REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A PIETEI DE CERTIFICATE VERZI - SINTEZA OBSERVATII

Nr.
crt.

Text de referinta

Observatii/propuneri

Clarificări Opcom

Art. 3. alin.(2)
a1) certificat verde anulat – certificat
verde care a fost anulat de Operatorul
de Transport si Sistem / anulat de
ANRE conform unei notificari transmise
/ certificat verde care si-a incetat
valabilitatea, se gaseste in contul
operatorului economic cu obligatie de
achizitie de certificate verzi si este
excedentar cotei acestuia / certificat
verde care si-a incetat valabilitatea si se
gaseste in contul producatorului care lea primit de la Operatorul de Transport si
Sistem / certificat verde cumparat din
Fondul de garantare a functionarii pietei
certificatelor verzi, prin OPCOM.

Definitia certificatului verde anulat:
”certificat verde care si-a incetat
valabilitatea, se gaseste in contul
operatorului economic cu obligatie
de achizitie de certificate verzi si
este excedentar cotei acestuia”.
Avand in vedere aceasta prevedere
si faptul ca nu se mentioneaza in
regulament ordinea in care se
utilizeaza certificatele verzi care se
afla in contul operatorului,
propunerea noastra este de a
prevedea utilizarea certificatelor
verzi in ordinea vechimii lor la
indeplinirea cotelor trimestriale si
anuale, astfel incat eventualele
certificate verzi in exces sa fie
valabile si sa se poata utiliza la
indeplinirea cotei pentru perioada
urmatoare.
(S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA
S.A.)

In prezent, conform Procedurii
privind stabilirea datei de expirare a
perioadei de valabilitate a
Certificatelor Verzi şi consemnarea
în Registrul certificatelor Verzi a
stării Certificatelor Verzi, certificatele
verzi utilizate pentru indeplinirea
cotei de catre un furnizor sunt cele
notificate de furnizor la Opcom sau,
in cazul in care furnizorul nu
transmite codurile, se vor lua in
considerare pentru cota in ordinea
vechimii (cele care au expirat in anul
de analiza, apoi din cele valabile
incepând cu CV cu perioada de
valabilitate cea mai mica).
Procedura se va actualiza pentru a
prelua prevederile legii 134/2012,
privind indeplinirea cotelor
trimestriale, cu pastrarea
algoritmului de utilizare a CV pentru
indeplinirea cotelor (trimestriale si
anuala)

Art. 3. alin.(2)

Avand in vedere ca prevederea
referitoare la posibilitatea
cumparatorului de certificate verzi
in exces dupa stabilirea cotei
anuale obligatorii a fost eliminata,

Toti participantii pot vinde si
cumpara CV in perioada de
valabilitate a CV.

c) - certificate verzi disponibile pe piata
de certificate verzi – certificatele verzi

1

Text final

Nr.
crt.

Text de referinta
aflate in conturile participantilor la piata
de certificate verzi si care sunt in
perioada de valabilitate.

numarul de certificate verzi
disponibile ar trebui sa fie
reprezentat doar de certificatele
verzi aflate in conturile vanzatorilor
si care sunt in perioada de
valabilitate.
(S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA
S.A.)

Art. 3. alin.(2)

Prevederile referitoare la
constituirea fondului de garantare a
functionarii pietei de certificate verzi
prin plata pretului maxim pentru
certificatele verzi neachizitionate de
catre operatorii cu obligatie de
achizitie de certificate verzi pentru
neindeplinirea cotei obligatorii,
sume cu care se vor cumpara de la
producatori certificatele verzi
nevandute, prin faptul ca nu se
prevede pretul la care se va face
achizitia de certificate verzi sunt de
natura sa induca deficiente in
formarea libera a pretului pe piata
prin influentarea ofertei de
certificate verzi. de asemenea, nu
se detaliaza modul de functionare
al acestui fond avand in vedere
prevederile art. 8, alin,21 si 22 din
Legea 134/2012.
Solicitam precizarea clara a
mecanismului de formare a pretului
la care se cumpara certificatele

h1) – Fond de garantare a functionarii
pietei de certificate verzi – fond
constituit si administrat de catre S.C.
OPCOM S.A., destinat cumpararii de la
producatori a certificatelor verzi
nevandute datorita neindeplinirii
trimestriale a cotei de certificate verzi
de catre operatorii economici cu
obligatie de achizitie CV. Fondul de
garantare este constituit din sumele
platite de operatorii economici cu
obligatie de achizitie de certificate verzi,
pentru certificatele verzi neachizitionate
pentru indeplinirea trimestriala a cotei
obligatorii.
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Observatii/propuneri

Clarificări Opcom

Prevederile referitoare la Fondul de
garantare fac obiectul
Regulamentului de constituire si
utilizare a fondului de garantare a
PCV. Proiectul acestui regulament
va fi publicat pe site-ul Opcom ca
document de discutie, unde se
detaliza modul in care se determina
pretul de cumparare a CV pentru
care producatorii solicita
cumpararea din Fondul de
Garantare.

