OBSERVATII REFERITOR LA PROPUNEREA DE "PROCEDURA PRIVIND MODALITATEA DE
TRANZACTIONARE PE PIATA CENTRALIZATA A CONTRACTELOR BILATERALE DE ENERGIE ELECTRICA
CONFORM CAREIA CONTRACTELE SUNT ATRIBUITE PRIN DIALOG COMPETITIV” formulate de SC ALRO SA

Nr.
crt.
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Referinta

Text de referinta

Comentarii / sugestii

Clarificări Opcom

1. SCOP, pag.4

1.1. Prevederile „Procedurii
privind funcţionarea Pieței
centralizate a contractelor
bilaterale
de energie electrică conform
căreia contractele sunt atribuite
prin dialog competitiv” numită
în continuare Procedura
PCCB-DC, sunt în concordanţă
cu prevederile
Regulamentului privind cadrul
organizat de tranzacţionare a
contractelor bilaterale de
energie electrică, aprobat prin
Ordinul preşedintelui ANRE nr
06/18.02.2011. Conform
Procedurii PCCB-DC
contractele sunt atribuite
printr-un proces combinat de
dialog
1.2. Principiile care stau la
baza atribuirii contractelor
pentru livrare de energie
electrică, în condiţiile prezentei
Proceduri, sunt următoarele:

1.1. Prevederile „Procedurii privind
funcţionarea Pieței centralizate a
contractelor bilaterale de energie
electrică conform căreia contractele
sunt atribuite prin dialog competitiv”
numită în continuare Procedura
PCCB-DC, sunt în concordanţă cu
prevederile Regulamentului privind
cadrul organizat de tranzacţionare a
contractelor bilaterale de
energie electrică, aprobat prin
Ordinul preşedintelui ANRE nr
............. 06/18.02.2011. Conform
Procedurii PCCB-DC contractele
sunt atribuite printr-un proces
combinat de dialog competitiv,
licitație și negociere continuă pentru
evaluarea ofertelor finale depuse.

De acord cu eliminarea Referirii
la Ordinul 06/18.02.2012

Dupa cum Ordinul 06/18.02.2011 a
inlocuit integral ordinul initial din
2005 si nu doar a adus modificari la
acesta, presupunem ca un nou ordin
va inlocui integral Ordinul
06/18.02.2011 care nu va mai fi
1

a) accesul nediscriminatoriu la
sesiunile de tranzacționare
organizate pentru toţi
Titularii de licenţă de
producere şi/sau furnizare,
Operatorii de distribuţie,
Operatorii de Transport şi de
Sistem;

amintit.
1.2. Principiile care stau la baza
atribuirii contractelor pentru livrare
de energie electrică, în condiţiile
prezentei Proceduri, sunt
următoarele:
a) accesul nediscriminatoriu la
sesiunile de tranzacționare organizate
pentru toţi Titularii de licenţă de
producere şi/sau furnizare, Operatorii
de distribuţie, Operatorii de
Transport şi de Sistem, inscrisi la
PCCB-DC, in masura indeplinirii
conditiilor stabilite prin prevederile
procedurii *) sau pe parcursul
sesiunilor de licitatie, conform
prevederilor procedurii **);
c) nediscriminare şi obiectivitate prin aplicarea în mod
nediscriminatoriu a criteriilor de
selecţie şi a criteriilor pentru
atribuirea contractelor astfel încât
participanţilor la sesiunile de
tranzacționare care indeplinesc
conditiile stabilite prin prevederile
procedurii *) sau pe parcursul
sesiunilor de licitatie, conform
prevederilor procedurii; **) să li se
acorde şanse egale de atribuire a
contractului.

Textul procedurii detaliază la
art. 4.36 si art. 7.3. ce presupune
preselecția candidaților. Pentru
concizia textului nu credem că
este necesară reluarea aspectelor
referitoare la aplicarea regulilor
de preselecție în descrierea
principiilor.
Propunem menținerea textului
de referință.

Avand in vedere faptul ca nu toti
participantii inscrisi la piata care isi
2

depun candidatura vor ajunge in
etapa evaluarii finale a ofertelor
propunem completarile de mai sus
*) petru trecerea de la etapa de
preselectie la etapa de dialog
competitiv;
**) pentru trecerea de la etapa de
dialog competitiv la etapa de
evaluare finala a ofertelor.
Propunere de paragraf nou la
articolul 1.2.

2

2.
DOMENIUL
DE

Procedura PCCB-DC se aplică
de către SC Opcom SA, în
calitate de Operator la Pieței

e) recunoasterea dreptului
consumatorului energointensiv de a
aplica in stabilirea pretului initial de
oferta pentru fiecare instrument
specific standard definit de SC
OPCOM SA pentru banda, varf de
sarcina sau gol de sarcina, ajustari
printr-o formula de calcul cu
coeficienti determinati ce tin seama
de acest profil, de cantitatea de
energie electrica ofertata prin
numarul de contracte standard
propuse, de durata contractului si de
faptul ca energia electrica este
achizitionata pentru consumul
propriu.

Dreptul de a propune o formulă
de ajustare pe baza unor
elemente variabile transparente,
este recunoscut în condițiile
procedurii fiecărui participant la
piață inclusiv marilor
consumatori de energie electrică.
Propunem menținerea textului
de referință.

Procedura PCCB-DC se aplică de
către SC Opcom SA, în calitate de
Operator la Pieței centralizate a

Formularea (recomandat) nu
adresează aplicabilitatea
contractului și acest fapt este
3
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centralizate a contractelor
bilaterale de energie electrică şi
de către Participanţii la această
piaţă în vederea contractării pe
baza contractului cadru pentru
vânzarea-cumpărarea energiei
electrice, (recomandat) pentru
perioade de livrare mai mari de
un (1) an, la un preț stabilit în
mod transparent prin aplicarea
mecanismelor concurențiale
precizate în prezenta
procedură.

contractelor bilaterale de energie
electrică şi de către Participanţii la
această piaţă în vederea contractării
pe baza contractului cadru pentru
vânzareacumpărarea energiei
electrice, (recomandat) pentru
perioade de livrare mai mari de un
(1) an, la un preț stabilit în mod
transparent prin aplicarea
mecanismelor concurențiale
precizate în prezenta procedură.
Din ratiuni de consistenta a pretului
(care va fi considerat de referinta) si
de consolidare a ambelor produse,
PCCB-DC trebuie separat total de
PCCB-NC. Formal, nu pot exista in
regulament si procedura
"recomandari". Ele nu au utilitate
practica si nici valoare juridica.Ele
pot doar genera confuzii anterior
tranzactionarii si discutii ulterior.

susținut atât de prevederile
Regulamentului cât și de cele ale
procedurii potrivit cărora atât
contractul publicat cât și
contractul semnat trebuie să
corespundă din punct de vedere
al formei și conținutului cu
Contractul cadru prezentat în
Anexa 2 la Regulament (art. 9,
pct. 7, din Regulament, Cap. 6
Condiţii generale privind
funcţionarea pieţei din
Procedura, Cap. 7 Organizarea şi
desfăşurarea sesiunilor de
tranzacționare prin dialog
competitiv, art. 7.5.26).
Formularea (recomandat)
adresează perioada de livrare
pentru care este propus
contractul.
Formularea ”recomandat”
subliniează posibilitatea ca
modalitatea de tranzacționare și
contractul aferent să fie utilizate
și pentru termene de 1 an(acestă
posiblitate fiind consistentă cu
faptul că textul contractului
permite stabilirea inclusiv de
prețuri fixe).
Propunem menținerea textului
de referință.
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4.14. Confirmare de

