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CONVENŢIE DE PARTICIPARE
la
PIAŢA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
Părţile contractante,
SOCIETATEA OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE
„OPCOM” S.A., cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bulevardul Hristo Botev, nr. 16-18,
sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
sub nr. J40 / 7542 / 2000, Cod Unic de Înregistrare fiscală nr. 13278352, atribut fiscal
RO59 RNCB 0074 0292 1737 0032
RO, Cod IBAN ………………………………………....................................................................
Banca Comercială Română
Sector 3
deschis la ………………....…....….........................,
sucursala ………………....………...………
titulară a Licenţei nr. 407 emisă de Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei
pentru activitatea de operator al pieţei de energie electrică, reprezentată legal prin
……………………………………………………………………,

Director

General

şi

prin

……………………………………………………………………, Director Economic,
în calitate de administrator al Pieței centralizate pentru Ziua Următoare și de contraparte pentru
tranzacțiile de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate pe această piață,
denumită în continuare „OPCOM S.A.”
şi
(1)………………………………………………………….………………………………….......................
cu sediul în ……………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………........……….…,

înregistrată

la

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul …………….……………………............
………………………………………… sub nr. ……………………………………………….................,
Cod Unic de Înregistrare fiscală nr. ………………………...…..…, atribut fiscal ………........,
Cod IBAN ……………………………………………………...............................….. deschis la
…………………………………………………,

sucursala

……………………………………….…

Titulară de licență ……………………………………………………………………………………….
eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, nr.
………………………………, reprezentată legal prin …………………………………………………
........................................ în calitate de ……………………………………….……….…… şi prin
……………………………………………......................................……

în

calitate

de

…………………………………………...........................…,

1

Se va completa de către solicitant, persoană fizică/juridică română rubricile specifice după caz.
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(2)……………………………………………………………………………………………........................
cu sediul în ………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………........................
………………………………………………………...................
înregistrată la ……………………………………………………………….......................................
sub nr. ………………….......………………………………, Cod Unic de Înregistrare fiscală nr.
………………….......…………………....................……………,

alte

date

de

identificare

……………………………………………………………………………………………......................…..
Titulară de3 ...............................................................................………………………………,
reprezentată legal prin ……………………............................……………..........................., în
calitate

de

……….............……………………...........…….......................,

……………………............................……………..................................,

în

şi
calitate

prin
de

…………………………………………………………..…,
în calitate de Participant la Piaţa pentru Ziua Următoare,
denumită în continuare „Participant la PZU”,
denumite în mod separat „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”

Art. 1. OBIECTUL CONVENŢIEI
Obiectul Convenţiei îl reprezintă prestarea de către OPCOM S.A. a serviciilor de organizare şi
administrare a Pieţei pentru Ziua Următoare (PZU) cu respectarea mecanismului de cuplare prin
preț a piețelor şi efectuarea, de către Participantul la PZU, de tranzacţii de vânzare-cumpărare de
energie electrică la prețuri pozitive sau negative pe această piaţă cu OPCOM S.A. în calitate de
contraparte, în conformitate cu legislaţia primară şi secundară aplicabilă acestei pieţe.

Art. 2. DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA PZU
a) Să efectueze tranzacții cu energie electrică în mod individual sau agregat;
b) În cazul participării agregate, agregatorul este participantul care tranzacționează energia
electrică și căruia îi revin integral toate drepturile prevăzute în prezenta „Convenție de

Se va completa de către solicitant, persoană juridică străină
Se va completa cu tipul licenței, numărul/data acordării, respectiv decizia ANRE de acordare a dreptului de
a desfășura în România activitatea de furnizare/trader, după caz, și numărul/data acordării deciziei
2
3
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participare la P.Z.U.”, precum și cele prevăzute în reglementări naționale și/sau ale Uniunii
Europene corespunzătoare participării la piața de energie electrică;
c) Să acceseze Sistemul de tranzacţionare al PZU și să introducă oferte de vânzare şi/sau
oferte de cumpărare de energie electrică pe PZU (în ore CET) la preţuri pozitive sau
negative, în limita valorii garanției de validare, conform programului de ofertare zilnic;
d) Să utilizeze o scrisoare de garanţie bancară de plată, unică pentru PZU şi PI, care va avea
specificat în conţinutul ei că se utilizează pentru cele două pieţe de energie electrică;
e) Să-şi modifice sau să-și anuleze oferta/ofertele pentru energie electrică în timpul orelor de
ofertare, înaintea orei de închidere a PZU din ziua de tranzacționare respectivă;
f) Să primească de la OPCOM S.A., prin intermediul Sistemului de tranzacţionare al PZU,
confirmarea validării ofertelor/informaţii privind invalidarea ofertelor;
g) Să emită și să transmită către OPCOM S.A., facturile lunare (în ore CET) pentru tranzacțiile
de vânzare a energiei electrice facturile lunare aferente:
−

cantităţii şi valorii energiei electrice vândută pe PZU la preţuri pozitive;

−

cantității de energie electrică vândută pe PZU la prețuri negative, considerată livrare
gratuită;

−

prestării de servicii pentru achiziția de energie electrică la prețuri negative de la OPCOM
S.A.;

h) Să decidă retragerea din proprie iniţiativă de la PZU în baza unei înştiinţări transmise în scris
la OPCOM S.A.