Text final

Nr.
crt.

Text de referinta

Observatii/propuneri

Clarificări Opcom

Text final

verzi de la producatori si destinatia
fondurilor rezultate din diferenta
intre pretul maxim platit de furnizori
pentru neindeplinirea trimestriala a
cotei obligatorii si pretul cu care se
cumpara certificatele verzi de la
producatori.
(S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA
S.A.)
2

Art. 18. - Opcom pune la dispozitia
fiecarui participant la PCV, la cerere,
informatiile din contul propriu de CV din
RCV.

Propunem punerea la dispozitie a
informatiilor din RCV a fiecarui
participant la PCV, prin acces la
contul propriu pentru a facilita
corectia oricarei inexactitati si
vizualizarea situatiei actuale a starii
CV.
(S.C. HIDROELECTRICA S.A.)

Opcom va imbunatati RCV, astfel
incat fiecare participant sa poata
accesa contul propriu, numai ca
vizualizare nu si modificare. In
prezent, informatiile privind contul
sunt transmise la solicitarea
participantului, urmand ca dupa
finalizarea RCV sa se activeze
aceasta posibilitate.
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eliminarea Art. 24.(1) b. din ROFPCV
aprobat prin Ord. Președintelui ANRE,
nr.44/2011:
ˮ Art. 24. ̶ (1) Cumparatorul de CV are
urmatoarele drepturi:
b) sa vanda altor cumparatori CV
cumparate in plus fata de cota anuala
obligatorie cu incadrarea in scala de
pret legal stabilita;”

In propunerea de modificare a
regulamentului de organizare si
functinare a PCV, am remarcat
faptul ca s-a eliminat art.24.(1)-b
prin care se stipula posibilitatea de
a vinde CV cumparate in plus fata
de cota catre alti cumparatori. In
aceasta situatie, desi art. 7. Permite
tranzactii succesive pe durata de
valabilitate a unui CV, poate ar
trebui sa se mentioneze clar ca
furnizorul poate tranzactiona un

Eliminarea prevederilor Art. 24
alin.(1) lit.b) nu inseamna ca este
valabila o prevedere contrara si
anume ca furnizorii nu au dreptul sa
vanda CV din conturile lor, in
perioada de valabilitate a acestora.
Toti participantii la PCV pot fi
vanzatori si cumparatori, indiferent
daca sunt inregistrati la PCV ca
producatori de E-SRE sau ca
operatori economici cu obligatie de
achizitie CV. Conform Art.7, un CV

c) Sa utilizeze CV cumparate intr-un an
suplimentar fata de cota obligatorie
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Art. 24. ̶ (1) Cumparatorul de CV
are urmatoarele drepturi:
b) sa vanda altor cumparatori CV
cumparate cu incadrarea in scala
de pret legal stabilita;
c) Sa utilizeze CV cumparate intr-un
an suplimentar fata de cota
obligatorie pentru indeplinirea
obligatiilor aferente anului urmator,
daca acestea isi pastreaza

Nr.
crt.

Text de referinta
pentru indeplinirea obligatiilor aferente
anului urmator, daca acestea isi
pastreaza valabilitatea;

Observatii/propuneri
certificat verde atat timp cat
furnizorul nu l-a declarat «
consumat » (asa cum este definit in
propunerea de modificare a ord.44)
catre PCV.
(Monnson Energy Trading)

Eliminarea punctului b):
In situatia in care un participant
nu mai are obligatia de achizitie de
CV in anul t+1, iar acesta are
surplus de CV achizitionate pentru
indeplinirea cotei anuale obligatorii
din anul t (an in care avea aceasta
obligatie de achizitie), respectivul
participant prin eliminarea acestui
punct nu mai poate valorifica in
niciun fel aceste certificate.
Eliminarea acestui punct si
prevederile art. 9 (Pe durata de
valabilitate a unui CV acesta face
obliectul mai multor tranzactii
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Clarificări Opcom