4.14. Confirmare de calificare

Pentru concizie, acțiunile au
4

4

pag.6

calificare pentru etapa de
dialog competitiv– Document
emis de către Comisia de
preselecție prin care sunt
nominalizați participanții la
piață care și-au depus
candidatura pentru participarea
la sesiunea de tranzacționare
pentru atribuirea prin dialog
competitiv a ofertei inițiatoare
în baza căruia SC Opcom SA
informează participanții la
piață asupra calificării și îi
invită pentru participarea la
etapa de dialog
competitiv, conform
programului stabilit de către
inițiator;
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4.15. Confirmare de
calificare pentru etapa de
evaluare a ofertelor finale –
Document emis de Comisia de
dialog competitiv în baza
căruia participanții la dialogul
competitiv selectați să depună
oferta finală sunt informați de

pentru etapa de dialog competitiv–
Document emis de către SC Opcom
SA Comisia de preselecție *) prin
care dintre sunt nominalizați
participanții la piață care și-au depus
candidatura pentru participarea la
sesiunea de tranzacționare pentru
atribuirea prin dialog competitiv a
ofertei inițiatoare în baza căruia SC
Opcom SA informează acei
participanții la piață care au fost
selectati de Comisia de preselecție
prin indeplinirea criteriilor standard
de bonitate in baza documentelor
standard de calificare sunt informati
asupra calificării și îi invitatiă pentru
participarea la etapa de dialog
competitiv, conform programului
stabilit de către SC Opcom SA in
baza propunerilor inițiatorului **);
*) Intrucat SC OPCOM SA este
organizatorul sesiunilor de licitatie
iar Comisia de preselectie este doar
un instrument de derulare a
prcedurii.
**) Pentru claritate
4.15. Confirmare de calificare
pentru etapa de evaluare a
ofertelor finale – Document emis de
Comisia de dialog competitiv în baza
căruia participanții la dialogul
competitiv selectați să depună oferta
finală sunt informați de către SC
Opcom SA asupra publicării pe

fiecăreia dintre structurile perene
aferente fiecărei sesiuni de
tranzacționare definite în cadrul
Procedurii au fost identificate cu
acțiunile pe care le desfășoară.
Entitățile din cadrul cărora sunt
constituite structurile, respectiv
comisiile menționate în
Procedură, sunt cele care
răspund administrativ de
îndeplinirea de către acestea a
obligațiilor ce le revin conform
Procedurii.
Având în vedere din Comisia la
care faceți referire fac parte atât
reprezentanți ai Opcom cât și
reprezentanți ai inițiatorului
sesiunii de tranzacționare
responsabilitatea documentelor
emise nu revine în integralitate
Opcom.
Propunem menținerea textului
de referință.

Față de comentariile și sugestiile
precizate propunem următoarea
reformulare a textului de
referință:
4.15. Confirmare de calificare
Comunicare privind forma
finală a ofertei și contractului
pentru etapa de evaluare a
5

către SC Opcom SA asupra
publicării pe pagina web a SC
Opcom SA a condițiilor ofertei
inițiatoare și condițiilor de
îndeplinire a viitorului contract
rămase ferme după încheierea
etapei de dialog;

pagina web a SC Opcom SA a
condițiilor ofertei inițiatoare și
condițiilor de îndeplinire a viitorului
contract rămase ferme după
încheierea etapei de dialog;
1) Nu este o singura comisie ci tot
atatea cati participanti au trimis
oferte de raspuns in urma calificarii
in prima etapa
2) Rolul Comisiilor de dialog nu este
de calificare, ci de DIALOG. In
aceasta etapa initiatorul si
respondentii calificati dupa prima
etapa au sansa acomodarii pozitiilor.
3) Dupa incheierea ultimului dialog,
initiatorul isi definitiveaza oferta
finala; a se vedea 7.1.2. b)
4) Cata vreme oferta finala nu a fost
definitivata, cum ar putea un
respondent sa fie eliminat in
procesul de dialog?
 Daca din n respondenti
participanti la etapa de
dialog competitiv initiatorul
ar agrea o modificare la
Anexa 2 cu respondentul m,
ce s-ar intampla cu primii m1 care poate nu sunt de acord
cu aceasta modificare? Sunt
ei eliminati? Sau ar mai fi
necesar inca un dialogcu
fiecare pentru a fi informati?
Modificarea agreata cu

ofertelor finale –
Document emis de Comisia de
dialog competitiv către inițiator
în baza căruia participanții la
dialogul competitiv selectați să
depună oferta finală în urma
etapei de preselecție sunt
informați de către SC Opcom
SA asupra publicării pe pagina
web a SC Opcom SA a
condițiilor ofertei inițiatoare și
condițiilor de îndeplinire a
viitorului contract rămase ferme
după încheierea etapei de dialog;

6







respondentul m este impusa
automat ultimilor n-m
respondenti? Iar daca nu se
efectueaza modificari de
catre initiator, de ce se mai
desfasoara etapa de dialog?
Initiatorul NU POATE
"AGREA" NIMIC intr-o
intalnire ce dialogcompetitiv
cu un respondent.
De asemenea, initiatorul nu
trebuie sa informeze nici un
respondent asupra discutiilor
purtate intr-un dialog
anterior, desi ar parea util,
pentru ca acestuia i s-ar crea
astfel un statut diferit de cel
al respondentilor anteriori.
Decizia initiatorului nu este
de a selecta respondenti ci se
refera la conditiile pe care
acesta le decide atunci cand
DUPA etapa de dialog
competitiv isi definitiveaza
oferta inainte de etapa de
evaluare finala. A se vedea
6.3.4.

5) ESTE DECIZIA CELOR
CALIFICATI in prima etapa daca,
dupa participarea la dialog si
publicarea ofertei finale a
initiatorului VOR TRANSMITE SAU
NU OFERTE DE RASPUNS LA
7

OFERTA FINALA A
INITIATORULUI. A se vedea 7.4.12
(cu corectiile necesare).


5
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4.18. Contract cadru de
vânzare/cumpărare a
energiei electrice pe Piața
centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică
– modalitatea de
tranzacționare PCCB-DC –
Contract încheiat între părțile
stabilite în urma desfăsurării
unei proceduri de dialog
competitiv organizată pe Piața
centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică–
modalitatea de tranzacționare
PCCB-DC, în urma corelării
unei oferte de vânzare cu o

CONCLUZIE: Confirmarea
de calificare pentru etapa de
evaluare a ofertelor finale nu
trebuie redefinita; EA NU
TREBUIE SA EXISTE. Este
suficienta notificarea
TUTUROR participantilor la
etapa de dialog competitiv
asupra formei Anexei 2 la
contractul standard si
invitarea lor sa isi exprime
acordul privind oferta finala
prin formularea ofertei de
pret.
De acord cu eliminarea referirii
4.18. Contract cadru de
la Ordinul ANRE 06/2011.
vânzare/cumpărare a energiei
electrice pe Piața centralizată a
contractelor bilaterale de energie
electrică – modalitatea
detranzacționare PCCB-DC –
Contract încheiat între părțile
stabilite în urma desfăsurării unei
proceduri de dialog competitiv
organizată pe Piața centralizată a
contractelorbilaterale de energie
electrică – modalitatea de
tranzacționare PCCB-DC, în urma
corelării unei oferte de vânzare cu o
ofertă de cumpărare. Conținutul și
forma contractului cadru sunt cele
8
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ofertă de cumpărare.
Conținutul și forma
contractului cadru sunt cele
prevăzute în Anexa 2 la
Ordinul președintelui ANRE
nr. 06/18.02.2011
Conținutul și forma
contractului cadru sunt ferm
acceptate de către Participanţii
la PCCB-DC care au introdus
oferte. Acesta este un contract
cu executare fermă ce
presupune respectarea întocmai
a clauzelor publicate,
livrarea/consumul energiei
electrice şi primirea/plata
preţului negociat;
4.21. Dialog competitiv – A
doua etapă a sesiunii de
tranzacționare prin modalitatea
PCCB-DC în cadrul căreia
inițiatorul sesiunii de
tranzacționare stabilește forma
finală a ofertei și a
contractului, exclusiv prețul, pe
baza concluziilor dialogurilor
asupra condițiilor contractuale
supuse dialogului competitiv,
organizate cu fiecare dintre
participanții calificati în urma
etapei de preselecție.
Propunem introducerea unei
noi definitii

prevăzute în Anexa 2 la Ordinul
președintelui ANRE nr.
06/18.02.2011 ....... Conținutul și
forma contractului cadru sunt ferm
acceptate de către Participanţii la
PCCB-DC care au introdus oferte.
Acesta este un contract cu executare
fermă ce presupune respectarea
întocmai a clauzelor publicate,
livrarea/consumul energiei electrice
şi primirea/plata preţului negociat;

Conform 1

4.21. Dialog competitiv – A doua
etapă a sesiunii de tranzacționare
prin modalitatea PCCB-DC în cadrul
căreia inițiatorul sesiunii de
tranzacționare stabilește forma finală
a ofertei și a anexei 2 a contractului
cadru , exclusiv prețul, pe baza
concluziilor dialogurilor asupra
condițiilor contractuale supuse
dialogului competitiv, organizate cu
fiecare dintre participanții calificati
în urma etapei de preselecție.

