CONVENȚIA DE PARTICIPARE LA PIAȚA DE CERTIFICATE VERZI
Nr. crt.
Participant PCV
1
RENOVATIO TRADING S.R.L. /
Claudiu Florici

2

E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.

Propunere OPCOM S.A.

"4.17 Să transfere CV tranzacționate, din contul
vânzătorului în contul cumpărătorului, după primirea
din partea vânzătorului a confirmărilor de încasare
corespunzătoare CV tranzacționate, în cel mult o zi
lucrătoare de la data înregistrării la ”OPCOM” S.A. a
confirmării de încasare de către vânzător a
contravalorii CV vândute, în cazul în care aceasta
conține date corecte, respectiv în cel mult o zi
lucrătoare de la data înregistrării la ”OPCOM” S.A. a
confirmării de încasare corectate de către vânzător
pentru eliminarea neconformităților notificate de
”OPCOM” S.A.."

Observațiile și/sau propunerile transmise
Legea 220/2008 cu multe completări ulterioare are printre
obiective reducerea amprentei de carbon. Cred că și Piața
de Certificate Verzi (consecință a acestei legi) are același
obiectiv.
Din anul 2008 și până azi Convenția de participare al PCV a
suferit numeroase amendamente necesitând reemitere,
semnături și ștampile.
Consider că (acesta este punctul meu de vedere, nu
neapărat al societății pe care o reprezint) actualizarea
convenției nu ar trebui însoțită de tipărirea și semnarea (în
două exemplare) a unor texte juridice foarte asemănătoare
cu cele precedente.
Multe societăți preocupate de amprenta de carbon publică
pe site-ul propriu Condiții Generale și Specifice de Utilizare a
Produselor și Serviciilor lor. Orice client care dorește să
contracteze produse și servicii, trebuie să bifeze că a citit și
a înțeles termenii respectivelor condiții (de multe ori
completând un formular electronic).
Vă rog să analizați oportunitea de proceda într-o manieră
asemănătoare la constituirea și actualizarea Convenției de
Participare la PCV.

Raspuns OPCOM S.A. la observațiile și/sau
propunerile transmise

Data
transmiterii
observațiilor

În conformitate cu prevederile Art. 12 din
Regulamentul de organizare și funcționare a pieței de
certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr.
77/2017: "(1) OPCV stabileşte conţinutul-cadru al
convenţiei de participare la PCV, care trebuie să
cuprindă drepturile şi responsabilităţile reciproce ale
OPCV şi ale participantului la PCV.
(2) Pentru a se înscrie la PCV, operatorii economici se
adresează în scris la OPCV şi semnează cu acesta
convenţia de participare la PCV.
(3) Înregistrarea ca participant la PCV a operatorului
economic respectiv devine efectivă începând cu data
intrării în vigoare a convenţiei prevăzute la alin. (1).
(4) Semnarea convenţiei de participare la PCV oferă
participanţilor la PCV dreptul de a participa atât la
PCBCV, cât şi la PCSCV.
(5) După semnarea convenţiei de participare la PCV,
operatorii economici vor fi înregistraţi în RPPCV."
Propunem menținerea formulării din documentul de
discuție.

8/24/2017

a.
la art. 4.17 se completează cu: “Să înregistreze în
ziua primirii confirmarea de încasare pe proprie răspundere
a vânzătorului”;

OPCOM S.A. înregistrează în ziua primirii confirmarea
de încasare pe proprie răspundere a vânzătorului în
cazul în care documentul transmis este conform cu
regulile de derulare a corespondenței electronice
publicate pe web-site-ul OPCOM în meniul
“Compania/Contact”
(http://www.opcom.ro/uploads/doc/Compania/Reguli_B
unaPracticaE-mail.pdf) și a fost primit în cadrul orelor
de program.
Confirmarile de încasare pe proprie raspundere
transmise în conformitate cu regulile de derulare a
corespondenței electronice publicate pe web-site-ul
OPCOM, dar primite în afara programului de lucru sunt
înregistrate în ordinea primirii, în urmatoarea zi
lucratoare.

8/29/2017

b.
Pentru păstrarea echilibrului între părţi OPCOM ar
trebui să suporte sancţuni/ penalităţi pentru nerespectarea
obligaţiilor asumate prin convenţie şi acoperirea daunelor
produse (netransferarea certificatelor tranzacţionate în
termen; suspendarea pe motiv neîntemeiat; întârzierea
ridicării suspendării);

Competențele și atribuțiile OPCV în organizarea și
funcționarea PCV sunt cele precizate în Sectiunea a 5-a
din Regulamentul de organizare și funcționare a pieței
de certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr.
77/2017.
De altfel, observația nu este clară cu privire la
termenele pe care considerați că OPCOM nu le-ar
respecta, care sunt cazurile de suspendare sau ridicare
a măsuri suspendării în afara regulilor stabilite prin
ROFPCV ce ar putea fi create
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Nr. crt.
Participant PCV
Propunere OPCOM S.A.
3
ELECTRICA FURNIZARE S.A. / C "Art.3.22. Să transmită la „OPCOM” S.A. informaţiile
referitoare la tranzacţiile efectuate prin CBCV
încheiate prin negociere directă, respectiv numărul de
CV tranzacţionate, preţul de tranzacţionare, codurile
numerice ale acestora, inclusiv confirmările de
încasare privind stingerea obligaţiilor de plată între
părţi corespunzătoare CV tranzacţionate, în termen de
1 (o) zi lucrătoare de la încasare."

