Tabel centralizator al propunerilor şi observaţiilor referitoare la Convenția de participare la piața centralizată pentru serviciul universal,
supusă consultării publice pe website-ul OPCOM
Propunerile și comentariile Grupului de lucru

Propunerea OPCOM
2.8.
Să fie notificat de către OPCOM SA
cu privire la tranzacțiile încheiate, prin
formularul fax de confirmare a tranzacțiilor,
în condițiile și termenele prevăzute în
Procedura PCSU;

2.12. Să decidă încetarea aplicabilității
prezentei
Convenții,
cu
respectarea
prevederilor procedurii aplicabile privind
înregistrarea participanților la PCSU avizată
de ANRE, inclusiv în cazul în care acesta nu
acceptă textul prezentei Convenții revizuit și
avizat de ANRE;
3.6. Să încheie cu FUI contracte de vânzarecumpărare, în conformitate cu rezultatele
notificate de către OPCOM SA, după
închiderea fiecărei sesiuni de licitație în care
a încheiat tranzacții și cu respectarea
întocmai a prevederilor Procedurii PCSU;

AFEER/ GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, Textul Convenției a fost modificat după
d.o.o.
cum urmează:
2.8. Să fie notificat de către OPCOM SA,
Motivație: Diversificarea canalelor de comunicare pentru o mai
prin
fax și e-mail, cu privire la
mare siguranţă.
tranzacțiile încheiate, în condițiile și
2.8 “Să fie notificat de către OPCOM SA cu privire la tranzacțiile
termenele prevăzute în Procedura PCSU;
încheiate, prin mail si formularul fax de confirmare a tranzacțiilor,
în condițiile și termenele prevăzute în Procedura PCSU”
ANRE
Textul Convenției a fost modificat
conform propunerii.
2.12. Să decidă încetarea aplicabilității prezentei Convenții, cu
respectarea prevederilor procedurii aplicabile privind înregistrarea
participanților la PCSU avizată de ANRE, inclusiv în cazul în care
acesta nu acceptă textul prezentei Convenții, în formă revizuită și
avizată de ANRE;
ANRE
3.6. Să încheie cu FUI contracte de vânzare-cumpărare, în
conformitate cu rezultatele notificate de către OPCOM SA, după
închiderea fiecărei sesiuni de licitație în care a încheiat tranzacții
și cu respectarea întocmai a prevederilor Procedurii PCSU;
Comentariu: FUI e cam prea pe general, cred ca ar fi mai potrivit
cumparator.Conform definitiei FUI nu este neaparat si participantcumparator care a incheiat tranzactii intr- o sesiune de licitatii. Ar
trerbui reformutat aî sa se evite si o eventuala cacofonie.

3.7. Să desemneze și să comunice OPCOM
SA numele și datele de contact ale
reprezentanților săi având drept de a
introduce, modifica și anula conținutul
ofertelor
de
vânzare
în
numele

Răspuns OPCOM

ANRE
3.7. Să desemneze și să comunice OPCOM SA numele și datele
de contact ale reprezentanților săi, având cu drept de a introduce,
modifica și anula conținutul ofertelor de vânzare în numele
participantului-vânzător pe care îl reprezintă și de a lua hotărâri în

Propunem următoarea reformulare:
3.6. Să încheie contracte de vânzarecumpărare, în conformitate cu rezultatele
notificate de către OPCOM SA, după
închiderea fiecărei sesiuni de licitație în care
a încheiat tranzacții și cu respectarea
întocmai a prevederilor Procedurii PCSU;

Textul Convenției a
conform propunerii.

fost

modificat
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participantului-vânzător pe care îl reprezintă numele acestuia privitor la participarea la licitație, precum și datele
și de a lua hotărâri în numele acestuia privitor de contact utilizate în relația cu OPCOM SA în activitatea
la participarea la licitație, precum și datele de operativă, conform cerințelor cadrului de reglementare aplicabil;
contact utilizate în relația cu OPCOM SA în
activitatea operativă, conform cerințelor
cadrului de reglementare aplicabil;
3.11. Să plătească, în termen de cinci (5)
zile lucrătoare de la data transmiterii
solicitării de către OPCOM SA, penalitatea
prevăzută de Procedura PCSU, de
Regulamentul PCSU și de prezenta
Convenție, în cazul în care refuză încheierea
unui contract conform tranzacțiilor bilaterale
comunicate de OPCOM SA, sau prezintă și
refuză corectarea contractului neconform cu
cel cadru de vânzare-cumpărare a energiei
electrice tranzacționate pe PCSU;

ANRE

4.8. Să fie notificat de către OPCOM SA,
cu privire la tranzacțiile încheiate, prin
formularul fax de confirmare a tranzacțiilor,
în condițiile și termenele prevăzute în
Procedura PCSU;

AFEER/ GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije,
d.o.o.