Având în vedere că textul
contractului Cadru poate fi
modificat nu doar în ceea ce
privește conținutul anexei 2,(de
exemplu § 14 art. 2) considerăm
oportună menținerea textului de
referință.

Pentru claritate
Documente de calificare Documentele ce trebuie prezentate
de catre participantii ( atat vanzatori
9

cat si cumparatori ) la sesiunea de
dialog competitiv in vederea
indeplinirii criteriilor de bonitate.
Criteriile de bonitate vor avea in
vedere indeplinirea cumulativa
pentru ultimii doi ani calendaristici a
tuturor indicatorilor mai jos
mentionati :
 Nivel minim al capitalului
social de 20 milioane lei;
 Nivel minim al capitalurilor
proprii de 40 milioane lei;
 Numar minim de angajati
permanenti ( media anuala
exprimata 8 ore/om) de 200
de angajati;
 Nivel minim al imobilizarilor
corporale de 100 milioane lei.
Aceste documente de calificare
trebuie sa reflecte indeplinirea
indicatorilor sus mentionati si sunt
urmatoarele :
 Situatiile financiare auditate
ale participantilor (intocmite
conform standardelor
romanesti /internationale de
contabilitate);
 Declaratie pe proprie
raspundere a managementului
societatii participante
certificate de auditorul extern
din care sa rezulte nivelul
indicatorilor mai sus
mentionati pentru ultimii doi

Considerăm oportună și
nediscriminatorie menținerea
obligativității îndeplinirii
criteriilor de selecție doar în
cazul participării la o sesiune de
tranzacționare, pe baza unor
criterii stabilite conform cu
specificul contractului propus.
Supunem analizei ANRE
oportunitatea adoptării criteriilor
și documentelor de calificare în
calitate de participant la piață
propuse de către ALRO.

10
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4.36. Preselecţia candidaţilor
– Prima etapă a sesiunii de
tranzacționare prin modalitatea
PCCB-DC în care pe baza
listei de documente și a
criteriilor de eligibilitate
precizate de către inițiatorul
sesiunii de licitație se stabilește
lista participanților calificați
pentru participarea la
dialogurile individuale cu
inițiatorul sesiunii de
tranzacționare în cadrul
etapei a doua, de dialog
competitiv a sesiunii de
tranzacționare.

ani calendaristici;
 Declaratie pe proprie
raspundere a managementului
societatii participante
certificate de auditorul extern
din care sa rezulte ca fata de
situatia financiara existenta la
ultima perioada raportata nu
s-a inamplat nimic care sa
modifice semnificativ pozitia
financiara a companiei;
Documentele de calificare vor fi
depuse de catre participanti anterior
declansarii sesiunii de tranzactionare
prin dialog competitiv.
4.36. Preselecţia candidaţilor –
Prima etapă a sesiunii de
tranzacționare prin modalitatea
PCCB-DC în care pe baza listei de
documentelor de calificare standard
și a criteriilor standard de bonitate
eligibilitate precizate de către
inițiatorul sesiunii de licitație se
stabilește lista participanților
calificați pentru participarea la
dialogurile individuale cu inițiatorul
sesiunii de tranzacționare în cadrul
etapei a doua, de dialog competitiv a
sesiunii de tranzacționare.

Textul propus adresează etapa
sesiunii de tranzacționare
descrisă în procedură.
Propunem menținerea textului
propus.

Conform 7

11
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6.1.1 Ofertele inițiatoare
propuse pe Piața centralizată a
contractelor bilaterale de
energie electrică - modalitatea
de tranzacționare PCCB-DC au
în vedere condițiile
contractuale stipulate în
contractul cadru pentru
vânzarea-cumpărarea energiei
electrice, (recomandat) pentru
perioade de livrare mai mari de
un (1) an ublicat
în anexa 2 la Ordinul
președintelui ANRE nr.
06/18.02.2011, cu modificările
ulterioare.
6.1.2 Contractul de
vânzare/cumpărare a energiei
electrice semnat între
Participanţii la PCCB-DC,
urmare tranzacţiilor încheiate
în cadrul sesiunilor de
tranzacționare prin
modalitatea PCCB-DC
organizate de OPCCB, trebuie
să respecte clauzele
contractului cadru pentru
vânzarea-cumpărarea energiei
electrice, (recomandat) pentru
perioade de livrare mai mari de
un (1) an, aprobat de
Autoritatea Competentă cu
precizarea în anexa 2 la
contract a condiţiilor din oferta

6.1.1 Ofertele inițiatoare propuse pe
Piața centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacționare PCCBDC au în vedere condițiile
contractuale stipulate în contractul
cadru pentru vânzarea-cumpărarea
energiei electrice, (recomandat) *)
pentru perioade de livrare mai mari
de un (1) an publicat în anexa 2 la
Ordinul președintelui ANRE nr.
06/18.02.2011............**), cu
modificările ulterioare.

Conform 2, propunem
menținerea textului propus. De
acord cu eliminarea referirii la
Ordinul ANRE existent.

*) Conform 2
**) Conform 1

6.1.2 Contractul de
vânzare/cumpărare a energiei
electrice semnat între Participanţii la
PCCB-DC, urmare tranzacţiilor
încheiate în cadrul sesiunilor de
tranzacționare prin modalitatea
PCCB-DC organizate de OPCCB,
trebuie să respecte formatul clauzele
contractului cadru pentru vânzareacumpărarea energiei electrice,
(recomandat) *) pentru perioade de
livrare mai mari de un (1) an
aplicabil PCCB-DC, aprobat de

Față de observațiile formulate
propunem următaorea
reformulare:
6.1.2 Contractul de
vânzare/cumpărare a energiei
electrice semnat între
Participanţii la PCCB-DC,
urmare tranzacţiilor încheiate în
cadrul sesiunilor de
tranzacționare prin
modalitatea PCCB-DC
organizate de OPCCB, trebuie să
respecte forma
contractului cadru pentru
vânzarea-cumpărarea energiei
electrice, (recomandat) pentru
12

tip publicată, supusă
tranzacţionării, ce au rămas
ferm stabilite la încheierea
procedurii de dialog
competitiv, respectiv cantitatea
din oferta tip şi preţul de
adjudecare și, după caz,
formula de ajustare agreată în
cadrul dialogului
competitiv.

Autoritatea Competentă cu
precizarea în anexa 2 la contract a
condiţiilor din oferta tip publicată,
supusă tranzacţionării, ce au fost
definitivate de initiator rămas ferm
stabilite la încheierea etapei
procedurii de dialog competitiv,
inclusiv formula de ajustare , precum
si respectiv cantitatea din oferta tip
tranzactionata şi preţul de adjudecare
, stabilite in etapa de evaluare a
ofertelor finale și, după caz, formula
de ajustare agreată **) în cadrul
dialogului competitiv ***)

perioade de livrare mai mari de
un (1) an, aprobat de Autoritatea
Competentă cu precizarea în
anexa 2 la contract a condiţiilor
din oferta tip publicată, supusă
tranzacţionării, ce au rămas ferm
stabilite de către inițiator la
încheierea etapei de dialog
competitiv, respectiv cantitatea
din oferta tip şi preţul de
adjudecare și, după caz, formula
de ajustare stabilită ferm de către
inițiator la încheierea etapei de
dialog.