Text final

poate fi tranzactionat succesiv pana valabilitatea, în cazul operatorilor
la expirare aperioadei de
economici cu obligație de achiziție
valabilitate.
CV;
De asemenea Art. 30. Alin.(1) din
prezentul regulament, prevede
dreptul participantilor (nu se
specifica producator sau furnizor) de
a transmite oferte de cumparare
si/sau de vanzare.
Pentru a indeparta orice neclaritate
privind posibilitatea furnizorilor de a
vinde CV si a producatorilor de a
cumpara CV, vom pastra
prevederile Art. 24 alin.(1) lit.b)si
Art. 30 alin.(1) lit.b)
Pentru participantii care nu mai
indeplinesc conditiile de participare
la PCV, conform Art.151), Conventia
de participare la PCV ramane
valabila pana la data de 1 mai din
anul urmator anului in care
participantul a solicitat retragerea de
la PCV respectiv anului in care nu
mai indeplineste conditiile de
participare la PCV, pentru a putea
indeplini cota obligatoeire pentru
anul de analiza/vinde CV in ecxes.
Clarificarile sunt cele de mai sus.

Nr.
crt.

Text de referinta

Observatii/propuneri
succesive) nu restrictioneaza
cumparatorul sa tranzactioneze si
CV achizitionate in anul in curs (t)
pana la stabilirea cotei obligatorii
pentru acel an (pana la 1 martie
anul t+1).
Este neclara posibilitatea
cumparatorului de a vinde
Certificatele Verzi achizitionate.
Cota obligatorie anuala are
variatii semnificative si alternante
de la prima estimare pana la
definitivare si odata cu introducerea
achizitiei trimestriale de CV toti cei
care au aceasta obligatie vor
incerca probabil sa achizitioneze
chiar un surplus pentru evitarea
penalizarilor. Este necesara
valorificarea acestui surplus.
Propune reintroducerea acestei
posibilitati de a vinde CV
achizitionate.
(S.C.
HIDROELECTRICA S.A.)
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Clarificări Opcom

Text final

Nr.
crt.

4

6

Text de referinta

Observatii/propuneri

Clarificări Opcom

In propunerea de modificare a
Regulamentului de organizare si
functionare a PCV, s-a propus
eliminarea art. 24.(1)-b si 24.(1)-c
fapt care va determina
achizitionarea CV dupa ce apare
cota finala pentru a fi siguri ca nu
vor fi CV achizitionate in plus si
care se anuleaza.
In aceasta situatie, desi art.7
permite tranzactii succesive pe
durata de valabilitate a unui CV, dar
poate ar trebui sa se mentioneze
cla ca furnizorul poate tranzactiona
un certificat verde atat timp cat
furnizorul nu l-a declarat «
consumat » (asa cum este definit in
propunerea de modificare a ord.44)
catre PCV.
Prin urmare, propunem sa nu se
elimine aceste puncte 24.(1)-b si
24.(1)-c.
(S.C. TINMAR-IND S.A.)

Clarificarile sunt cele de mai sus.

Art. 30, alin(1) lit.d): eliminarea
dreptului participantilor la PCCV de
a utiliza certificatele verzi
cumparate suplimentar fata de cota
obligatorie pentru indeplinirea
c) sa vanda altor cumparatori CV obligatiilor aferente anului urmator,
cumparate suplimentar fata de cota daca acestea isi pastreaza

se pastreaza prevederile Art. 30.
Alin.(1) lit.c) si d)

Art. 30 din ROFPCV aprobat prin Ord.
ANRE 44/2011
Art. 30. ̶ (1) Participanţii la PCCV au
următoarele drepturi:

Text final

Art.30., alin.(1)
c) sa vanda altor cumparatori CV
cumparate la preturi cuprinse intre
valoarea minima si maxima de
tranzactionare a CV stabilite prin
Lege.

Nr.

Text de referinta

crt.

