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1. SCOP
Prezenta procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a
sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale OPCOM SA sau ale
Participanților la Piața de Certificate Verzi, reprezintă o succesiune de acțiuni ce trebuie
urmate de către Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale ”Opcom” S.A., în
calitate de Operator al Pieţei de Certificate Verzi, precum și de Participanții la Piața
Centralizată de Certificate Verzi, pentru soluționarea situaţiilor datorate nefuncţionării
căilor de comunicare ale Operatorului Pieţei de Certificate Verzi şi/sau ale Participanților la
Piața Centralizată de Certificate Verzi sau nefuncţionării Sistemului de Tranzacţionare al
Pieţei Centralizate de Certificate Verzi.
Prevederile prezentei proceduri sunt conforme cu cerințele Ordinului ANRE nr. 60/2015
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi.
2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Procedura se aplică de către Participanţii la Piaţa Centralizată de Certificate Verzi şi
Operatorul Pieţei de Certificate Verzi în activitatea de transmitere a ofertelor pentru
tranzacţionarea Certificatelor Verzi pe Piaţa Centralizată de Certificate Verzi de către
Participanți și de preluare a ofertelor și de stabilire a tranzacților de către Operatorul
Pieţei de Certificate Verzi.
2.2.

Prezenta procedură se aplică în următoarele cazuri în care pe parcursul unei Sesiuni de
Tranzacționare, în activitatea de organizare și administrare a Pieței Centralizate de
Certificate

Verzi,

sunt

idfentificate

condițiile

specifice

nefuncționării/funcționării

defectuoase a:
2.2.1. Căilor de comunicație proprii ale unuia sau a mai multor Participanți la Piaţa
Centralizată

de

Certificate

Verzi

și

nu

pot

fi

transmise

ofertele

de

vânzare/cumparare pe Piaţa Centralizată de Certificate Verzi, sau nu pot fi
recepționate confirmările de primire a ofertelor sau rezultatele validării ofertelor
sau confirmările de tranzacție de la Operatorul Pieţei Centralizate de Certificate
Verzi sau Notele de informare pentru decontare bilaterală pe Piața Centralizată
de Certificate Verzi;
2.2.2. Căilor de comunicație proprii ale Operatorul Pieţei Centralizate de Certificate
Verzi și nu pot fi recepționate ofertele transmise de Participanții la Piaţa
Centralizată de Certificate Verzi sau nu pot fi transmise către aceștia confirmările
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de primire a ofertelor sau rezultatele validării ofertelor sau confirmările de
tranzacții sau Notele de informare pentru decontare bilaterală pe Piața
Centralizată de Certificate Verzi;
2.2.3. Sistemului de Tranzacționare și Operatorul Pieţei de Certificate Verzi nu poate
stabili tranzacțiile efectuate pe Piaţa Centralizată de Certificate Verzi.
3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
3.1. Definiţii
3.1.1. Termenii folosiți sunt cei definți în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie,
republicată, cu modificările și completările ulterioare și în Regulamentul de
organizare și funcționare a pieței de certificate verzi aprobat prin Ordinul
Președintelui ANRE nr. 60/2015.
3.1.2. Canal de comunicație acceptat – website, e-mail, fax, telefon, poștă, curier;
3.1.3. Căi de comunicație proprii – totalitatea sistemelor de transmitere/recepție de
date deținute de Operatorul Pieței de Certificate Verzi, respectiv de Participanții
la Piața de Certificate Verzi;
3.2.

Abrevieri

3.2.1. OPCV - Operatorul Pieţei de Certificate Verzi;
3.2.2. PCCV - Piaţa Centralizată de Certificate Verzi.
4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1. Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Pieţei de Certificate Verzi aprobat prin
Ordinul Preşedintelui ANRE, nr. 60/19.07.2013.
5. MODUL DE LUCRU
5.1. Sesiunea de licitaţie poate fi întreruptă de către reprezentanţii OPCV autorizaţi în astfel de
situaţii, în cazul unui eveniment sau a unui complex de condiţii de natură să împiedice
desfăşurarea sesiunii de tranzacționare.
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5.2. Aceste evenimente şi condiţii includ, dar nu sunt limitate la defectarea Sistemului de
Tranzacționare al PCCV din diverse cauze, cum ar fi: defecţiuni ale Sistemului de
Tranzacţionare, avarii ale sistemului de alimentare cu energie a Sistemului de
Tranzacționare

sau

ale

unor

subsisteme

componente

(internet,

reţea

internă),

nefuncționarea și/sau funcționarea defectuoasă a căilor de comunicație ale OPCV cu
Participanții la PCV și ale Participanților la PCV cu OPCV.
5.3. În situația în care are loc nefuncţionarea/funcţionarea defectuoasă a căilor de comunicaţie
(e-mail) proprii, Participantul la PCCV informează OPCV asupra situaţiei create şi
transmite/recepţionează datele prin intermediul unui canal de comunicare alternativ: fax,
poștă, curier;
5.4. În situația în care are loc nefuncţionarea/funcţionarea defectuoasă a căilor de comunicaţie
(e-mail) ale OPCV, acesta informează Participanţii la PCCV asupra situaţiei create şi
transmite/recepţionează datele prin intermediul unui canal de comunicare alternativ: fax,
poștă, curier;
5.5. În situația în care are loc nefuncţionarea/funcţionarea defectuoasă a Sistemului

de

Tranzacţionare, OPCV întreprinde următoarele acțiuni:
5.5.1. Decalează cu cel mult 3 zile lucrătoare Ziua de Tranzacționare, precum și
termenele de transmitere a Confirmărilor de Tranzacţionare, de primire a
Contestaţiilor

la

Confirmările

de

Tranzacţionare,

de

transmitere

a

Confirmărilor de Tranzacţionare Corectate corespunzătoare procesului de
tranzacționare;
5.5.2. Notifică Participanţii asupra situaţiei create şi a noilor termene stabilite
pentru acţiunile de îndeplinit printr-un canal de comunicare alternativ: pagina
website-ul OPCV, fax, email, telefon.
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