opcom SA a
dovezilor privind
constituirea acestor

Transmiterea de către participanţii la PCCB-NC
în vederea organizării sesiunilor de licitaţii a
ofertelor tip vânzare/cumpărare de energie
electrică şi a contractului cadru privind
condiţiile în care vor fi încheiate contractele
bilaterale de energie electrică

Publicarea de către SC Opcom SA a ofertelor tip iniţiatoare şi a contractelor aferente fiecărei
oferte iniţiatoare (pentru 3 zile lucrătoare în cazul ofertelor pentru perioade de o săptămână şi
pentru 5 zile lucrătoare în cazul contractelor pentru perioade de livrare mai lungi de 1 lună)

Pre-Licitaţie I
Data licitaţiei
Restituirea
garanţiilor
financiare de
participare la
licitaţie
participanţilor
ce nu au fost
declaraţi
câştigători

Licitaţie Deschisa I
Pre-Licitaţie II

Licitaţie Deschisa II

Transmiterea confirmărilor de tranzacţie
Încheierea de către Participanţii la PCCB-NC a
contractelor bilaterale de vânzare/cumpărare
pentru energie electrică – conform tranzacţiilor
confirmate de către SC Opcom SA

1) Restituirea garanţiilor financiare de
participare la licitaţie participanţilor ce au
depus contractele semnate.
2) Livrarea/consumul energiei contractate
pe PCCB-NC sau executarea garanţiilor
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Anexa 2

Anunţ de organizare licitaţie
în data de …, ora …
pentru contractul
[codul ofertei tip]
propus de ……….

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 42/2005, Regulamentului privind cadrul organizat
de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică şi Procedurii de funcţionare a Pieţei
Centralizate a Contractelor Bilaterale pentru energie electrică cu negociere continuă.
SC Operatorul Pieţei de Energie Electrică „OPCOM” SA organizează în data de ……, ora …, sesiunea
de licitaţie destinată tranzacţionării contractului [cod ofertă].
Participanţii la Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale cu Negociere Continuă ce doresc să
participe în calitate de cumpărător pot consulta conţinutul ofertei şi condiţiile contractului aferent
ofertei, propuse de către vânzător pe pagina WEB a OPCOM SA (www.opcom.ro) în meniul Piaţa
Contractelor Bilaterale / PCCB-NC/Anunţuri de organizare a sesiunilor de licitaţie.
În vederea înscrierii la licitaţie participanţii trebuie să constituie garanţii financiare în cuantum de 2
% din valoarea contractului publicat împreună cu oferta de vânzare, cu valabilitate …… şi să facă
dovada constituirii garanţiilor până cel mai târziu ……, ora …….
De asemenea, în vederea acordării dreptului de intrare în licitaţie, originalul scrisorii de garanţie
trebuie transmis la OPCOM SA până cel mai târziu …… ora …….
Data
………………………

Director General,
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REGISTRU DE TRANZACŢIONARE

Nr. înreg.
Nume
Nr. Scrisoare Dată
agent
Adresă
crt.
de
depunere
economic
intenţie
0

1

2

3

4

Telefon

Fax

e-mail

5

6

7

Parte Responsabilă cu
Cod de
Data si nr.
Acte
Echilibrarea
Identificare
Categorie
Date
Persoană
Conventie
anexate
Cod
Date pers suplim.
la PCCB- Nume
participant
împuternicită
participare
la cerere
Identificare
de
NC
PRE
al PRE
legatura
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Anexa 4
Nr. Ieşire Participant...din data…
Nr. Intrare S.C. Opcom S.A.…din data…

SCRISOARE DE INTENŢIE
privind înregistrarea ca
Participant la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică cu
negociere continuă

Către,
Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică - Opcom S.A.
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucuresti
Societatea ...
cu sediul în…,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al ..., cu numărul ...
reprezentată prin director general ...,
în conformitate cu prevederile Procedurii privind funcţionarea pieţei centralizate a
contractelor bilaterale de energie electrică cu negociere continuă, solicit înregistrarea
ca participant la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică cu
negociere continuă, începând cu data de ....

Data
...