Observatii/propuneri

Clarificări Opcom

anuala obligatorie la preturi cuprinse valabilitatea, cumulate cu
intre valoarea minima si maxima de eliminarea drepturilor mentionate la
tranzactionare a CV stabilite prin Lege. paragraful anterior, reprezinta o
masura disproportionata fata de
d) să utilizeze CV cumpărate într-un an prevederile referitoare la
producatorii de E-SRE ce va
suplimentar faţă de cota obligatorie
influenta in sens crescator costurile
pentru îndeplinirea obligaţiilor aferente
operatorilor economici cu obligatie
anului următor, daca acestea isi
de achizitie de certificate verzi.
pastreaza valabilitatea;
Propunerea noastra este de a
mentine drepturile mentionate la
art. 24. Alin.(1) lit.b) si c) si art. 30
alin.(1) lit.c) si d) pentru a oferi
posibilitatea optimizarii costurilor cu
achizitia de CV cumulata cu
indeplinirea cotei obligatorii de CV.
(S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA

d) să utilizeze CV cumpărate într-un
an suplimentar faţă de cota
obligatorie pentru îndeplinirea
obligaţiilor aferente anului următor,
daca acestea isi pastreaza
valabilitatea, în cazul operatorilor
economici cu obligatie de achizitie
CV;

S.A.)
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Art.30.
(2) Participantii la PCCV au
urmatoarele obligatii:
a) sa depuna sumele echivalente
ofertelor de cumparare pe care
intentioneaza sa le transmita, calculate
cu pretul maxim al CV stabilit conform
legislatiei in vigoare, inclusiv valoarea
TVA aferent valorilor ofertelor de
cumparare, in conturile de
garantare/plata conform prevederilor
unei procedurii proprii, avizata de
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Art. 30, alin.(2) lit.a: obligatia
participantilor de a depune in contul
de garantare/plata sumele
echivalente ofertelor de cumparare
pe care intentioneaza sa le
transmita, calculate cu pretul maxim
al CV conform legislatiei in vigoare.
Nu suntem de acord cu aceasta
prevedere. Propunem un mecanism
similar cu cel valabil in cazul PZU,
cu posibilitaea utilizarii unei scrisori
de garantie bancara, si limitarea

Text final

Mecanismul de decontare propus va
fi detaliat in Regulamentul de
organizare si functionare.
Acest mecanism propune
constituirea de catre OPCOM a unui
cont bancar in banca cont central, in
care participantii care doresc sa
participe in sesiunea de
tranzactionare pe PCCV urmatoare,
depun o suma egala cu produsul
intre numarul de CV pe care
intentioneaza sa le cumpere si

Nr.

Text de referinta

Observatii/propuneri

Clarificări Opcom

ANRE;

ofertarii pe platforma in functie de
valoarea acestei scrisori. Astfel, o
oferta de cumparare de CV cu o
pereche cantitate-pret a carei
valoare cu TVA inclusa depaseste
suma scrisorii de garantie depusa
sa fie invalidata cu afisarea cauzei
de catre sistemul de tranzactionare.
(S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA
S.A.)

pretul maxim al CV la care se
adauga TVA aferent. Fata de
aceasta suma sunt validate ofertele
de cumparare. Din suma aflata in
contul central al PCCV, Opcom va
plati CV vandute de vanzatori.
In cazul in care un cumparator, a
achizitionat un numar de CV mai
mic si/sau pretul CV a fost mai mic
decat pretul maxim, diferenta intre
suma depusa de cumparator si
contravaloarea CV achizitionate de
acesta, va fi restituita de Opcom in
contul bancar al participantului
respectiv. Termenele de depunere a
sumelor in contul central al PCCV
de catre cumparator si de restituire
a sumelor vor fi cele mai scurte
posibile, astfel incat sa nu existe
sume blocate in acest cont.
Termenele vor fi stabilite cu banca
cont central la care va fi deschis
contul.
Consideram ca acest mecanism,
care nu solicita si sume depuse in
cont pentru plata si garantii sub
forma de scrisori de garantii
bancare vine in ajutorul
cumparatorilor, care oricum trebuie
sa plateasca CV achizitionate.

Art. 39. - (1) Participantii la PCCV
introduc in sistemul de tranzactionare al

Art. 39, alin.(1): conectarea la
PCCV prin utilizarea codului propriu

Conectarea la sistemul de
Art. 39. - (1) Participantii la PCCV
tranzactionare se face cu un card de introduc in sistemul de

crt.
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Text final

Nr.
crt.