4.10. Să încaseze penalitatea prevăzută de
Procedura PCSU, de Regulamentul PCSU și
de prezenta Convenție, în cazul în care
partenerul/partenerii
din
tranzacțiile
bilaterale comunicate de OPCOM SA refuză
încheierea contractului; acesta poate încasa
contravaloarea penalității doar dacă face
dovada semnării contractului cu rezultatul
sesiunii de licitație;

ANRE

3.11. Să plătească, în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data
transmiterii solicitării de către OPCOM SA, penalitatea prevăzută
de Procedura PCSU, de Regulamentul PCSU și de prezenta
Convenție, în cazul în care refuză încheierea unui contract
conform tranzacțiilor bilaterale comunicate de OPCOM SA, sau
prezintă și refuză corectarea contractului neconform cu cel cadru
de vânzare-cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe
PCSU;
Comentariu: Nu inteleg formularea

Motivație: Diversificarea canalelor de comunicare pentru o mai
mare siguranţă.
4.8.Să fie notificat de către OPCOM SA, cu privire la tranzacțiile
încheiate, prin mail si formularul fax de confirmare a tranzacțiilor,
în condițiile și termenele prevăzute în Procedura PCSU
4.10. Să încaseze penalitatea prevăzută de Procedura PCSU, de
Regulamentul PCSU și de prezenta Convenție, în cazul în care
partenerul/partenerii din tranzacțiile bilaterale comunicate de
OPCOM SA refuză încheierea contractului; acesta poate încasa
contravaloarea penalității doar dacă face dovada semnării
contractului conform cu rezultatul sesiunii de licitație;

Propunem reformularea articolului astfel:
3.11. Să plătească, în termen de cinci (5)
zile lucrătoare de la data transmiterii
solicitării de către OPCOM SA, penalitatea
prevăzută de Procedura PCSU, de
Regulamentul PCSU și de prezenta
Convenție, în cazul în care refuză încheierea
unui contract conform tranzacțiilor bilaterale
comunicate de OPCOM SA, sau prezintă un
contract neconform cu cel cadru de vânzarecumpărare a energiei electrice tranzacționate
pe PCSU și refuză corectarea acestuia;
La fel cu propunerea de la 2.8.
4.8. Să fie notificat de către OPCOM SA,
prin fax și e-mail, cu privire la tranzacțiile
încheiate, în condițiile și termenele
prevăzute în Procedura PCSU;

Textul Convenției a fost modificat
conform propunerii.
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4.12. Să decidă încetarea aplicabilității
prezentei
Convenții,
cu
respectarea
prevederilor procedurii aplicabile privind
înregistrarea participanților la PCSU avizată
de ANRE, inclusiv în cazul în care acesta nu
acceptă textul prezentei Convenții revizuit și
avizat de ANRE;
5.6. Să încheie cu participanții-vânzători la
licitație contracte de vânzare-cumpărare, în
conformitate cu rezultatele notificate de către
OPCOM SA ,după închiderea fiecărei
sesiuni de licitație în care a încheiat tranzacții
și cu respectarea întocmai a prevederilor
Procedurii PCSU;

ANRE
4.12. Să decidă încetarea aplicabilității prezentei Convenții, cu
respectarea prevederilor procedurii aplicabile privind înregistrarea
participanților la PCSU avizată de ANRE, inclusiv în cazul în care
acesta nu acceptă textul prezentei Convenții, în formă revizuită și
avizată de ANRE;
ANRE
5.6.
Să încheie cu participanții-vânzătorii la licitație
contracte de vânzare-cumpărare, în conformitate cu rezultatele
notificate de către OPCOM SA ,după închiderea fiecărei sesiuni
de licitație în care a încheiat tranzacții și cu respectarea întocmai a
prevederilor Procedurii PCSU;
Comentariu: Conform definitiei din regulament vanzatorul este
participantul –vanzator declarat castigator in urma organizarii unei
sesiuni de licitatii.

5.7. Să desemneze și să comunice
OPCOM SA numele și datele de contact ale
reprezentanților săi având drept de a
introduce, modifica și anula conținutul
ofertelor de cumpărare în numele
participantului-cumpărător pe care îl
reprezintă și de a lua hotărâri în numele
acestuia privitor la participarea la licitație,
precum și datele de contact utilizate în relația
cu OPCOM SA în activitatea operativă,
conform cerințelor cadrului de reglementare
aplicabil;

ANRE

5.11. Să plătească, în termen de cinci (5)
zile lucrătoare de la data transmiterii
solicitării de către OPCOM SA, penalitatea
prevăzută de Procedura PCSU, de
Regulamentul PCSU și de prezenta
Convenție, în cazul în care refuză încheierea
unui contract conform tranzacțiilor bilaterale