Director General

Cod:
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Anexa 5
Nr. Iesire S.C. Opcom S.A. …din data…
Nr. Intrare Participant …din data…

COMUNICARE
privind înregistrarea ca
Participant la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică cu
negociere continuă
Către...
cu sediul în ...,
înregistrată la Oficiul registrului Comerţului al ..., cu numărul ...
reprezentată prin director general ...
Prin prezenta vă comunicăm că în conformitate cu prevederile Procedurii privind
funcţionarea pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică cu
negociere continuă, începând cu data de ... aţi fost înregistrat ca participant la piaţa
centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică cu negociere continuă. Datele
cu care aţi fost înregistrat la SC Opcom SA în Registrul de Tranzacţionare sunt
următoarele:

Parte Responsabilă cu Echilibrarea
Nr. înreg.
Nr. crt. Scrisoare de
intenţie

Dată
depunere

Nume agent
economic

Adresă

Telefon

Fax

e-mail

Categorie
participant

Acte
anexate la Persoană împuternicită
cerere

Data si nr.
Conventie
participare

Cod de
Identificare la
PCCB-NC

Date
suplim.
Nume
PRE

0

1

Data
...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cod Identificare al Date pers. de
PRE
legatura

14

Director General

15

16
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Anexa 6
CONTRACT DE COMODAT
(IMPRUMUT DE FOLOSINTA)

Prezentul Contract este incheiat intre:
S.C. Operatorul Pietei de Energie Electrica „OPCOM” S.A. – persoana juridica romana, cu
sediul in Bucuresti, bdul. Hristo Botev nr. 16-18, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului
sub
nr.
J40/7542/2000,
cod
unic
de
inregistrare
13278352,
cont
IBAN
RO17RNCB5030000082070001 deschis la BCR Sucursala Sector 3, reprezentata legal de
............ – Director General si .............. – Director Economic, in calitate de Comodant
si
................................................................................... – persoana juridica romana, cu
sediul in ........, str .........., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .........., cod unic de
inregistrare
.............,
cont
IBAN
...................................................
deschis
la
.............................................................., reprezentata legal de .........................................,
in calitate de Comodatar,
fiecare denumita “Partea”, iar in mod colectiv “Partile”.

PREAMBUL
INTRUCAT, Comodantul este organizatorul si administratorul Pietei Centralizate a Contractelor
Bilaterale cu Negociere Continuă (“PCCB-NC”),
INTRUCAT, in vederea accesarii sistemului de tranzactionare pe PCCB-NC, Comodatarului ii sunt
necesare cartela de acces, dispozitivul de citire aferent, precum si software-ul necesar instalarii
acestora,
In temeiul dispozitiilor art. 1560-1575 din Codul Civil,
Partile au convenit incheierea prezentului Contract:
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Comodantul da si Comodatarul primeste in folosinta 1 cartela de acces, care urmeaza sa
fie utilizata de Comodatar in scopul conectarii la sistemul de tranzactionare pe PCCB-NC si
sistemul de decontare, operate de Comodant. Caracteristicile tehnice ale cartelei, inclusiv
numarul de inventar sunt prevazute in procesul verbal de predare primire, anexa la prezentul
Contract si parte integranta a acestuia.
1.2. O data cu primirea in folosinta a cartelei de acces, Comodantul primeste dispozitivul de
citire aferent conectat la portul USB, precum si software-ul necesar instalarii, pe care are
dreptul sa le foloseasca pe durata Contractului.
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2. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul Contract se incheie pe perioada in care Comodatarul este inscris ca si participant la
PCCB-NC.
3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Comodantul are dreptul:
a) sa fie anuntat de catre Comodatar in cazul deteriorarii sau pierderii cartelei de acces
si/sau a dispozitivului de citire;
b) sa primeasca cartela de acces si dispozitivul de citire imprumutate Comodatarului la
incetarea Contractului in stare de functionare;
c) sa denunte unilateral Contractul potrivit art. 6;
3.2. Comodatarul are dreptul sa i se asigure de catre Comodant folosinta cartelei de acces, a
dispozitivului de citire si a software-ului aferent.
3.3. Comodantul se obliga:
a) sa remita cartela de acces, dispozitivul de citire si software-ul aferent, unei persoane
autorizate din partea Comodatarului, in termen de 7 zile lucratoare de la data cererii
Comodatarului pentru furnizarea acestora;
b) sa remita cartela de acces, dispozitivul de citire si software-ul aferent in stare de
functionare;
c) sa nu stanjeneasca folosinta de catre Comodatar a cartelei de acces, a dispozitivului
de citire si a software-ului aferent.
3.4. Comodatarul se obliga:
a) sa foloseasca cartela de acces si dispozitivul de citire potrivit scopului indicat in art. 1
din prezentul Contract;
b) sa se ingrijeasca de cartela de acces si dispozitivul de citire imprumutate intocmai ca
un bun proprietar;
c) sa suporte riscul deteriorarii sau pieirii cartelei de acces si/sau a dispozitivului de
citire potrivit art. 4;
d) sa anunte pe Comodant in termen de 3 zile de la data la care constata deteriorarea
sau pierderea cartelei de acces si/sau a dispozitivului de citire;
e) sa restituie cartela de acces, dispozitivul de citire, inclusiv software-ul aferent, in
stare de functionare, tinand cont de uzura corespunzatoare utilizarii potrivit scopului, in
termen de 7 zile de la data incetarii prezentului Contract din orice cauza.
f)In cazul deteriorarii sau pierderii, furnizarea unei alte cartele de acces, alt dispozitiv de
citire, inclusiv software-ul aferent, este conditionata de achitarea sumei de 750 lei in
contul Comodantului din prezentul contract.
g)Nerestituirea cartelei de acces sau a dispozitivului de citire in termenul prevazut la
3.4.e) atrage dupa sine obligatia Conodatarului de a plati contravaloarea sumei de 750
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lei in contul Comodatarului din prezentul contract in termen de 7 zile de la expirarea
termenului prevazut la 3.4.e).

