PCSCV
Nr. Crt.

Propunere OPCOM

Observatii participant

Răspuns OPCOM la observații
Obiectivul modului de codificare propus prin documentul de discuție
Propunere: “Codul alfanumeric unic de identificare al unui
este acela de evitare în cât mai mare măsură a erorilor la selectarea
instrument standard asociat unei zile de tranzacționare
instrumentului pentru care se dorește introducerea
cuprinde următoarea referinţă: PCVS_aa_ll_zz”
ordinelor/ofertelor prin precizarea în ordinea de precență a primelor
Avantaj: Sortarea instrumentelor în ordine cronologică se va
elemente care fac diferența între instrumente și nu a elementelor
face mult mai ușor chiar dacă codul alfanumeric este de tip text. comune pentru mai multe instrumente.
Propunem menținerea textului din documentul de discuție.
Renovatio trading

1

Art. 6.1.4 “Codul alfanumeric unic de identificare al unui
instrument standard asociat unei zile de tranzacționare
cuprinde următoarea referinţă: PCVS_zz_ll_aa”

2

Apreciem că nu este necesară justificarea ofertelor de
6.2.1. Producătorii de E‐SRE aflați în condițiile stabilite cumpărare de CV de către un producător care se încadrează în
prin art. 10 alin. (5) din Lege care doresc sa cumpere CV în condițiile art. 10 al. (5) din Lege, fiind responsabilitatea ANRE de
vederea îndeplinirii condițiilor contractuale vor transmite a monitoriza funcționarea pieței de CV
la OPCV în ziua lucrătoare anterioară zilei de
tranzacționare o solicitare asumată de reprezentantul Enel Green Power
legal al societății sau împuterniciții acestuia prin care se
vor preciza:
a)
numărul contractului de vânzare deja semnat
pentru care este necesară achiziția de CV;
b)
numărul de CV asumate ferm prin contract în baza
posibilităților
de
producere
de
E‐SRE
ale
centralei/centralelor exploatate;
c)
termenul limită de îndeplinire a obligațiilor ferme ce
nu pot fi îndeplinite în baza CV emise sau ce vor fi emise
până la termenul limită de îndeplinire a obligațiilor ferme
în baza energiei electrice produse de centrala/centralele
deținute;
d)
orice alte argumente care justifică situaţia de a nu
realiza numărul de certificate verzi contractate.

Art. 10 alin. (5)din Legea 220/2008 cu modificarile ulterioare (OUG
24/2017) prevede că "Un certificat verde poate face obiectul unei
singure tranzacţii între producător în calitate de vânzător şi furnizor în
calitate de cumpărător. Prin excepţie , producătorul de energie
electrică din surse regenerabile angajat într-un contract bilateral cu
un furnizor de energie electrică, care se află în situaţia de a nu realiza
numărul de certificate verzi contractate, poate achiziţiona diferenţa de
pe pieţele centralizate de certificate verzi, doar pentru a acoperi
această diferenţă ".
Ca urmare, conform legii producătorul nu are dreptul să cumpere
decât numărul de CV necesar acoperirii diferenței dintre numărul de
CV valabile din producția proprie din contul său din RCV și numărul
de CV necesar în acel moment pentru îndeplinirea obligației față de
partenerul de contract și OPCOM verifică îndeplinirea acestei condiții
înainte de a-i da drept de cumpărare producătorului respectiv, caz în
care acesta nu va mai avea drept de vânzare până la încheierea
sesiunii de tranzacționare respective pe PCSCV.
Propunem menținerea textului din documentul de discuție.
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PCSCV
Nr. Crt.

Propunere OPCOM
6.3.4. Ofertele de vânzare pot propune un număr total
maxim de CV care să nu depășească numărul de CV
valabile ce i‐au fost emise de OTS, dar nu mai mult de
maxim 10 000 CV.

Observatii participant
În cadrul unei oferte Ofertele de vânzare se pot propune un
număr total maxim de CV care să nu depășească numărul de CV
valabile ce i‐au fost emise de OTS, dar nu mai mult de maxim
10000 CV

Răspuns OPCOM la observații
Propunem următoarea reformulare:
Ofertele de vânzare pot fi propuse pentru un număr maxim de CV
care să nu depășească numărul de CV valabile ce i‐au fost emise de
OTS producătorului E‐SRE, dar nu mai mult de maxim 10 000 CV.