ANRE

5.7. Să desemneze și să comunice OPCOM SA numele și datele
de contact ale reprezentanților săi, cu având drept de a introduce,
modifica și anula conținutul ofertelor de cumpărare în numele
participantului-cumpărător pe care îl reprezintă și de a lua hotărâri
în numele acestuia privitor la participarea la licitație, precum și
datele de contact utilizate în relația cu OPCOM SA în activitatea
operativă, conform cerințelor cadrului de reglementare aplicabil;

5.11.
Să plătească, în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la
data transmiterii solicitării de către OPCOM SA, penalitatea
prevăzută de Procedura PCSU, de Regulamentul PCSU și de
prezenta Convenție, în cazul în care refuză încheierea unui
contract conform tranzacțiilor bilaterale comunicate de OPCOM
SA, sau prezintă și refuză corectarea contractului neconform cu cel

Textul Convenției a fost modificat
conform propunerii.

Propunem următoarea formulare, în
concordanță cu art.3.6.:
5.6. Să încheie contracte de vânzarecumpărare, în conformitate cu rezultatele
notificate de către OPCOM SA , după
închiderea fiecărei sesiuni de licitație în care
a încheiat tranzacții și cu respectarea
întocmai a prevederilor Procedurii PCSU;

Textul Convenției a fost modificat
conform propunerii.

Propunem reformularea articolului
astfel:
5.11. Să plătească, în termen de cinci (5)
zile lucrătoare de la data transmiterii
solicitării de către OPCOM SA, penalitatea
prevăzută de Procedura PCSU, de
Regulamentul PCSU și de prezenta
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comunicate de OPCOM SA, sau prezintă și cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice tranzacționate pe
refuză corectarea contractului neconform cu PCSU;
cel cadru de vânzare-cumpărare a energiei
Comentariu: Nu inteleg
electrice tranzacționate pe PCSU;

6.4. Să solicite penalitățile, prevăzute de
Procedura PCSU, în cazul refuzului
Participantului de a semna contractul cadru
de vânzare-cumpărare a energiei electrice
urmare a tranzacțiilor încheiate pe PCSU sau
prezintă și refuză corectarea contractului
neconform cu cel cadru de vânzarecumpărare a energiei electrice tranzacționate
pe PCSU;
7.7. Să încaseze și să repartizeze
penalitatea, conform prevederilor Procedurii
PCSU, în cazul refuzului Participantului de a
semna contractul cadru de vânzarecumpărare a energiei electrice, ulterior
încheierii de tranzacții în cadrul sesiunilor de
licitație organizate pe PCSU sau prezintă și
refuză corectarea contractului neconform cu
cel cadru de vânzare-cumpărare a energiei
electrice tranzacționate pe PCSU;

ANRE
6.4.
Să solicite penalitățile, prevăzute de Procedura PCSU,
în cazul refuzului Participantului de a semna contractul cadru de
vânzare-cumpărare a energiei electrice urmare a tranzacțiilor
încheiate pe PCSU sau prezintă și refuză corectarea contractului
neconform cu cel cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice
tranzacționate pe PCSU;

ANRE
7.7. Să încaseze și să repartizeze penalitatea, conform prevederilor
Procedurii PCSU, în cazul refuzului Participantului de a semna
contractul cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice,
ulterior încheierii de tranzacții în cadrul sesiunilor de licitație
organizate pe PCSU sau prezintă și refuză corectarea contractului
neconform cu cel cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice
tranzacționate pe PCSU;

8.1. Fiecare parte va lua toate măsurile ANRE
pentru
păstrarea
confidențialității
8.1. Fiecare parte va lua toate măsurile pentru păstrarea
informațiilor confidențiale furnizate de
confidențialității informațiilor confidențiale furnizate de cealaltă
cealaltă parte sau obținute în derularea
parte, sau obținute în derularea atribuțiilor sale și nu le va divulga
niciunui terț, fără acceptul prealabil al părții emitente.

Convenție, în cazul în care refuză încheierea
unui contract conform tranzacțiilor
bilaterale comunicate de OPCOM SA, sau
prezintă și refuză corectarea un contractului
neconform cu cel cadru de vânzarecumpărare a energiei electrice
tranzacționate pe PCSU și refuză corectarea
acestuia;
Propunem reformularea articolului
astfel:
6.4. Să solicite penalitățile, prevăzute de
Procedura PCSU, în cazul refuzului
Participantului de a semna contractul cadru
de vânzare-cumpărare a energiei electrice
urmare a tranzacțiilor încheiate pe PCSU
sau prezintă un contract neconform cu cel
cadru de vânzare-cumpărare a energiei
electrice tranzacționate pe PCSU și refuză
corectarea acestuia;
Propunem reformularea articolului
astfel:
7.7.
Să încaseze și să repartizeze
penalitatea, conform prevederilor Procedurii
PCSU, în cazul refuzului Participantului de
a semna contractul cadru de vânzarecumpărare a energiei electrice, ulterior
încheierii de tranzacții în cadrul sesiunilor
de licitație organizate pe PCSU sau prezintă
un contract neconform cu cel cadru de
vânzare-cumpărare a energiei electrice
tranzacționate pe PCSU și refuză corectarea
acestuia;
Propunem menținerea formei inițiale
deoarece alte informații decât cele
confidențiale nu intră sub incidența acestui
articol.
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atribuțiilor sale și nu le va divulga niciunui
terț, fără acceptul prealabil al părții emitente.