4. SUPORTAREA RISCURILOR
Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pierderea, in tot sau in parte, a cartelei de
acces si/sau a dispozitivului de citire, inclusiv a software-ului aferent, daca nu dovedeste ca
deteriorarea ori pieirea s-a produs fortuit sau ca deteriorarea ori pieirea este consecinta folosirii
potrivit scopului indicat in prezentul Contract si fara culpa din partea sa.
5. INCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
(i) de drept, in cazul incetarii calitatii de participant la PCCB-NC;
(ii) prin denuntare unilaterala de catre Comodant, cu preaviz scris de 30 de zile inainte;
(iii) prin reziliere, in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre Parti, cu
notificarea scrisa a celeilalte parti cu 30 zile inainte, Contractul fiind desfiintat de plin drept, fara
sa mai fie necesara punerea in intarziere, fara indeplinirea altor formalitati si fara interventia
instantei de judecata.
(iii) prin acordul scris al Partilor.
6. LEGEA APLICABILA SI JURISDICTIE
6.1. Legea aplicabila prezentului Contract este legea romana.
6.2. Orice disputa sau litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul Contract, inclusiv
referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea acestuia se va solutiona pe
cale amiabila, in termen de cel mult 15 zile de la data notificarii disputei si/sau litigiului.
6.3. Dacă la expirarea termenului de mai sus, ce va putea fi prelungit prin acordul Părţilor,
Comodantul si Comodatarul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil neînţelegerea/divergenţa
Contractuală, fiecare sau oricare Parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze prin arbitrajul
Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a
României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi. Locul arbitrajului
va fi la Bucureşti. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligătorie.
7. DISPOZITII FINALE
7.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnării sale de către ambele Părţi.
7.2. Orice notificare, cerere, comunicare sau informare in legătură cu prezentul
Contract va fi efectuata in scris si va fi pusa la dispoziţia oricărei Părţi, prin
intermediul faxului sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.
7.3. Nici o modificare la prezentul Contract nu va avea efect si nu va fi valabila
decât daca este făcută în scris, prin încheierea unui act adiţional semnat de/ in
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numele Părţilor.
Prezentul Contract s-a încheiat in doua exemplare, fiecare cu valoare de original, astăzi,
………….2007.