(Pentru claritate )
Enel Green Power
3

6.3.5. Ofertele de cumpărare pot propune un număr
maxim de 10 000 CV.

În cadrul unei oferte Ofertele de cumpărare se pot propune un Propunem următoarea reformulare:
număr maxim de 10000 CV
6.3.5. Ofertele de cumpărare pot fi propuse pentru un număr maxim
de CV care să nu depășească numărul de 10 000 CV.
(Pentru claritate )
Enel Green Power

7.2.8. Ofertele pentru un instrument standard introduse
și validate sunt actualizate și ordonate automat de
sistemul de tranzacţionare, în timp real, în funcţie de cel
mai bun preţ, crescător pentru ofertele de vânzare şi
descrescător pentru ofertele de cumpărare şi în funcţie de
marca de timp în cadrul ofertelor de acelaşi tip care au
acelaşi preţ.

OBS: Având în vedere că marca de timp presupune doar: oră Platforma de tranzacționare decelează momentul introducerii ofertei
‐8
(h), minut (m) şi secundă (s), apreciem că este necesară la intervale mai mici de o secundă, la nivelul s .
specificarea metodei de alocare în cazul ofertelor cu preț egal
primite în aceeași secundă (alocare pro‐rata, egală sau în
ordinea de primire a ofertelor în serverul OPCOM)
Propunere: Completare cu prevederi privind modul de alocare
în cazul ofertelor cu preț egal primite în aceeași secundă

4

5

Enel Green Power
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PCSCV
Nr. Crt.

6

Propunere OPCOM
7.2.10. Numărul de CV valabile emise de OTS și disponibile
în contul producătorului de E‐SRE este preluat în sistemul
de tranzacționare la începutul fiecărei zile de
tranzacționare din RCV și este diminuat pe parcursul
perioadei de ofertare cu numărul de CV din ofertele de
vânzare ale acestuia active în timpul sesiunii de
tranzacționare, urmând apoi să fie diminuat la sfârșitul
sesiunii de tranzacționare cu numărul de CV aferente
fiecărei oferte de vânzare validate.

Observatii participant
Numărul de CV valabile emise de OTS și disponibile în contul
producătorului de E‐SRE este preluat în sistemul de
tranzacționare la începutul fiecărei zile de tranzacționare din
RCV și este diminuat pe parcursul perioadei de ofertare cu
numărul de CV din ofertele de vânzare ale acestuia active în
timpul sesiunii de tranzacționare și majorat cu numărul de CV
din ofertele de cumpărare conform prevederilor art. 6.2.2,
urmând apoi să fie diminuat la sfârșitul sesiunii de
tranzacționare cu numărul de CV aferente fiecărei oferte de
vânzare validate
OBS: Apreciem că a fost omisă situația în care un producător
poate depune oferte de cumpărare de CV
Enel Green Power

7

7.4.1. După încheierea sesiunii de tranzacționare, dar nu OBS: Solicităm comunicarea prealabilă a modului de
mai târziu de ora 18:00 a zilei în care aceasta a fost anonimizare a ofertelor
organizată, OPCV va publica pe pagina sa de web
(www.opcom.ro) în secțiunea dedicată modalității de Enel Green Power
tranzacționare
PCSCV
rezultatele
sesiunii
de
tranzacționare, respectiv:

Răspuns OPCOM la observații
Producătorul, conform Art. 10 alin. (5)din Legea 220/2008 cu
modificarile ulterioare (OUG 24/2017) are dreptul să cumpere numai
numărul de CV necesar acoperirii diferenței dintre numărul de CV
valabile din producția proprie din contul său din RCV și numărul de CV
necesar în acel moment pentru îndeplinirea obligației din cadrul unui
contract.
OPCOM verifică pe baza dovezilor obiective furnizate de producătorul
E‐SRE îndeplinirea acestei condiții înainte de a‐i da drept de
cumpărare producătorului respectiv.
Aceste CV sunt cumpărate pentru alocarea lor pe contractul bilateral
respectv și nu vor fi valabile pentru tranzacționare pe PCSCV și nici pe
PCTCV.
În situația descrisă de dumneavoastră ar fi încălcate prevederile art.
10 alin. 5 din Legea nr. 220/2008 interzicerea retranzacționării CV.
Propunem menținerea textului din documentul de discuție.