8.2. b) erau în posesia părții care a primit-o, ANRE
Textul Convenției a fost modificat
fără restricții privind divulgarea, înainte de
conform propunerii.
8.2. b) erau în posesia părții care ale-a primit-o, fără restricții
primirea sa de la partea emitentă;
privind divulgarea, înainte de primirea sa lor de la partea emitentă;

12.1. a) Regulamentul de organizare și
desfășurare a licitațiilor pe piața centralizată
pentru serviciul universal aprobat prin
Ordinul
Președintelui
ANRE
nr.
27/31.01.2018;

ANRE
12.1. a) Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor
pe piața centralizată pentru serviciul universal aprobat prin
Ordinul Președintelui ANRE nr. 27/31.01.2018;
ANRE
Art. 11.2.; 14.2 și 14.3 înlocuirea denumirii

Textul Convenției a fost modificat
conform propunerii.

Textul Convenției a fost modificat
conform propunerii.

„Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei” cu
„ANRE”
Anexa: termenii standard
2.8.
Contract cadru de vânzare cumpărare a energiei electrice tranzacționate
pe piața centralizată pentru serviciul
universal – Contract încheiat între părțile
stabilite câștigătoare în urma desfășurării
unei sesiuni de licitații organizată pe piața
centralizată pentru serviciul universal.
Conținutul și forma contractului cadru sunt
aprobate de ANRE și sunt ferm acceptate de
către participanții la PCSU. Acesta este un
contract cu executare fermă ce presupune
respectarea întocmai a clauzelor publicate,

AFEER/ GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, Propunem următoarea reformulare:
d.o.o.
4.6. Contract de vânzare-cumpărare a
energiei electrice tranzacționate pe
Motivație: Coreleare cu propunerile de la Procedura PCSU- si
piața centralizată pentru serviciul
Conform prevederilor art. 51 alin. (1) şi art. 60 din Ordinul
universal – Contract încheiat între
preşedintelui ANRE nr. 27/31.01.2018
părțile stabilite câștigătoare în urma
2.1. Contract cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice
desfășurării unei sesiuni de licitații
tranzacționate pe piața centralizată pentru serviciul universal
organizată pe piața centralizată pentru
– Contract încheiat între părțile stabilite câștigătoare în urma
serviciul universal. Obligatoriu acesta
desfășurării unei sesiuni de licitații organizată pe piața centralizată
are la bază forma Contractului-cadru de
pentru serviciul universal. Obligatoriu acesta are la bază
vânzare-cumpărare a energiei electrice
Conținutul și forma contractului cadru de vânzare-cumpărare a
tranzacţionate pe PCSU, avizat de către
energiei electrice tranzacţionate pe PCSU care stabileşte drepturile
ANRE, care stabileşte drepturile şi
şi obligaţiile părţilor contractante şi este avizat de către ANRE sunt
obligaţiile părţilor contractante şi
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livrarea/consumul energiei electrice și aprobate de ANRE și sunt ferm acceptate de către participanţii la
primirea/plata prețului stabilite în urma PCSU. Acesta este un contract cu executare fermă ce presupune
respectarea întocmai a clauzelor publicate, livrarea/consumul
desfășurării sesiunii de licitații;
energiei electrice şi primirea/plata preţului stabilite în urma
desfășurării sesiunii de licitații
ANRE
Eliminarea definițiilor pentru: „Corelare”, „Oferte compatibile”,
„Ofertă de cumpărare”, „Ofertă de vânzare”, „Operator al pieței
centralizate pentru serviciul universal (OPCSU)”, „Participantcumpărător”, „Participant-vânzător”, „Piața centralizată pentru
serviciul universal”, „Platforma informatică a PCSU”, „Regim de
serviciu universal”, având în vedere că acești termeni sunt definiți
în Regulamentul PCSU

reflectă întocmai datele comunicate de
OPCSU prin notificările privind
tranzacțiile încheiate;

Suntem de acord cu eliminarea
definițiilor menționate.

Notă: GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o. a comunicat observațiile sale prin AFEER.
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