Pentru si in numele

Pentru si in numele

COMODANT

COMODATAR

SC OPCOM SA

Director General
Director Economic
Director,
Direcţia Informatică şi Telecomunicaţii

(Denumirea societăţii)

(Nume, prenume, funcţie reprezentant legal)
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Anexa 7
Nr. Iesire S.C. Opcom S.A …din data…
Nr. Intrare ANRE…din data…
Nr. Intrare Transelectrica …din data…
Nr. Intrare (nume PRE responsabil cu echilibrarea pentru Titularul de Licenţă sau
Consumatorul eligibil de energie electrică) …din data…

COMUNICARE

Către Autoritatea Natională de Reglementare în domeniul Energiei,
CN Transelectrica SA
…(nume PRE responsabil cu echilibrarea pentru Titularul de Licenţă sau Consumatorul
eligibil de energie electrică)…

Prin prezenta vă comunicăm că începând cu data de ...(Titularul de Licenţă sau
Consumatorul eligibil de energie electrică) a fost înregistrat ca Participant la piaţa
centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică cu negociere continuă.
Datele de înregistrare în Registrul de Tranzacţionare din cadrul SC Opcom SA sunt
următoarele:

Nr. înreg.
Dată
Nr. crt. Scrisoare de
depunere
intenţie

0

1

2

Data
...

Nume agent
economic

3

Adresă Telefon Fax e-mail

4

5

6

7

Categorie
participant

8

Acte
anexate
la cerere

Persoană
împuternicită

9

10

Data si nr.
Conventie
participare

11

Cod de
Identificare la
PCCB-NC

12

Parte Responsabilă cu Echilibrarea
Date
suplim.
Nume Cod IdentificareDate pers. de
PRE
al PRE
legatura
13

14

15

16

Director General
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Anexa 8

Nr. Iesire S.C. Opcom S.A. …din data…
Nr. Intrare ANRE…din data…
Nr. Intrare Transelectrica …din data…
Nr. Intrare (nume PRE responsabil cu echilibrarea pentru Titularul de Licenţă sau
Consumatorul eligibil de energie electrică) …din data…

COMUNICARE
Către Autoritatea Natională de Reglementare in Domeniul Energiei,
C.N. Transelectrica S.A.
…(nume PRE responsabil cu echilibrarea pentru Titularul de Licenţă sau Consumatorul
eligibil de energie electrică)…

Prin prezenta vă comunicăm că începând cu data de ...au intervenit următoarele
modificări in Registrul de Tranzacţionare pentru (Titularul de Licenţă sau Consumatorul
eligibil de energie electrică)…înregistrat ca participant la piaţa centralizată a
contractelor bilaterale de energie electrică cu negociere continuă:

Nr. înreg.
Dată
Nr. crt. Scrisoare de
depunere
intenţie

0

1

2

Data
...

Nume agent
economic

3

Adresă Telefon Fax e-mail

4

5

6

7

Categorie
participant

8

Acte
anexate
la cerere

Persoană
împuternicită

9

10

Data si nr.
Conventie
participare

11

Cod de
Identificare la
PCCB-NC

12

Parte Responsabilă cu Echilibrarea
Date
suplim.
Nume Cod IdentificareDate pers. de
al PRE
legatura
PRE

13

14

15

16

Director General
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Anexa 9

Nr. Iesire S.C. Opcom S.A. …din data…
Nr. Intrare ANRE…din data…
Nr. Intrare C.N. Transelectrica S.A. …din data…
Nr. Intrare (nume PRE responsabil cu echilibrarea pentru Titularul de Licenţă sau
Consumatorul eligibil de energie electrică) …din data…
COMUNICARE
Către Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Energiei,
C.N. Transelectrica S.A.
…(nume PRE responsabil cu echilibrarea pentru Titularul de Licenţă sau Consumatorul
eligibil de energie electrică)…

Prin prezenta vă comunicăm că începând cu data de...s-a procedat la
retragerea/suspendarea/revocarea (Titularul de Licenţă sau Consumatorul eligibil de
energie electrică) … ca participant la piaţa centralizată a contractelor bilaterale de
energie electrică cu negociere continuă din următoarele motive:
................. ................. ................. ................. ................. .................
................. ................. ................. ................. ................. .................
................. ................. ................. ................. ................. .................

Data
...