*) conform 2
**) Initiatorul nu poate agrea nimic
pana la final. Fiecare discutie
trebuie sa contribuie echidistant la
formularea ofertei finale.
***) pentru claritate
10
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6.2.
OFERTELE
DE ENERGIE
ELECTRICĂ,
pag.11
6.3.
OFERTELE
INIȚIATOAR
E, pag.12

6.2.1.
e) Perioada de livrare a
energiei electrice poate fi
(recomandat):
≥ 1 an
6.3.1. Participanţii notifică SC
Opcom SA, cu adresă de
înaintare, ofertele de vânzare
sau cumpărare propuse pentru
a fi publicate în vederea

e) Perioada de livrare a energiei
electrice poate fi (recomandat):
≥ 1 an
Conform 2
6.3.1. Participanţii notifică SC
Opcom SA, cu adresă de înaintare,
ofertele de vânzare sau cumpărare
propuse pentru a fi publicate în
vederea organizării sesiunii de

Conform 2, propunem
menținerea textului de referință

De acord cu înlocuirea
formulării ”procedură de
atribuire” cu formularea
”sesiune de tranzacționare”
utilizată de altfel în cuprinsul
13

organizării procedurii de
atribuire prin dialog competiv,
definite luând în considerare
caracteristicile ofertelor
precizate la art. 6.2 în prezenta
Procedură și condițiile aplicate
pentru derularea sesiunii de
atribuire prin dialog competitiv
a ofertelor ce includ: lista
documentelor solictate
participanților cu oferte de
răspuns în vederea calificării,
lista indicatorilor de bonitate
pe baza cărora se realizează
preselecția participanților în
cadrul etapei de calificare, lista
elementelor din contractul
cadru propuse de către
iniţiatorul ofertei asupra cărora
vor fi purtate discuțiile cu
fiecare participant calificat
pentru etapa de dialog
competitiv.

tranzactionare procedurii de atribuire
prin dialog competiv, definite luând
în considerare caracteristicile
ofertelor precizate la art. 6.2 în
prezenta Procedură și condițiile
aplicate pentru derularea sesiunii de
tranzactionare atribuire prin dialog
competitiv a ofertelor. Ofertele ce
includ: lista documentelor standard*)
solictate participanților cu oferte de
răspuns în vederea calificării, lista
indicatorilor standard de bonitate pe
baza cărora se realizează preselecția
participanților în cadrul etapei de
calificare, lista elementelor din
Anexa 2 a contractul cadru propuse
de către iniţiatorul ofertei asupra
cărora vor fi purtate discuțiile cu
fiecare participant calificat pentru
etapa de dialog competitiv, precum si
numarul de contracte propuse si
pretul de deschidere.**)

procedurii.
Punctul de vedere privind
documentele standard propuse se
menține conform 7.
Numărul de contracte propuse
este parte a informațiilor
precizate la art. 6.2.

*) Dincolo de ratiunea sigurantei
tranzactiilor, care justifica
introducerea etapei de preselectie,
consideram ca trebuie acordata in
egala masura atentie ratiunii de
asigurare a unori reguli de
tranzactionare care sa garanteze
egalitatea conditiilor in care se
incheie tranzactiile de la o sesiune
de licitatie la alta.
In acest spirit, pentru definirea unui
14

mecanism de tranzactionare specific
de natura a raspunde nevoilor atat a
marilor consumatori industriali, cat
si a producatorilor.procedura
trebuie sa contina un set standard de
criterii si de limite standard care
trebuie indeplinite pentru fiecare
criteriu. Numai in aceste conditii o
platforma centralizata se poate
dovedi superioara unor licitatii
organizate de participanti dupa
propriile reguli.
12

6.3.
OFERTELE
INIȚIATOAR
E

6.3.3
c) Preţul de deschidere aferent
primului an de livrare exprimat în Lei/MWh şi
formula de ajustare a acestuia
pentru urmatorii ani de livrare;
d) Lista documentelor
solicitate pentru etapa de
preselecție a participanților cu
oferte de răspuns , pe baza
cărora se realizează evaluarea
indicatorilor de bonitate
considerați relevanți și
asiguratorii de către inițiatorul
sesiunii pentru derularea
contractului și termenul limită
pentru depunerea
documentelor;

**) Pentru claritate
c) Preţul de deschidere aferent
primului an de livrare - exprimat în
Lei/MWh şi formula de ajustare a
acestuia pentru urmatorii ani de
livrare; in situatia in care ofertantul
initial este un consumator
energointensiv pretul de deschidere
respecta principiul 1.2.e)

c) Conform celor exprimate
anterior, procedura se aplica in
mod nediscriminatoriu tuturor
participantilor la piata si nu in
mod distinct marilor
consumatori de energie electrica.

In mod corespunzator se propune
completarea articolului 6.4.2"
6.4.2. Ofertele de răspuns formulate
pentru etapa de evaluare a ofertelor
finale sunt oferte simple cantitate
(exprimată prin numărul de contracte
pentru 10 MWh ) – preţ, prin care se
precizează numărul de contracte din
cadrul ofertei tip publicate pe care un
Participant la PCCB-DC doreşte să le
15

e) Criteriile de preselecţie,
respectiv lista indicatorii de
bonitate pe baza cărora se
realizează calificarea
participanților în cadrul etapei
de preselecție pentru etapa de
dialog competitiv, nivelul
minim sau, după caz, maxim al
acestor indicatori și ponderea
fiecărui indicator în stabilirea
punctajului față de care este
declarat rezultatul etapei de
calificare;
f) Numărul minim al
candidaţilor calificați față de
care este organizată etapa de
dialog competitiv. În cazul în
care nu este precizat un astfel
de număr, inițiatorul sesiunii
va fi de acord cu organizare
etapei de dialog competitiv
indiferent de numărul
participanților ce au îndeplinit
condițiile de calificare;

vândă sau cumpere şi preţul ofertat
în acest sens. In formularea pretului
ofertei de raspuns, ofertantul va avea
in vedere principiul 1.2.e)

d) Conform 7, propunem
menținerea textului de referință.

Conform 1
d) Lista standard a documentelor de
calificare solicitate pentru etapa de
preselecție a participanților cu oferte
de răspuns , pe baza cărora se
realizează evaluarea indicatorilor
standard de bonitate considerați e)Conform 7, propunem
relevanți și asiguratorii de către menținerea textului de referință.
inițiatorul sesiunii pentru derularea
contractului și termenul limită pentru
depunerea documentelor;
Conform 11
e) Criteriile de preselecţie, respectiv
lista standard a indicatorilori de
bonitate pe baza cărora se realizează
calificarea participanților în cadrul
etapei de preselecție pentru etapa de
dialog competitiv, nivelul minim
sau, după caz, maxim al acestor
indicatori și ponderea fiecărui
indicator în stabilirea punctajului
față de care este declarat rezultatul
etapei de calificare;

f) Propunerea de reformulare a
acestui punct este limitiativă față
de textul de referință.
Propunem menținerea textului
de referință.