"Art.4.20 În situații excepționale în care transferul CV
nu poate fi efectuat în termen de cel mult o zi
lucrătoare de la data înregistrării la operatorul pieței
de verificate verzi a confirmării de încasare a
contravalorii CV vândute de către vânzător, sau a
cererii de transfer, cum ar fi, dar fără a se limita la:
funcționarea neconformă a Registrului de Certificate
Verzi, întreruperea conexiunii la internet, erori
identificate în confirmările pe proprie răspundere
primite de la participanții la piață etc, operatorul pieței
de certificate vezi va efectua transferul CV în cel mai
scurt timp după înlăturarea cauzei care a dus la
imposibilitatea efectuării transferului de CV."

Observațiile și/sau propunerile transmise
Propunem urmatorul text: Să transmită la „OPCOM” S.A.
informaţiile referitoare la tranzacţiile efectuate prin CBCV
încheiate prin negociere directă, respectiv confirmările de
încasare privind stingerea obligaţiilor de plată între părţi
corespunzătoare CV tranzacţionate, în termen de 1 (o) zi
lucrătoare de la încasare.

Avand in vedere faptul ca aceste tipuri de evenimente nu
pot fi controlate sau prevazute de catre parti, participantii la
piata ar trebui exonerati de obligatiile legale care decurg din
neindeplinirea de care OPCV a obligatiei de transfer a CV.
Drept urmare, propunem completarea art 4.20 cu
urmatoarele:” Participantii la piata afectati fiind exonerati de
indeplinirea obligatiilor legale/contractuale pana la
remedierea situatiei de catre OPCV’”.

Raspuns OPCOM S.A. la observațiile și/sau
propunerile transmise
În conformitate cu prevederile Art. 49 (2) b) din
Regulamentul de organizare și funcționare a pieței de
certificate verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr.
77/2017, vânzătorul de CV prin CBCV negociate direct
are următoarele obligaţii: "să transmită la OPCV
informaţiile referitoare la tranzacţiile efectuate prin
CBCV încheiate prin negociere directă, respectiv
numărul de CV tranzacţionate, preţul de tranzacţionare,
codurile numerice ale acestora, inclusiv confirmările de
încasare privind stingerea obligaţiilor de plată între
părţi corespunzătoare CV tranzacţionate, în termen de
1 zi lucrătoare de la încasare."
Propunem menținerea formulării din documentul de
discuție.

Data
transmiterii
observațiilor
8/30/2017

Având în vedere că CV nu fac obiectul retranzacționării
și OPCOM S.A. nu este contraparte în contractele
încheiate, acesta nu îl poate exonera pe participant de
îndeplinirea obligațiilor contractuale prin convenția de
participare la piață.
În cazul în care în cadrul documentelor primite sunt
identificate erori, OPCV are obligația conform Art. 4.19:
"Să notifice prin e-mail participantul la piață care a
transmis o confirmare pe proprie răspundere privind
încasarea CV tranzacționate sau o solicitare de transfer
din contul de producător în contul de furnizor, asupra
neconformităților identificate, în cel mult o zi lucrătoare
de la data înregistrării la operatorul pieței de certificate
verzi a documentului transmis."
Participanții la PCV sunt direct răspunzători pentru
datele transmise în cadrul confirmărilor pe propria
răspundere și nu pot exonerati de îndeplinirea
obligațiilor legale în cazul în care datele transmise
conțin erori.
Cazurile exoneratoare de răspundere sunt precizate la
Art. 6 din Convenția de participare la piața de certificate
verzi".
Propunem menținerea formulării din documentul de
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Participant PCV

Propunere OPCOM S.A.

Observațiile și/sau propunerile transmise
Solicitam introducerea unui articol nou dupa art. 4.38
continand urmatoarele: „Sa valideze via email/fax
notificarea intentiei de achizitie CV, inclusiv numarul de CV
ce urmeaza a fi achizitionat si revandut de catre
producatorul care se incadreaza in prevederile Art.18
alin.(5) din OUG 24/2017, transmitand aceasta validare atat
producatorului cat si partenerilor contractuali ai acestuia”.

Raspuns OPCOM S.A. la observațiile și/sau
propunerile transmise

Data
transmiterii
observațiilor

Solicitarea transmisă nu face obiectul informațiilor care
să poată fi transmise terților.
Aceste informații vizează date cu caracter confidențial
din portofoliul producătorului și OPCOM S.A. este
responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor
din conturile din Registrul Certificatelor Verzi deținute
de participanții la piață.
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