Text de referinta

Observatii/propuneri

Clarificări Opcom

Text final

PCCV ordinele de vanzare sau
cumparare aferente ofertelor proprii
utilizand pentru conectare codul propriu
de identificare pe PCCV;

de identificare pe PCCV trebuie sa
fie completata si cu alte mijloace de
autentificare (card acces, token), in
vederea asigurarii securitatii datelor
si tranzactiilor.
(S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA

acces, iar identificarea
participantului se face cu un user si
o parola pe care le vor primi de la
Opcom.

tranzactionare al PCCV ordinele de
vanzare sau cumparare aferente
ofertelor proprii utilizand pentru
conectare cardul de acces, user-ul
si parola;

se accepta

Art. 41. – (1) OPCV stabilește orarul
de desfășurare a sesiunilor de
tranzacționare ce va fi aplicat
pentru fiecare zi de tranzacționare.
(2) Fiecare sesiune de
tranzacționare va include:
a) Etapa I - Transmiterea și
validarea ofertelor;
b) Etapa II - Corelarea ofertelor și
notificarea tranzacțiilor;
c) Etapa III - Contestarea
confirmărilor de tranzacții și
soluționarea contestațiilor.
(3) În vederea participării la
sesiunile de tranzacționare cu
oferte de cumpărare, participanții la
piață trebuie să depună în contul
central al PCCV, contravaloarea
numarului de CV pentru care va
transmite oferte de cumparare,
calculate cu pretul maxim stabilit
pentru anul in curs.
(4) Fiecare ofertă de cumpărare va

S.A.)
Art. 41. Se eimina
Art. 42. Se elimina
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- propunerea de modificare a
regulamentului de functionare a
PCV nu ofera detalii despre
mecanismul de formare a pretului
de tranzactionare pe PCCV.
Solicitam prezentarea detaliata a
acestui proces in vederea analizei
sale si expunerii eventualelor
puncte de vedere ale tuturor
participantilor la piata.
(S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA
S.A.)

Nr.
crt.

Text de referinta

Observatii/propuneri

Clarificări Opcom

Text final
fi validată automat de Sistemul de
tranzacționare al PCCV față de
sumele disponibile in contul central
al PCCV.
(5) În vederea participării la
sesiunile de tranzacționare cu
oferte de vânzare, OPCV va defini
limite de tranzacționare conforme
cu numărul de CV deținute și
valabile, marcate în mod
corespunzător în RCV.
(6) Fiecare ofertă de vânzare va fi
validată automat de Sistemul de
tranzacționare al PCCV față de
limita de tranzacționare stabilită
conform datelor din RCV.
(7) În cadrul Etapei I de transmitere
și validare a ofertelor a fiecărei
sesiuni de tranzacționare:
a) ofertele de cumpărare introduse
de către participanții la piață sunt
validate și ordonate descrescător în
mod automat de Sistemul de
tranzacționare a CV.
b) ofertele de vânzare introduse de
către participanții la piață sunt
validate și ordonate crescător în
mod automat de Sistemul de
tranzacționare a CV.
(8) În Sistemul de tranzacționare a
CV toți Participanții la PCCV pot
vizualiza în orice moment ofertele
de cumpărare și ofertele de
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Nr.
crt.

Text de referinta

Observatii/propuneri

Clarificări Opcom

Text final
vânzare, cu păstrarea anonimatului
participanților care au introdus
aceste oferte, precum și poziția
ofertelor proprii în cadrul pieței,
acestea fiind marcate distinct.
(9) Încheierea tranzacțiilor are loc în
Etapa II - Corelarea ofertelor și
notificarea tranzacțiilor.
(10) În această etapă încheie
tranzacție fiecare ofertă de
cumpărare al cărei preț este mai
mare sau cel puțin egal cu cel
propus de o ofertă de vânzare,
respectiv fiecare ofertă de vânzare
al cărei preț este mai mic sau cel
mult egal cu cel propus de o ofertă
ce cumpărare, pentru cantitatea
comună celor două ordine.
(11) Prețul la care se încheie
fiecare tranzacție este cel al ofertei
de cumpărare care a încheiat
tranzacția.
(12) Contestarea confirmărilor de
tranzacții și soluționarea
contestațiilor se realizează în
conformitate cu prevederile
procedurii menționată la Art.20. lit.
h).
Art. 42. ̶ Nu se încheie tranzacţii
pe PCCV, în cazul in care:
a) cel mai mic preț propus pentru

11

Nr.

Text de referinta

crt.

Observatii/propuneri

Clarificări Opcom

Text final
cumpărare este mai mare decât cel
mai mare preț propus pentru
vânzare;
b) oferta este zero;
c) cererea este zero,
d) toate ofertele pentru sesiunea
de tranzacţionare respectivă sunt
invalidate; CV netranzacţionate în
aceste condiţii pot fi tranzacţionate
în sesiunile de tranzacţionare
următoare.