Conform 11
16
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6.3.
OFERTELE
INIȚIATOAR
E, pag.13

f) Numărul minim al candidaţilor
calificați față de care este organizată
etapa de dialog competitiv. În cazul
în care nu este precizat un astfel de
număr, inițiatorul sesiunii va fi de
acord cu organizare etapei de dialog
competitiv indiferent de numărul
participanților ce au îndeplinit
condițiile de calificare;
6.3.4. Elementele din oferta
6.3.4. Elementele din oferta
inițiatoare menționate la art.
inițiatoare menționate la art. 6.3.3 g)
6.3.3 g) pot fi modificate pe
pot fi modificate de catre initiator pe
parcursul etapei de dialog
parcursul la finalul etapei de dialog
competitiv în urma dialogurilor competitiv în urma dialogurilor
individuale cu participanții
individuale cu participanții calificați
calificați în urma derularii
în urma derularii etapei de
etapei de preselecție a
preselecție a candidaților, urmare
candidaților, urmare
identificării unei soluții
corespunzătoare necesităților
identificării unei soluții
corespunzătoare necesităților
obiective ale inițiatorului. Aceste
modificari vor fi exprimate in oferta
obiective ale inițiatorului.
finala a initiatorului. Modificările
Modificările acceptate nu pot
efectuate de initiator acceptate nu pot
determina distorsionarea
determina distorsionarea concurenței
concurenței sau crearea unui
avantaj suplimentar
sau crearea unui avantaj suplimentar
unuia/unora dintre ofertanți.
unuia/unora dintre ofertanți.

Textul Procedurii a preluat în
integralitate sensul discuțiilor
din cadrul Grupului de lucru atât
prin acest articol cât și prin art.
7.4.Desfăşurarea etapei de
dialog cu candidaţii calificați în
urma etapei de preselecţie.
Propunem menținerea textului
de referință.

Formularea actuala nu e conforma
mecanismului agreat de grupul de
lucru:.modificarea ofertei se poate
face doar la finalul etapei de dialog,
17

14

6.3.
OFERTELE
INIȚIATOAR
E, pag.13
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7.1.
ÎNSCRIEREA
PENTRU
PARTICIPAR
EA LA
SESIUNILE
DE

6.3.6. Orice ofertă finală,
introdusă de către un
Participant la PCCB-DC în
sistemul utilizat de Platforma
de tranzacţionare presupune în
mod implicit acceptarea
condiţiilor contractului pentru
vânzarea-cumpărarea energiei
electrice publicat
împreună cu oferta inițiatoare
finală, conform cu contractul
cadru pentru
vânzarea-cumpărarea energiei
electrice, (recomandat) pentru
perioade de livrare
mai mari de un (1) an, aprobat
de Autoritatea Competentă și
asumarea fermă a condițiilor
aferente, rămase ferme după
încheierea etapei de dialog
competitiv și a condițiilor
privind cantitatea și prețul
ofertate prin sistemul utilizat
de Platforma de tranzacționare.
7.1.1.
ii. propunerea privind
conținutul contractului propus
în conformitate cu contractul
cadru pentru vânzareacumpărarea energiei electrice,
pentru

de catre initiator, si nuin urma unui
dioalog individual , cu un
respondent.
6.3.6. Orice ofertă finală, introdusă
de către un Participant la PCCB-DC
în sistemul utilizat de Platforma de
tranzacţionare presupune în mod
implicit acceptarea condiţiilor
Anexei 2 a contractului pentru
vânzarea-cumpărarea energiei
electrice publicat împreună cu oferta
inițiatoare finală, conform cu
contractul cadru pentru vânzareacumpărarea energiei electrice,
(recomandat)*) pentru perioade de
livrare mai mari de un (1) an, aprobat
de Autoritatea Competentă și
asumarea fermă a condițiilor ofertei
finale aferente , rămase ferme după
încheierea etapei de dialog
competitiv și a condițiilor privind
cantitatea și prețul ofertate prin
sistemul utilizat de Platforma de
tranzacționare.*)
*)Conform 2
**) pentru claritate
7.1.1.
ii. propunerea privind conținutul
contractului propus în conformitate
cu contractul cadru pentru vânzareacumpărarea energiei electrice, pentru
perioade de livrare medii și lungi
(recomandat *) pentru perioade de

Condițiile finale presupun
exprimarea de către inițiator a
prețului final de deschidere a
sesiunii de atribuire a ofertelor
finale si a numarului de
contracte propuse. Față de aceste
condiții, un participant cu ofertă
de răspuns poate solicita condiții
de preț și cantitate diferite pe
care acesta și le asumă ferm
alături de celelalte aspecte
contractuale rămase ferme la
încheierea etapei de dialog. Prin
umrare nu considerăm oportună
reformularea propusă.
Propunem menținerea textului
de referință.

Conform 1, de acord cu
eliminarea referirii la
Regulamentul actual.
Menținerea textului de referință
conform 2.

18
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TRANZACȚI
ONARE
PRIN
DIALOG
COMPETITIV
, pag.16

perioade de livrare medii și
lungi (recomandat pentru
perioade de livrare mai mari de
un (1) an), publicat în anexa 2
a Ordinului președintelui
ANRE nr. 06/18.02.2011;

7.1.
ÎNSCRIEREA
PENTRU
PARTICIPAR
EA LA
SESIUNILE
DE
TRANZACȚI
ONARE
PRIN
DIALOG
COMPETITIV
, pag.17

7.1.2. Sesiunile de
tranzacționare prin dialog
competitiv se desfăşoară în trei
paşi succesivi:
...............
b) etapa de dialog cu candidaţii
calificați în urma etapei de
preselecţie – Această etapă se
desfășoară conform unui
program stabilit de către
inițiatorul sesiunii
de tranzacționare și comunicat
fiecăruia dintre participanții
calificați pentru participarea la
dialogul competitiv. Pe baza
analizei propunerilor primite
din
partea participanților calificați
care au participat la etapa de
dialog, inițiatorul stabilește
condițiile finale ale ofertei
inițiatoare față de care se va
realiza selecția ofertelor de
răspuns. În urma analizei
efectuate de iniţiator se va
proceda la publicarea

livrare mai mari de un (1) an),
publicat în anexa 2 a Ordinului
președintelui ANRE nr.
06/18.02.2011............;**)
*) conform 2
**) conform 1
7.1.2. Sesiunile de tranzacționare
prin dialog competitiv se desfăşoară
în trei paşi succesivi:
...............
b) etapa de dialog cu candidaţii
calificați în urma etapei de
preselecţie – Această etapă se
desfășoară conform unui program
stabilit de către SC OPCOM SA
conform propunerii inițiatorului
sesiunii de tranzacționare și
comunicat fiecăruia dintre
participanții calificați pentru
participarea la dialogul competitiv.
Pe baza analizei propunerilor primite
din partea participanților calificați
care au participat la etapa de dialog,
inițiatorul stabilește condițiile finale
ale ofertei inițiatoare care va fi
tranzactionata in sesiunea de licitatie
on-line față de care se va realiza
selecția ofertelor de răspuns. Oferta
initiatoare finala si data ultimei etape
a sesiunii de tranzacționare prin
dialog competitiv vor fi publicate de
SC OPCOM SA. În urma analizei

Propunem menținerea textului
de referință.