Nu este clară solicitarea și argumentele sale.
Propunem menținerea textului din documentul de discuție.

e) lista anonimizată prin codificare a ofertelor introduse
pentru sesiunea de tranzacționare.

8

Site‐ul OPCOM va prezenta câte un raport zilnic anonim al ofertelor
OBS: Pentru evitarea eventualelor confuzii, solicitam
introduse în sistemul de tranzacționare.
modificarea definitiei surplusului de oferta astfel: „Surplus de
Art. 4.8 Surplus de ofertă – diferența dintre volumul total ofertă – diferența dintre volumul total al ofertelor de vanzare și
al ofertelor de cumpărare și volumul total al ofertelor de volumul total al ofertelor de cumparare” , si corelarea tuturor
vânzare.
articolelor care fac referire la aceasta definitie din procedura.
Electrica Furnizare
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PCSCV
Nr. Crt.

9

10

Propunere OPCOM

Observatii participant
Răspuns OPCOM la observații
OBS: Va rugam sa clarificati in procedura daca simpla notificare Fără primirea acestor date precizate în art.6.2.2, producătorul nu
Art. 6.2.2
Producătorii de E‐SRE aflați în condițiile a intentiei este suficienta sau se asteapta o validare din partea poate veni a doua zi pentru a depune oferte de cumpărare.
stabilite prin art. 10 alin. (5) din Lege care doresc sa OPCV anterior tranzactionarii. De asemenea, partenerul de Nu este clară conformitatea cu prevederile OUG 24/2017 a cerinței ca
cumpere CV în vederea îndeplinirii condițiilor contractuale tranzactie ar trebui sa primeasca acesta validare a OPCV pentru partenerul de tranzacție, respectiv cumpărătorul să dispună de
vor transmite la OPCV în ziua lucrătoare anterioară zilei de a se asigura conformitatea cu prevederile OUG 24/2017, prin informații privind portofoliul vânzătorului, altfel decât în cadrul
tranzacționare o solicitare asumată de reprezentantul care un CV face obiectul unei singure tranzactii.
relației contractuale.
legal al societății sau împuterniciții acestuia prin care se
Vă reamintim că OPCOM este responsabil pentru menținerea
vor preciza:
confidențialității datelor referitoare la participanții la piață, cu
a) numărul contractului de vânzare deja semnat pentru Electrica Furnizare
excepția celor stabilite ca date publice prin reglemntările emise de
care este necesară achiziția de CV;
către ANRE.
b) numărul de CV asumate ferm prin contract în baza
Propunem menținerea textului din documentul de discuție.
posibilităților
de
producere
de
E‐SRE
ale
centralei/centralelor exploatate;
c) termenul limită de îndeplinire a obligațiilor ferme ce nu
pot fi îndeplinite în baza CV emise sau ce vor fi emise până
la termenul limită de îndeplinire a obligațiilor ferme în
baza energiei electrice produse de centrala/centralele
deținute;
d) orice alte argumente care justifică situaţia de a nu
realiza numărul de certificate verzi contractate.
Art. 7.2.10 Numărul de CV valabile emise de OTS și
disponibile în contul producătorului de E‐SRE este preluat
în sistemul de tranzacționare la începutul fiecărei zile de
tranzacționare din RCV și este diminuat pe parcursul
perioadei de ofertare cu numărul de CV din ofertele de
vânzare ale acestuia active în timpul sesiunii de
tranzacționare, urmând apoi să fie diminuat la sfârșitul
sesiunii de tranzacționare cu numărul de CV aferente
fiecărei oferte de vânzare validate.