Nr. crt.
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OBSERVATII GENERALE

Clarificări Opcom

1

Forma in care s-a publicat regulamentul cu propunerile de Se accepta publicarea documentelor si in format Word.
modificare nu permite analiza acestuia intr-o maniera facila si
nici introducerea comentariilor din partea participantilor la piata
la prevederea specifica asupra careia se fac observatiile.
Propunerea nostra este de a publica viitoarele documente in
discutie in format MS Word.
(S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.)

2

Desi nu se specifica clar acest lucru, din parcurgerea propunerii
de modificare a regulamentului rezulta ca producatorii de ESRE sunt asimilati vanzatorilor de certificate verzi, iar operatorii
economici cu obligatie de achizitie de certificate verzi sunt
asimilati cumparatorilor de certificate verzi. Solicitam includerea
vanzatorilor si cumparatorilor de certificate verzi in sectiunea 3
– Definitii si abrevieri cu acceptiunea dorita in cazul acestor
participanti la PCV, in vederea eliminarii interpretarilor eronate.

Nu se mentioneaza acest lucru, in propunerile de modificare au
fost mentionati participantii la PCV, vanzatorii, cumparatorii fara
sa se restrictioneze vanzarea si cumpararea prin prevederi
specifice producatorilor de E-SRE si furnizorilor.
Se respinge propunerea de a introduce definitii suplimentare
pentru vanzatori si cumparatori, deoarece toti participantii la
PCV pot vinde si cumpara CV. Vor fi reintroduse prevederile Art.

(S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA S.A.)
4

Documentul de discutie mai sus mentionat (Referitor :
documentul de discutie publicat pe pagina web a OPCOM:
ˮPropuneri de modificare a Regulamentului de organizare si
functionare a pietei de certificate verzi, aprobat prin Ordin al
Presedintelui ANRE nr.44/2011ˮ) propune un nou mecanism de
tranzactionare pe Piata Centralizata a Certificatelor Verzi
(PCCV), in care SC OPCOM SA isi asuma rolul de contraparte
pe aceasta piata.
Noul mecanism presupune constituirea de catre SC OPCOM
SA a unui cont de garantare/plata, in care participantii la PCCV
care au calitatea de cumparatori, au obligatia sa depuna
sumele echivalente ofertelor de cumparare pe care
intentioneaza sa le transmita, calculate cu pretul maxim al CV
stabilit conform legislatiei in vigoare, inclusiv valoarea TVA
aferent valorilor ofertelor de cumparare.
Aceasta obligatie de alimentare a contului la fiecare sesiune de
tranzactionare la care se doreste participarea, este similara
unei plati in avans a certificatelor verzi cumparate, fata de
situatia actuala in care termenul de plata este de aproximativ 11
zile lucratoare de la data tranzactionarii, acest termen putand fi
decalat cu acordul comun al vanzatorului si cumparatorului.
Totodata, in situatia in care tranzactiile se incheie la preturi mai
mici decat pretul maxim al CV stabilit legal, sumele depuse in
mod obligatoriu in cont exced necesarul.
Imobilizarea in cont a sumelor aferente ofertelor de cumparare,
determina cresterea costurilor financiare cu achizitia CV pentru
furnizori, crestere care nu poate fi recuperata de la consumatorii
finali prin cuantificarea lor in pretul facurat al CV, furnizorul
avand obligatia de a factura/regulariza certificatele verzi
conform Legii 134/2012. Mentionam faptul ca ANRE nu
recunoaste aceste cheltuieli suplimentare in costurile de
furnizare aferente pietei reglementate, care intra in calculul
tarifelor reglementate.
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24 alin.(1) lit.b si c) si Art. 30. Alin.(1) lit. b) si c).

Mentionam ca sumele depuse in acest cont sunt utilizate pentru
validarea ofertelor de cumparare si pentru plata CV
achizitionate. Suma rezultata ca diferenta intre suma depusa de
un cumparator in acest cont si contravaloarea CV
corespunzatoare tranzactiilor acestuia, va fi returnata in contul
bancar al cumparatorului respectiv, astfel incat sa nu ramana
nci o suma imobilizata in contul central al PCCV. In acest caz nu
se cer alte garantii.