Director General
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Anexa 10

Registrul de urmărire a garanţiilor financiare de participare la licitaţie

Nume
Participant

Nume Banca
de garantare

Numar
garantie

Suma
(Lei)

Data
expirare

Copie/
Original

Disponibil
garantie

0

1

2

3

4

5

6
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Anexa 11
Nr. Iesire Participant…din data…
Nr. Intrare S.C. Opcom S.A. …din data…

OFERTĂ TIP DE VÂNZARE
Către,
Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică - Opcom S.A.
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti
Societatea ...
cu sediul în…,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al ..., cu numărul ...
reprezentată prin director general ...,
în conformitate cu prevederile Procedurii privind funcţionarea pieţei centralizate a
contractelor bilaterale de energie electrică cu negociere continuă, solicit înregistrarea
pentru tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică
cu negociere continuă a următoarei oferte de vânzare.
Durata de utilizare a puterii…
Numărul de contracte…
Puterea orara ofertată în cadrul unui contract pe parcursul perioadei de livrare: 1 MW
Numărul de ore pentru care va fi livrată energia electrică în cadrul unui contract…ore
Perioada de livrare a energiei (1 an, 1 trimestru, 1 lună, 1 săptămână)...
Cantitatea de energie electrică aferenta unui contract…MWh
Data începerii livrării…
Preţul …Lei/MWh
În cazul atribuirii unuia, mai multor sau tuturor contractelor propuse prin ofertă ne
obligăm să încheiem contractele bilaterale cu respectarea întocmai a formei şi
conţinutului contractului publicat împreună cu oferta.
Data
..............

Director General
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pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie
electrică cu negociere continuă

Cod:
Pag. 45/48
Rev. 1 2 3 4 5

a

Anexa 12
Nr. Iesire Participant…din data…
Nr. Intrare S.C. Opcom S.A. …din data…

OFERTĂ TIP DE CUMPĂRARE
Către,
Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică - Opcom S.A.
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucureşti
Societatea ...
cu sediul în…,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al ..., cu numărul ...
reprezentată prin director general ...,
în conformitate cu prevederile Procedurii privind funcţionarea pieţei centralizate a
contractelor bilaterale de energie electrică cu negociere continuă, solicit înregistrarea
pentru tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică
cu negociere continuă a următoarei oferte de cumpărare.
Durata de utilizare a puterii…
Numărul de contracte…
Puterea orara ofertată în cadrul unui contract pe parcursul perioadei de livrare: 1 MW
Numărul de ore pentru care va fi livrată energia electrică în cadrul unui contract…ore
Perioada de livrare a energiei (1 an, 1 trimestru, 1 lună, 1 săptămână)...
Cantitatea de energie electrică aferenta unui contract…MWh
Data începerii livrării…
Preţul …Lei/MWh
În cazul atribuirii unuia, mai multor sau tuturor contractelor propuse prin ofertă ne
obligăm să încheiem contractele bilaterale cu respectarea întocmai a formei şi
conţinutului contractului publicat împreună cu oferta.
Data
..............

Director General

Procedură privind funcţionarea
pieţei centralizate a contractelor bilaterale de energie
electrică cu negociere continuă
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Anexa13
Nr. Iesire Participant…din data…

OFERTĂ DE RĂSPUNS
la oferta …….………propusă de…………………
(se va preciza codul ofertei din anunţul de organizare a licitaţiei)
Către,
Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică - Opcom S.A.
Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, Bucuresti
Societatea ...
cu sediul în…,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al ..., cu numărul ...
reprezentată prin director general ...,
în conformitate cu prevederile Procedurii privind funcţionarea pieţei centralizate a
contractelor bilaterale de energie electrică cu negociere continuă, solicit înregistrarea
pentru tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică
cu negociere continuă, în cadrul sesiunii de licitaţie din data…destinată tranzacţionării
ofertei …(codul din anunţul de licitaţie alocat ofertei iniţiatoare pentru care se lansează
oferta) a următoarei oferte de răspuns:

Numărul de contracte…
Preţul …Lei/MWh
Am luat la cunoştinţă asupra condiţiilor contractului aferent ofertei publicate faţă de care
lansăm prezenta ofertă de răspuns. În cazul atribuirii ofertei ne obligăm să încheiem
contractul bilateral cu respectarea întocmai a formei şi conţinutului contractului publicat
împreună cu oferta.
Data
.......................
Director General
(Nume, Prenume, Semnătură)