19

condițiilor finale ale ofertei
inițiatoare (inclusiv a formulei
de ajustare care poate fi cea
anunţată iniţial sau modificată
în urma dialogului) și stabilirea
datei ultimei etape a sesiunii de
tranzacționare prin dialog
competitiv;
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7.2.
RETRAGERE
A
OFERTELOR
PUBLICATE,
ANULAREA
ŞI
REPROGRAM
AREA
SESIUNILOR
DE
TRANZACȚI
ONARE PRIN
DIALOG
COMPETITIV
, pag.18

7.2.2. În cazul în care pentru o
ofertă publicată:
a) Nu au fost depuse
documente de calificare din
partea participanților cu oferte
de răspuns;
b) Nu a fost făcută dovada
constituirii de garanţii
financiare de participare la
dialog competitiv pentru oferte
de răspuns, conform
termenului precizat în Anunţul
de organizare a procedurii de
dialog competitiv, OPCCB
informează reprezentanţii
Participantului la PCCB-DC
care a depus oferta inițiatoare
şi declară sesiunea de
tranzacționare prin dialog
competitiv anulată ca urmare a
faptului că nu au fost
îndeplinite condiţiile necesare
pentru depunerea ofertelor de

efectuate de iniţiator se va proceda la
publicarea condițiilor finale ale
ofertei inițiatoare (inclusiv a
formulei de ajustare care poate fi cea
anunţată iniţial sau modificată în
urma dialogului) și stabilirea datei
ultimei etape a sesiunii de
tranzacționare prin dialog
competitiv; *)
*) pentru claritate
7.2.2
În cazul în care pentru o ofertă
publicată:
a) Nu au fost depuse documente de
calificare din partea participanților
cu oferte de răspuns;
b) Nu a fost făcută dovada
constituirii de garanţii financiare de
participare la dialog competitiv
pentru oferte de răspuns, conform
termenului precizat în Anunţul de
organizare a procedurii de dialog
competitiv, OPCCB informează
reprezentanţii Participantului la
PCCB-DC care a depus oferta
inițiatoare şi declară sesiunea de
tranzacționare prin dialog competitiv
anulată ca urmare a faptului că nu au
fost îndeplinite condiţiile necesare
pentru depunerea ofertelor de
răspuns.

Propunem menținerea textului
de referință.

OPCCB declară sesiunea de
20

răspuns.

18

tranzacționare prin dialog competitiv
anulată si informează reprezentanţii
Participantului la PCCB-DC care a
depus oferta inițiatoare, in
urmatoarele situatii in care nu sunt
îndeplinite condiţiile necesare pentru
depunerea ofertelor de răspuns:
a) Nu au fost depuse documente de
calificare din partea participanților
cu oferte de răspuns;
b) Nu a fost făcută dovada
constituirii de garanţii financiare de
participare la dialog competitiv
pentru oferte de răspuns, conform
termenului precizat în Anunţul de
organizare a procedurii de dialog
competitiv

pentru claritate
7.2.
7.2.3. În cazul unei oferte
7.2.3. În cazul unei oferte inițiatoare Propunem menținerea textului
RETRAGERE inițiatoare anulate de către
anulate de către OPCCB din cauza
de referință.
A
OPCCB din cauza faptului că
faptului că nu au fost depuse
OFERTELOR nu au fost depuse documentele documentele necesare pentru
PUBLICATE, necesare pentru participarea la participarea la etapa de preselecție de
ANULAREA
etapa de preselecție
către participanții cu oferte de
ŞI
de către participanții cu oferte
răspuns sau datorită neconstituirii de
REPROGRAM de răspuns sau datorită
garanții financiare de participare la
AREA
neconstituirii de garanții
dialog competitiv, inițiatorul sesiunii
SESIUNILOR financiare de participare la
de tranzacționare prin dialog
DE
dialog competitiv, inițiatorul
competitiv poate solicita
TRANZACȚI
sesiunii de tranzacționare prin
reprogramarea sesiunii. Solicitarea se
ONARE PRIN dialog competitiv poate solicita va face, până cel mai tărziu în ziua
DIALOG
reprogramarea sesiunii, până
imediat următoare primirii informării
COMPETITIV cel mai tărziu în ziua imediat
din partea OPCCB cu privire la
21

, pag.18
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7.3.
DESFĂȘURA
REA ETAPEI
DE
PRESELECȚI
EA
CANDIDAȚIL
OR, pag.18

20

7.3.
DESFĂȘURA
REA ETAPEI
DE
PRESELECȚI
EA

următoare primirii informării
din partea OPCCB cu privire la
declararea sesiunii de
tranzacționare prin dialog
competitiv anulată, cu
menționarea termenelor
necesare pentru reluarea
etapelor de desfășurare a
sesiunii de tranzacționare prin
dialog competitiv. În vederea
reprogramării unei oferte,
iniţiatorul dialogului
competitiv poate decide
modificarea preţului de
deschidere și şi a numărului de
contracte ofertate.
7.3.2. Oricare dintre
participanții la Piața
centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică
ce îndeplinesc condițiile de
participare are dreptul de a-și
depune candidatura pentru a
participa la sesiunea de
tranzacționare prin dialog
competitiv;

declararea sesiunii de tranzacționare
prin dialog competitiv anulată, cu
menționarea termenelor necesare
pentru reluarea etapelor de
desfășurare a sesiunii de
tranzacționare prin dialog
competitiv. În vederea reprogramării
unei oferte, iniţiatorul dialogului
competitiv poate decide modificarea
preţului de deschidere și şi a
numărului de contracte ofertate.

7.3.2. Oricare dintre participanții la
Piața centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică
conform careia contractele sunt
atribuite prin dialog competitiv ce
îndeplinesc condițiile de participare
are dreptul de a-și depune
candidatura pentru a participa la
sesiunea de tranzacționare prin
dialog competitiv;

7.3.3. Comisia de preselecție,
formată din reprezentanții SC
Opcom SA și reprezentantul
împuternicit al inițiatorului
sesiunii de tranzacționare prin
dialog competitiv, are obligația

Pentru consecventa
7.3.3. Comisia de preselecție,
formată din reprezentanții SC
Opcom SA și reprezentantul
împuternicit al inițiatorului sesiunii
de tranzacționare prin dialog
competitiv, are obligația să verifice

Pentru claritate

Pentru consecvență cu punctul
de vedere formulat la pctul 2 al
acestui tabel, propunem
menținerea textului de referință.

Pentru consecvență cu punctul
de vedere formulat la pctul 2 al
acestui tabel, propunem
menținerea textului de referință.
Acest articol adresează
calificarea aferentă etapei de
22

CANDIDAȚIL
OR, pag.18

să aplice criteriile de
preselecție obiective și
nediscriminatorii prevăzute în
anunțul de organizare a sesiunii
de tranzacționare de atribuire a
ofertei prin dialog competitiv
stabilite de către inițiatorul
sesiunii;

indeplinirea aplice criteriileor
standard de preselecție obiective și
nediscriminatorii prevăzute în
anunțul de organizare a sesiunii de
tranzacționare de atribuire a ofertei
prin dialog competitiv stabilite de
către inițiatorul sesiunii;

preselecție descrisă în
Procedură.

21

7.3.
DESFĂȘURA
REA ETAPEI
DE
PRESELECȚI
EA
CANDIDAȚIL
OR, pag.18

7.3.4. Documentele standard pe baza
cărora are loc preselecția
participanților la piață cu oferte de
răspuns vor fi depuse conform
termenului limită precizat prin
Anunțul privind lansarea sesiunii de
tranzacționare prin dialog competitiv
la propunerea
inițiatorului sesiunii de
tranzacționare;

Pentru consecvență cu punctul
de vedere formulat la pctul 2 al
acestui tabel, propunem
menținerea textului de referință.