Art. 3. OBLIGAŢIILE PARTICIPANTULUI LA PZU
a) Să respecte prevederile prezentei Convenţii de participare la Piața pentru Ziua Următoare de
energie electrică, ale reglementărilor și procedurilor în vigoare aferente funcţionării Pieţei
pentru Ziua Următoare şi ale Ghidului utilizatorului pentru participantul la PZU;
b) Să transmită la OPCOM S.A. comunicarea oficială prin fax privind schimbarea PRE care și-a
asumat responsabilitatea echilibrării pentru tranzacțiile sale încheiate pe PZU;
c) Să încheie Mandatul SEPA Debit Direct (conform modelului din Procedura privind încasările

şi plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa pentru Ziua Următoare) cu banca sa de decontare,
care va asigura înregistrarea documentului în TRANSFOND, și să transmită documentul
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scanat, pe e-mail la OPCOM S.A., în situația în care intenționează să introducă oferte de
cumpărare la prețuri pozitive și/sau oferte de vânzare la prețuri negative;
d) Să realizeze toate demersurile necesare la Banca de garantare proprie pentru primirea de
către OPCOM S.A., până la ora 12:00, în ziua bancară lucrătoare anterioară zilei de
tranzacționare în care Participantul la PZU dorește să introducă oferte de cumpărare la
preturi pozitive și/sau vânzare la preturi negative, de la Banca cont central, a scrisorii de
garanție bancară de plată emisă în favoarea OPCOM S.A., în original, dacă este emisă de
Banca cont central sau mesajul swift al băncii garante însoțit de avizul Băncii cont central,
dacă scrisoarea de garanție bancară este emisă de altă bancă de garantare decât Banca
cont central;
e) Să transmită la OPCOM S.A. repartiţia nominală a valorii scrisorii de garanție bancară de
plată între PZU şi PI, în cazul în care aceasta este unică pentru cele două pieţe, la termenele
specificate în Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare

pentru participarea la PZU;
f) Să asigure disponibilităţile financiare necesare debitării contului său deschis la Banca de
decontare, la valoarea solicitată de OPCOM S.A. prin instrucţiunea de debitare directă
calculată conform Notelor de decontare zilnice şi să documenteze, lunar, încasarea
drepturilor și plata obligaţiilor, în valoare egală, reciproce, prin accesarea mecanismelor de
compensare/regularizare prevăzute în Procedura privind încasările şi plăţile aferente

tranzacţiilor pe Piaţa pentru Ziua Următoare şi la termenele prevăzute în Mandatul SEPA
Debit Direct;
g) Să comunice OPCOM S.A. datele de identificare ale contului bancar deschis la o bancă
comercială din România care doreşte să fie creditat cu valoarea drepturilor nete de
încasare;
h) Să accepte ca angajamente ferme Confirmările de tranzacţie orare şi Notificările fizice pe
fiecare interval de decontare de 15 minute (în ore CET) aferente tranzacţiilor încheiate pe
PZU;
i)

Să nu modifice/șteargă ofertele orare/bloc deja introduse până la ora de închidere a PZU pe
intervalele orare neafectate de atingerea/ depășirea prețurilor prag, la licitația secundară;

j) Să nu introducă oferte bloc care conțin intervale orare neafectate de atingerea/depășirea
prețurilor prag, la licitația secundară;
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k) Să oferteze în sensul îmbunătățirii situației pieței în cazul declanșării licitației secundare și să
nu oferteze, în cadrul licitației secundare, pentru alte intervale orare decât cele pentru care
s-a atins nivelul prețurilor prag;
l)

Să achite integral tarifele aplicabile stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare
(inclusiv contravaloarea aferentă TVA, dacă este aplicabil):
1. În cazul înregistrării agregatorului care combină energia electrică produsă din mai multe
surse, aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPEE se realizează
pe baza puterii instalate însumate a capacităţilor de producere agregate;
2. În cazul înregistrării agregatorului care combină sarcinile mai multor clienţi finali,
aplicarea componentei de administrare a tarifului practicat de OPEE se realizează pe
baza sumei puterilor aprobate ale locurilor de consum ale clienţilor finali agregaţi;