OBS: Sugeram diminuarea termenelor (i) de transmitere a Numărul de CV valabile emise de OTS sunt toate CV din producția
informatiilor necesare emiterii CV si (ii) de emitere a CV proprie a producătorului respectiv care sunt valabile în contul său din
conform Regulamentului de Emitere a CV, aprobat prin Ord RCV. Sesiunile de tranzacționare se organizează zilnic, în zilele
4/2015 ANRE pentru a asigura o “alimentare” rapida a contului lucrătoare și actualizarea numărului de CV valabile din contul
de CV al vanzatorilor si a nu diminua posibilitatea tranzactionarii producătorilor se efectuează zilnic diminuând numărul de CV valabile
acestora in luna emiterii.
cu CV tranzacționate în ziua respectivă pe PCSCV și cu numărul de CV
blocate în vederea transferului și/sau transferate din contul
producătorului conform documentelor primite din partea
vânzătorului și de ademenea numărul de CV valabile în cont este
Electrica Furnizare
crescut cu numărul de CV emise în luna respectivă de OTS, după
primirea notificărilor de emitere a acestora.
Menționăm că sugestia dumneavoastră nu este de competența
OPCOM deoarece nu OPCOM emite certificatele verzi.
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PCSCV
Nr. Crt.
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Propunere OPCOM
Observatii participant
Art. 7.2.24 Confirmările de tranzacție cuprind cel puțin OBS: Avand in vedere termenul foarte scurt de emitere a
următoarele informații:
facturilor (o zi lucratoare de la incheierea tranzactiei‐ din
a) denumirea participantului la PCV;
Regulament), solicitam ca in cadrul confirmarilor de tranzactie
b) ziua de tranzacţionare;
transmise de OPCV (pentru tranzactionarea in PCSCV) sau pe
c) numărul de CV vândute/cumpărate de participant în site‐ul OPCV, sa se regaseasca datele de contact ale
sesiunea de tranzacţionare pe PCSCV curentă și codurile partenerilor, respectiv: persoane de contact, numar de telefon,
acestora;
adresa de e‐mail.
d) PIPCSCV ‐ preţul la care s‐a încheiat tranzacţia;
e) denumirea participantului/participanţilor la PCV cu care
acesta a intrat în tranzacţie în sesiunea de tranzacţionare Electrica Furnizare
curentă şi, pentru acesta/fiecare dintre aceştia, numărul
de CV și codurile numerice ale CV cumpărate/vândute.
Art. 9.2 Cumpărătorul achită factura până la data
Propunem urmatorul text : „Cumpărătorul achită factura până
scadentă a acestora care este a 3‐a zi lucrătoare de la data la data scadentă a acestora care este a 3‐a zi lucrătoare de la
data emiterii acestora, exclusiv ziua emiterii”.
emiterii acestora.

Teremnul propus permite derularea succesiunii de actiuni privind:
‐Transmiterea confirmarilor de tranzactii in ziua tranzactiei ‐ Ziua D;
‐Emiterea facturilor ‐ D+1;
‐Achitarea facturii ‐ D+4;
Termenul de plata al facturilor din prezentul articol corespunde ‐Emiterea Confirmării pe proprie răspundere ‐ D+5;
cu art.25.alin(2)d) din Regulament, dar nu corespunde cu art.24 ‐Solicitarea de către OPCOM a clarificărilor privind plata CV, în cazul în
(7) din Regulament. Va rugam sa solicitati la ANRE clarificarea care nu primește confirmarea pe proprie răspundere a vânzătorului ‐
situatiei expuse.
D+6 (Art. 25 alin. (2) lit. b.
Consideram ca trebuie avut in vedere faptul ca orice termen dintr‐o
Electrica Furnizare
anumita zi poate presupune documente primite pana la orice ora si
prin urmare emiterea unui document sau initierea unei actiuni in baza
documentului respectiv sa poata fi imposibil de desfasurat in aceeasi
zi (ne referim aici la documentele transmise mult dupa ora 17:00 ‐
18:00).
Propunem menținerea textului din documentul de discuție.
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13

Răspuns OPCOM la observații
Informatiile publice la care se face referire se pot gasi pe site‐ul ANRE
și Transelectrica.
Am luat notă asupra propunerii dumneavoastră și vom investiga
posibilitatea creării unei facilități care să fie conformă cu obligațiile de
confidențialitate ale OPCOM.

Art. 9.3 Vânzătorul transmite la OPCV și cumpărătorului,
după fiecare încasare a contravalorii CV vândute pe
PCSCV, o confirmare pe proprie răspundere privind
încasarea valorii facturii aferente tranzacţiei cu CV pe
PCSCV, în care precizează data încasării, preţul de
facturare, numărul de CV vândute (conform modelului din
Anexa 2, în termen de maxim 6 (șase) zile lucrătoare de la
primirea confirmării de tranzacție de la OPCV.