22

7.3.
DESFĂȘURA
REA ETAPEI
DE
PRESELECȚI
EA
CANDIDAȚIL
OR, pag.18

7.3.4. Documentele pe baza
cărora are loc preselecția
participanților la piață cu oferte
de răspuns vor fi depuse
conform termenului limită
precizat prin Anunțul privind
lansarea sesiunii de
tranzacționare prin dialog
competitiv la propunerea
inițiatorului sesiunii de
tranzacționare;
7.3.5. Analiza documentelor de
către Comisia de dialog
competitiv are loc în ziua
lucrătoare imediat următoare
termenului limită de depunere
a documentelor de calificare
precizat prin Anunțul privind
lansarea sesiunii de
tranzacționare prin dialog
competitiv;

7.3.5. Analiza documentelor de către
Comisia de precalificare dialog
competitiv are loc în ziua lucrătoare
imediat următoare termenului limită
de depunere a documentelor de
calificare precizat prin Anunțul
privind lansarea sesiunii de
tranzacționare prin dialog
competitiv;

Pentru consecvență cu punctul
de vedere formulat la pctul 2 al
acestui tabel, propunem
modificarea textului după cum
urmează:
Analiza documentelor de către
Comisia de preselecție are loc în
ziua lucrătoare imediat
următoare termenului limită de
depunere a documentelor de
calificare precizat prin Anunțul
privind lansarea sesiunii de
tranzacționare prin dialog
competitiv;.
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7.4.8. Se constituie câte o
Comisie de dialog competitiv
formată din reprezentanții
inițiatorului și ai
participantului la piață
calificat. În cadrul dialogului
se discută
elementele din oferta
inițiatoare, inclusiv formula de
ajustare a prețului, asupra
cărora inițiatorul sesiunii de
tranzacționare dorește să
discute în cadrul etapei de
dialog competitiv pentru
identificarea condițiilor ferme
ale ofertei finale ce nu vor face
obiectul sesiunii de
tranzacționare în etapa de
evaluare a ofertelor finale și
7.4.11.La încheierea fiecărei
ședințe de dialog, va fi semnat
de către membrii Comisiei de
dialog competitiv documentul
prin care se certifică cele
agreate cu privire la elementele
din oferta inițiatoare, exclusiv
prețul, asupra cărora inițiatorul
sesiunii de tranzacționare a
dorit să discute în cadrul etapei
de dialog competitiv, pentru
identificare condițiilor ferme
ale ofertei finale ce nu vor face
obiectul sesiunii de

7.4.8. Se constituie câte o Comisie de Propunem menținerea textului
de referință.
dialog competitiv formată din
reprezentanții inițiatorului și ai
participantului la piață calificat. În
cadrul dialogului se discută
elementele din oferta inițiatoare,
inclusiv formula de ajustare a
prețului, asupra cărora inițiatorul
sesiunii de tranzacționare dorește să
discute în cadrul etapei de dialog
competitiv pentru identificarea
condițiilor ferme ale ofertei finale ce
nu vor face obiectul sesiunii de
tranzacționariie în etapa de evaluare
a ofertelor finale și care au fost
notificate și publicate în vederea
lansării sesiunii de tranzacționare
prin dialog competitiv.
Pentru claritate
7.4.11.La încheierea fiecărei ședințe
de dialog competitiv, va fi semnat de
către membrii fiecarei Comisiei de
dialog competitiv documentul prin
care se certifică cele agreate
consemneaza discutiile *) cu privire
la elementele din oferta inițiatoare,
exclusiv prețul, asupra cărora
inițiatorul sesiunii de tranzacționare
a dorit să discute în cadrul etapei de
dialog competitiv, pentru identificare
condițiilor ferme ale ofertei finale ce
nu vor face obiectul sesiunii de
licitatie on-line pentru tranzacționare

Față de observațiile formulate
propunem modificarea textului
după cum urmează:
7.4.11.La încheierea fiecărei
ședințe de dialog, va fi semnat
de către membrii Comisiei de
dialog competitiv documentul
prin care se consemnează
elementele din oferta inițiatoare,
exclusiv prețul, asupra cărora
inițiatorul sesiunii de
tranzacționare a dorit să discute
în cadrul etapei de dialog
competitiv, pentru identificare
24

tranzacționare în etapa de
evaluare a ofertelor finale.
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7.4.12.După ce a declarat
închisă etapa de dialog și a
anunțat participanții la piață
asupra acestui fapt, Comisiile
de dialog competitiv prin SC
Opcom SA, notifică
participanții la dialog asupra
rezultatului etapei de dialog,
invită participanții selectați să
își exprime acordul privind
oferta finală și clauzele
contractuale finale prin
formularea ofertei de preț față
de documentele finale ce sunt
publicate împreună cu Anunțul
de organizare a etapei de
evaluare a ofertelor finale.

în etapa de pentru evaluare a
ofertelor finale.**)

condițiilor ferme ale ofertei
finale ce nu vor face obiectul
sesiunii de tranzacționare în
*) Initiatorul nu poate agrea nimic in etapa de evaluare a ofertelor
finale.
timpul dialogurilor individuale.
Fiecare discutie trebuie sa
contribuie echidistant la formularea
de catre initiator a ofertei finale.
**) Pentru consecventa
Față de observațiile formulate
7.4.12.După ce SC Opcom SA a
propunem modificarea textului
declarat închisă etapa de dialog
după cum urmează:
competitiv și a anunțat participanții
la piață asupra acestui fapt, Comisiile 7.4.12.După ce au declarat
de dialog competitiv prin SC Opcom închisă etapa de dialog și a
SA, notifică participanții la dialog
anunțat participanții la piață
asupra rezultatului etapei de dialog,
asupra acestui fapt, inițiatorul
ofertantul initiator transmite oferta
sesiunii de tranzacționare
finala, pe care OPCOM o publica,
transmite SC Opcom SA
invitănd participanții selectați dupa
comunicarea privind forma
etapa de precalificare să își exprime
finală a ofertei și contractului
acordul privind oferta finală și
pentru care se dorește
clauzele contractuale finale prin
organizarea etapei de atribuire a
formularea sa transmita ofertei de
ofertei finale.
preț , acceptand astfel față de
SC Opcom SA publică oferta
documentele finale ce sunt publicate finală și forma contractului
împreună cu Anunțul de organizare a notificate de către inițiator și
etapei de evaluare a ofertelor finale.
invită participanții selectați să își
exprime acordul privind oferta
finală și clauzele contractuale
In etapa de dialog nu are loc o
finale prin formularea ofertei de
selectie, ci o serie de dialoguri care
preț față de documentele finale
are rolul definitivarii de catre
ce sunt publicate împreună cu
initiator a ofertei si de a da
Anunțul de organizare a etapei
posibilitatea respondentilor sa-i
de evaluare a ofertelor finale.
influenteze decizia. Formularea
25

trebuie sa reflecte aceasta.
26

27

CONFIRMAR
EA
TRANZACȚII
LOR;
SOLUȚIONA
REA
CONTESTAȚI
ILOR;
SEMNAREA
CONTRACTE
LOR, pag.23
CONFIRMAR
EA
TRANZACȚII
LOR;
SOLUȚIONA
REA
CONTESTAȚI
ILOR;
SEMNAREA
CONTRACTE
LOR, pag.23

7.5.21. În maxim 24 ore de la
închiderea etapei de evaluare a
ofertelor finale, SC Opcom SA,
în calitate de OPCCB,
transmite Participanţilor la
PCCB-DC
Confirmările de tranzacţie,
conform rezultatelor procedurii
de dialog competitiv. (Anexa
10 și Anexa 11 la prezenta
Procedură).

De acord cu modificarea
7.5.21. În maxim 24 ore de la
textului.
închiderea etapei de evaluare a
ofertelor finale, SC Opcom SA, în
calitate de OPCCB, transmite
Participanţilor la PCCB-DC
Confirmările de tranzacţie, conform
rezultatelor sesiunii de tranzactionare
prin procedurii de dialog competitiv.
(Anexa 10 și Anexa 11 la prezenta
Procedură).

Pentru consecventa
7.5.24. După încheierea sesiunii de
7.5.24. După încheierea
tranzacționare prin dialog
sesiunii de tranzacționare prin
competitiv, OPCCB:
dialog competitiv, OPCCB:
a) va publica pe pagina sa de web
a) va publica pe pagina sa de
(www.opcom.ro) rezultatele sesiunii
web (www.opcom.ro)
rezultatele dialogului
de tranzacționare prin dialog
competitiv, respectiv numele
competitiv, respectiv numele
Participantilor ce au intrat în
Participantilor ce au intrat în etapa de
dialog
dialog competitiv, cantităţile
competitiv, cantităţile
tranzacţionate şi preţul de adjudecare
tranzacţionate şi preţul de
a ofertelor, fără a se menţiona
adjudecare a ofertelor
numele câştigătorilor* *);
fără a se menţiona numele
b) va notifica prin fax câştigătorul
câştigătorilor;
câştigătorii sesiunii de tranzactionare
b) va notifica prin fax
prin dialogului competitiv (Anexa
câştigătorul dialogului
10);
competitiv (Anexa 10);
c) va notifica prin fax iniţiatorii
c) va notifica prin fax iniţiatorii iniţiatorul dialogului competitiv
dialogului competitiv (Anexa
(Anexa 11).
11).