Un efect probabil al acestui nou mecanism de tranzactionare pe
PCCV, va fi migrarea tranzactiilor din piata centralizata, in Piata
Contractelor Bilaterale de CV, in care termenele de plata pot fi
negociate intre parti.
Avand in vedere cele prezentate, pentru a efectua o analiza
completa a propunerii dumneavoastra, va rugam sa ne
prezentati o detaliere a noului mecanism de tranzactionare, de
decontare si a regulilor aferente, respectiv beneficiilor
introducerii acestuia, fie:
-

in cadrul grupului Tehnic pentru elaborarea
propunerilor de revizuire a ˮRegulamentului de
organizare si functionare a Pietei Certificatelor Verzi
(PCV),

-

Prin organizarea unei prezentari la sediul SC
OPCOM SA.

(S.C. ELECRTICA FURNIZARE S.A.)
5

Consideram importanta initiativa dumneavoastra de a supune
dezbaterii publice documentul mentionat in referinta si apreciem
propunerea SC OPCOM SA de preluare a rolului de contraparte
pe piata centralizata de certificate verzi (PCCV).
Analizând documentul constatam ca, fara a se declara explicit,
se intentioneaza modificarea de fond a mecanismului de
tranzactionare a certificatelor verzi pe PCCV.
Pentru a se putea implementa prin Regulament o astfel de
decizie, in spiritul transparentei fata de participantii la piata
certificatelor verzi, OPCOM trebuie mai intai sa demonstreze si
sa convinga, prin publicarea unei Note de fundamentare ca
schimbarea este necesara, oportuna si benefica si ca poate fi
implementata procedural si tehnic.

Schimbarea modului de tranzactionare a CV pe PCCV se
realizeaza conform prevederilor Art. 56 din Regulamentului de
organizare si functionare a PCV, aprobat prin Ord. ANRE
44/2011.

Opcom va detalia in cadrul regulamentului modul de ofertare,
validare, corelare a ofertelor de vanzare-cumparare CV pe
In consecinta, consideram ca inainte de a analiza Regulamentul PCCV si va publica pe site un document in care se explica
trebuie sa analizam conceptele viitoarei PCCV, pe baza unor detaliat mecanismul de tranzactionare propus.
propuneri preliminare de proceduri/prezentari detaliate a
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principiilor ce vin in aplicarea acestora (ca de ex. Procedura de
licitatie, procedura de validare a ofertelor, procedura de
decontare, etc.).
Va propunem ca la o viitoare redactare a Regulamentului sa
acordati o atentie sporita diminuarii interactiunilor intre
operator/administrator piata si participant, in acest fel putânduse simplifica procedurile ce vor fi dezvoltate in aplicarea
Regulamentului. Un exemplu ar fi acela ca o tranzactie pe
PCBCV (inclusiv transferul in/din conturi) ar putea avea nevoie
doar de notificarea acesteia din partea vanzatorului.

In Procedura privind administrarea contractelor bilaterale de CV,
este exista prevederea ca vanzatorul are obligatia de a
transmite notificari privind contractele bilaterale incheiate,
precum si confirmari pe propria raspundere privind incasarea
sumelor cuvenite.
In Procedura de decontare a tranzactiilor cu CV pe PCCV, este
prevazut ca vanzatorul sa transmita notificari pe propria
raspundere privind incasarea contravalorii CV vandute.

De asemenea, va rugam ca dupa incheierea procesului de
Se accepta, acesta era urmatorul pas pe care OPCOM il avea
consultare sa publicati sinteza observatiilor primite de la
de realizat, inainte de a transmite documentul la ANRE.
participantii la piata. Acest document este important deoarece
contine motivatia initiatorului in cazul propunerilor respinse,
ceea ce ar permite revenirea cu argumente noi in sprijinul
propunerii sau acceptarea argumentelor dumneavoastra.
Mentionam ca acest mod de lucru este o practica europeana,
intalnita in toate cazurile in care deciziile se iau prin consultare
publica pe baza unor documente de discutie.

Revenim cu rugamintea mai veche si anume aceea ca
documentele de discutie sa fie postate (si) in format Word
pentru a fi mai usor preluate si prelucrate, insotite totodata de
un document de fundamentare a noilor prevederi/modificari Se accepta
transpuse prin acestea. Acest document ne-ar fi foarte util in
intelegerea literei si spiritului reglementarii propune spre
dezbatere.
(S.C. OMV PETROM S.A.)
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