Propunem urmatorul text:” Vânzătorul transmite la OPCV și
Vă rugăm să revedeți clarificările privind art. 9.2.
Propunem menținerea textului din documentul de discuție.
cumpărătorului, după fiecare încasare a contravalorii CV
vândute pe PCSCV, o confirmare pe proprie răspundere privind
încasarea valorii facturii aferente tranzacţiei cu CV pe PCSCV, în
care precizează data încasării, preţul de facturare, numărul de
CV vândute (conform modelului din Anexa 2, în termen de
maxim 6 (șase) zile lucrătoare de la primirea confirmării de
tranzacție de la OPCV, exclusiv ziua primirii confirmarii de
tranzactie”.

Electrica Furnizare
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PCSCV
Nr. Crt.

14

15

Propunere OPCOM
Art. 9.6 În cazul anulării unei tranzacții încheiate pe
PCSCV, OPCV efectuează următoarele operații:
9.4.1. Consemnează o abatere de la regulile de
tranzacționare pe PCV pentru participantul la piață care a
refuzat încheierea tranzacției/nu a transmis confirmarea
de încasare sau confirmarea de neîncasare sau
confirmarea de neîncasare cu refuz de plată;
9.4.2. Deblochează CV respective din contul vânzătorului;
9.4.3. Aplică prevederile art. 6.5. privind penalitățile
pentru refuzul încheierii tranzacției;
9.4.4. Suspendă dreptul de tranzacționare pe PCSV al
participantului care a refuzat încheierea tranzacției până la
achitarea penalității;
9.4.5. Suspendă dreptul de tranzacționare pe PCSV pe o
perioadă de 3 luni pentru participantul care nu a transmis
confirmarea de încasare/notificarea privind neîncasarea
contravalorii CV vândute/menținerea notificării de
neîncasare a CV respective;

Observatii participant
Sugeram urmatoarea completare:” consemnează o abatere de
la regulile de tranzacționare pe PCV pentru participantul la piață
care a refuzat încheierea tranzacției/nu a transmis confirmarea
de încasare sau confirmarea de neîncasare sau confirmarea de
neîncasare cu refuz de plată cu exceptia situatiei descrise la
Art. 9.8.”.

Răspuns OPCOM la observații
Exceptarea de la consemnarea unei abateri a situației descrise la art.
9.8 este discriminatorie având în vedere că induce un termen
preferențial pentru indeplnirea obligațiilor și contravine regulilor
privind termenele în derularea plăților pentru CV achiziționate astfel
cum sunt acestea stabilite prin ROFPCV aprobat prin Ordinul ANRE nr.
77/2017.

Electrica Furnizare

Solicitam reformularea acestui articol, astfel:.” În cazul în care În cazul în care cumpărătorul contactează vânzătorul, conform
Art. 9.8 În cazul în care cumpărătorul nu vizualizează în
contul său din Registrul Certificatelor Verzi, codurile CV din cumpărătorul nu vizualizează în contul său din Registrul
prevederilor Art. 9.8. din procedură, vânzătorul va transmite
confirmarea de încasare primită de la vânzător,
Certificatelor Verzi, codurile CV din confirmarea de încasare
confirmarea de încasare la OPCOM.
contactează vânzătorul pentru soluționarea acestei situații primită de la vânzător, contactează OPCV pentru soluționarea În cazul în care cumpărătorul contactează OPCOM,conform
prin transmiterea către OPCV a confirmării pe proprie
acestei situații.” in vederea eficientizarii timpului de rezolvare al propunerii de modificare, OPCOM va contacta vânzătorul care va
răspundere privind încasarea CV.
situatiei.
transmite confirmarea de încasare la OPCOM.
Electrica Furnizare

Constatăm că prin interpunerea OPCOM în corectarea situației nu se
eficientizează timpul de rezolvare a situației.
Propunem menținerea textului din documentul de discuție.

Observatie generala: solicitam numerotarea corecta pentru A fost corectată numerotarea articolelor.
art.9 si art.10.
14
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