În cadrul celorlalte întâlniri ale
Grupului de lucru s-a agreat
forma de publicare precizată prin
textul de referință.
Capitolul face referire la
obligațiile OPCCB față de
fiecare participant la piață iar
anexele la care se face referire
sunt adresate câte unui singur
participant la piață.
Propunem menținerea textului
de referință.
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7.5.26. Tranzacţiile efectuate
se consemnează de către părţi
prin semnarea şi depunerea la
OPCCB, în termen de maxim
trei (3) zile lucrătoare de la
data comunicării rezultatelor
dialogului competitiv, a
contractului pentru
vânzareacumpărarea
energiei electrice, publicat
împreună cu oferta inițiatoare
finală, cu respectarea întocmai
a contractului cadru de
vânzare/cumpărare a energiei
electrice pe PCCB-DC pentru
perioade de livrare medii și
lungi (recomandat
pentru perioade de livrare mai
mari de un (1) an) aprobat de
Autoritatea
Competentă, a condițiilor
stabilite în urma derulării
etapei de dialog competitiv și a
condițiilor ofertelor atribuite în
etapa de evaluare a ofertelor
finale, conform prezentei
Proceduri.
8.
8.1. (h)
PUBLICAREA Rezultatele zilei de evaluare a
INFORMAŢII ofertelor finale, precizând

*)
In intalnirea grupului de lucru din
16.08.2012 s-a discutat despre
publicarea numelui castigatorilor.
7.5.26. Partile au
obligatiaTranzacţiile efectuate se
consemnează de către părţi prin
semnariiea şi depuneriiea *) la
OPCCB, în termen de maxim trei (3)
zile lucrătoare de la data comunicării
rezultatelor dialogului competitiv, a
contractului pentru
vânzareacumpărarea energiei
electrice, publicat împreună cu oferta
inițiatoare finală, cu respectarea
întocmai a contractului cadru de
vânzare/cumpărare a energiei
electrice pe PCCB-DC pentru
perioade de livrare medii și lungi
(recomandat pentru perioade de
livrare **) mai mari de un (1) an)
aprobat de Autoritatea
Competentă, a condițiilor stabilite în
urma derulării etapei de dialog
competitiv și a condițiilor ofertelor
atribuite în etapa de evaluare a
ofertelor finale, conform prezentei
Proceduri.
*) pentru claritate
**) conform 2
8.1. (h)
Rezultatele zilei etapei de licitatie
on-line pentrude evaluare a ofertelor

Conform 2 propunem
menținerea textului de referință.

În cadrul celorlalte întâlniri ale
Grupului de lucru s-a agreat
forma de publicare precizată prin
27
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ANEXA I

numele inițiatorului sesiunii de
tranzacționare prin dialog
competitiv, numărul de
contracte ofertate în piață,
cantităţile tranzacţionate, prețul
de pornire, preţul de
adjudecare a ofertelor şi
numele Participanţilor care au
participat la etapa de evaluare a
ofertelor finale cu
oferte de răspuns, fără a se
menţiona numele
câştigătorilor, după închiderea
etapei de evaluare a ofertelor
finale;

finale, precizând numele inițiatorului
sesiunii de tranzacționare prin dialog
competitiv, numărul de contracte
ofertate în piață, cantităţile
tranzacţionate, prețul de pornire,
preţul de adjudecare a ofertelor şi
numele Participanţilor care au
participat la etapa de evaluare a
ofertelor finale cu
oferte de răspuns, fără a se menţiona
numele câştigătorilor *), după
închiderea etapei de evaluare a
ofertelor finale;

textul de referință.
Pentru conformitate propunem
înlocuirea formulării ”
Rezultatele zilei de evaluare a
ofertelor finale” cu fromularea ”
Rezultatele etapei de evaluare a
ofertelor finale”.

*) In intalnirea grupului de lucru din
16.08.2012 s-a discutat despre
publicarea numelui castigatorilor.
1) Constituirea garanțiilor
1) In organigrama nu se intelege daca se depun garantii doar de
reprezintă un proces a cărui
catre respondentii selectati in faza de preselectie sau inainte de
finalitate este precizată în
aceasta
procedură. (6.5.3 pentru
participantii cu oferte
2) Lipseste in organigrama actiunea de publicare a ofertei finale de
initiatoare si 6.5.4 pentru
catre initiator, inainte de publicarea anuntului etapei evaluare
participantii cu oferte de
finale;
raspuns.) Diagrama reflecta
precizarile procedurii.
3) ar trebui evidentiata posibilitatea ca faza II a etapei de evaluare
2) Conform 7.4.12. Oferta finala
prin licitatie on-line sa nu mai fie necesara. Trebuie inlocuit
si forma finala a contractului
"Etapa.....I" si "Etapa .... II" cu "Faza I..., II
se publica impreuna cu
Anuntul de organizare a
etapei de evaluare a ofertelor
finale.
3) Diagrama de proces face
referire la Etapa de evaluare
28
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ANEXE

Este necesara o anexa pentru formatul confirmarii de calificare

a ofertelor finale fazele fiind
marcate cu I si respectiv II
fara a se mentionat si
cuvantul ”Faza” datorita
lipsei de spatiu, considerand
suficient de explicita
Procedura.
Nu identificam necesitatea unei
astfel de anexe. Textul care ar fi
supus standardizarii este extrem
de limitat datorita
caractersiticilor mesajului
transmis.
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GENERAL

Garantiile de participare la licitatie sunt foarte mari; Ex: 1
contract 5 ani 50 MW, 50 euro inseamna 1.1 mil euro

Față de observația formulată
propunem următoarele
reformulări:
4.23. Garanţia financiară de
participare
la
dialog
competitiv – Sume de bani
şi/sau instrumente financiare
[…] Cuantumul acestor garanţii
este
calculat
de
către
Participanţii la PCCB-DC ca
reprezentând cel puțin 1% din
valoarea tranzacțiilor pe care
aceștia întenționează să le
încheie.
Pentru
acordarea
dreptului de a participa cu oferte
pe
Piața
centralizată
a
contractelor bilaterale de energie
electrică OPCCB verifică dacă
garanțiile
financiare
de
participare la dialog competitiv
constituite reprezintă minim 1%
din valoarea
ofertelor
iniţiatoare pentru care aceștia
doresc să participe la procedurile
de dialog competitiv, calculată
pentru perioada de livrare de 1
an, în cazul ofertelor pentru
perioade de livrare mai lungi de
1 an sau pentru întreaga perioadă
de livrare, și dacă perioada de
valabilitate a acestora depășește
cu cinci (5) zile lucrătoare data
evaluării ofertelor finale;
30

6.5.6. Cuantumul și perioada de
valabilitate a garanţiei financiare
de participare la dialog
competitiv constituite reprezintă
criteriu de validare pentru
participarea în cadrul
procedurilor de dialog
competitiv. Pentru acordarea
dreptului de a participa cu oferte
pe Piața centralizată a
contractelor bilaterale de energie
electrică OPCCB verifică dacă
garanțiile financiare de
participare la dialog competitiv
reprezintă minim 1% din
valoarea aferentă:
a)
unei perioade de livrare
de 1 an, în cazul ofertelor
publicate pentru periode de
livrare mai mari de 1 an;
b)
perioadei de livrare
propusă prin oferta publicată, în
cazul ofertelor publicate pentru
periode de livrare mai mici de 1
an;
pentru care Participantul la
PCCB-DC intenționează să
participe la procedurile de dialog
competitiv și dacă perioada de
valabilitate a acestora depășește
cu cinci (5) zile lucrătoare data
evaluării ofertelor finale.
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