Persoană desemnată pentru introducerea ofertelor pe PCCB-NC
(Nume, Prenume, Semnătură)

Cod:
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Anexa 14
Fax notificare câştigător licitaţie
FAX
CĂTRE :

DE LA :

DIRECTORUL GENERAL/ REPREZENTNATUL LEGAL AL

DIRECTOR GENERAL,

SOCIETĂŢII

SC Operatorul Pietei de Energie Electrică din
România „OPCOM” SA

COMPANIA :

SOCIETATEA DESEMNATĂ CÂŞTIGĂTOARE ÎN CADRUL

DATA :

SESIUNII DE LICITAŢIE
NUMĂRUL DE FAX :

NUMĂRUL TOTAL DE PAGINI , INCLUSIV COPERTA :

NUMĂRUL DE TELEFON :

NUMĂRUL ADRESEI DUMNEAVOASTRĂ :

R EFERITOR :

CC :

REZULTATUL SESIUNII DE LICITATIE DIN
DATA……

U RGENT

PENTRU EXAMINARE

C OMENTAŢI

RĂSPUNDEŢI

NOTE /C OMENTARII :

Stimate domnule Director General,
Vă facem cunoscut faptul că în urma desfăşurării sesiunii de licitaţie din data de ……., ora ……,
societatea …… fost desemnată câştigătoare pentru:
-

„x” (nr. de contracte pentru 1 MW) depuse pentru oferta ………..(codul publicat al ofetei)
la preţul de …………… lei/Mwh.

În conformitate cu prevederile Procedurii operaţionale privind funcţionarea Pieţei Centralizate a
Contractelor Bilaterale de energie electrică cu Negociere Continuă, materializarea tranzacţiilor
efectuate se realizează de către părţi prin semnarea contractului bilateral în termen de maxim
„X” zile calendaristice de la data prezentei comunicării, cu respectarea întocmai a conţinutului şi
formei contractului publicat împreună cu oferta tip şi supus procesului de licitare.
Cu deosebit respect,
DIRECTOR GENERAL,

Cod:
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Anexa 15
Fax notificare iniţiator licitaţie
FAX
CĂTRE :

DE LA :

DIRECTOR GENERAL/ REPREZENTNAT LEGAL

DIRECTOR GENERAL,

SC Operatorul Pietei de Energie Electrică din
România „OPCOM” SA
COMPANIA :

DATA :

SOCIETATEA CARE A TRANSMIS OFERTA TIP
NUMĂRUL DE FAX :

NUMĂRUL TOTAL DE PAGINI , INCLUSIV COPERTA :

NUMĂRUL DE TELEFON :

NUMĂRUL ADRESEI DUMNEAVOASTRĂ :

R EFERITOR :

CC :

REZULTATUL SESIUNII DE LICITATIE DIN
DATA……..

U RGENT

PENTRU EXAMINARE

C OMENTAŢI

RĂSPUNDEŢI

NOTE /C OMENTARII :

Stimate domnule Director General,
Vă facem cunoscut faptul că în urma desfăşurării sesiunii de licitaţie din data de ………, ora ………, au
fost desemnaţi câştigători următorii participanţi:
-

„Nume societate câştigătoare x” pentru „X” (număr de contracte pentru 1 MW) din cadrul
ofertei……..(codul publicat al ofertei) la preţul de ……….. lei/MWh,

-

„Nume societate câştigătoare y” pentru „Y” (număr de contracte pentru 1 MW) din cadrul
ofertei……..(codul publicat al ofertei) la preţul de ……….. lei/MWh,

În conformitate cu prevederile Procedurii operaţionale privind funcţionarea Pieţei Centralizate a
Contractelor Bilaterale de energie electrică cu Negociere Continuă, materializarea tranzacţiilor
efectuate se realizează de către părţi prin semnarea contractului bilateral în termen de maxim 5
zile calendaristice de la data prezentei comunicării, cu respectarea întocmai a conţinutului şi
formei contractului publicat împreună cu oferta tip şi supus procesului de licitare.
Cu deosebit respect,
DIRECTOR GENERAL,