m) Agregatorul comunică OPEE lista producătorilor agregați/clienților finali și completează
Anexa 3/4 la prezenta Convenția de participare, care cuprinde componența producătorilor
agregați/ lista clienților finali agregați, puterea instalată a fiecărui producător din E-SRE/
puterea locului de consum și semnătura reprezentantului legal al producătorului din E-SRE/
participantului desemnat ca agregator. Agregatorul notifică OPCOM S.A. ori de câte ori
intervin modificări ale listei;
n) În cazul participării agregate, agregatorul este participantul care tranzacționează energia
electrică și căruia îi revin integral toate obligațiile prevăzute în prezenta „Convenție de
participare la P.Z.U.”, precum și cele prevăzute în reglementări naționale și/sau ale Uniunii
Europene corespunzătoare participării la piața de energie electrică;
o) Să informeze OPCOM S.A., în cazul în care se modifică datele de identificare specificate în
prezenta Convenţie de participare la PZU, privind forma juridică, denumirea societății,
adresa sediului social, numărul licenței acodate de ANRE, să transmită documentele
justificative în acest sens și să încheie cu OPCOM S.A. un Act adiţional la prezenta Convenţie
care va consemna modificările survenite;
p) Agregatorul comunică OPEE lista producătorilor agregați/clienților finali și completează
Anexa 3 / Anexa 4 la prezenta Convenția de participare, care cuprinde componența
producătorilor agregați / lista clienților finali agregați, puterea instalată a fiecărui producător
din E-SRE și semnătura reprezentantului legal al fiecărui producător din E-SRE/
participantului desemnat ca agregator. Agregatorul notifică OPCOM S.A. ori de câte ori
intervin modificări ale listei;
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q) Să comunice în scris la OPCOM S.A. orice modificare a informaţiilor de identificare
referitoare la Codul IBAN, precum şi la modificarea/revocarea Mandatului SEPA Direct Debit
cu cel puțin trei zile bancare lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a acestora;
r) Să actualizeze fără întârziere datele de contact necesare prevăzute conform Procedurii

privind înregistrarea participanților la piețele centralizate de energie electrică administrate
de OPCOM S.A.;
s) Să asigure, în scopul participării la această piață, desfășurarea corespondenței/discuțiilor cu
reprezentanții OPCOM S.A. în limba română.

Art. 4. DREPTURILE OPCOM S.A.
a) Să monitorizeze perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară de plată emisă la
ordinul Participantului la PZU în favoarea OPCOM S.A. şi să invalideze oferta/ofertele de
cumpărare la prețuri pozitive și/sau oferta/ofertele de vânzare la prețuri negative
introdusă/introduse de Participantul la PZU în cazul în care valabilitatea scrisorii de garanţie
bancară nu a fost prelungită în termenele stabilite în Procedura privind constituirea,

verificarea şi utilizarea garanţiilor financiare pentru participarea la Piaţa pentru Ziua
Următoare;
b) Să monitorizeze valoarea scrisorii de garanţie bancară de plată și să calculeze nivelul valorii
garanţiei de validare/disponibile şi să invalideze oferta/ofertele respectivă/e introdusă/e de
Participantul la PZU a cărei/căror valoare depăşeşte valoarea garanţiei de validare/
disponibile în conformitate cu prevederile Procedurii privind constituirea, verificarea şi

utilizarea garanţiilor financiare pentru participarea la Piaţa pentru Ziua Următoare;
c) Să solicite participantului la PZU constituirea unei garanţii financiare înainte ca respectivul
participant la PZU să transmită oferte de cumpărare cu prețuri pozitive sau oferte de
vânzare cu prețuri negative; participantul implicit nu este obligat să constituie garanții
financiare, dar ia toate măsurile astfel încât termenele de decontare să nu fie depășite din
cauza lipsei de disponibilități în conturile sale de decontare;
d) Să anuleze ofertele Participantului la PZU (exceptând cazul nerespectării prevederilor din
reglementări pentru ofertarea în cazul licitației secundare), fără notificarea anterioară a
Participantului la PZU și fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute în Regulamentul de

funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului
de cuplare prin preț a piețelor, în condițiile în care aceste oferte ar contraveni regulilor de
ofertare. OPCOM S.A. poate anula ofertele aferente intervalului orar în care Participantul nu
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are asumată sau transferată responsabilitatea echilibrării conform prevederilor art. 6.2.36.
din Procedura operațională privind funcționarea Pieței pentru Ziua Următoare de energie

electrică.
e) Să transmită în fiecare zi bancară lucrătoare, la Banca cont central, instrucţiunea de
debitare directă, corespunzătoare valorii nete a obligaţiilor de plată zilnice (inclusiv
contravaloarea TVA, dacă este aplicabil) ale Participantului la PZU, înscrisă în Nota de
decontare zilnică;
f) Să transmită cererea de executare a scrisorii de garanţie bancară de plată la Banca cont
central, în situaţia în care primeşte de la aceasta rapoarte de refuzuri datorate lipsei de
disponibilităţi din contul Participantului la PZU;
g)

Să emită şi să transmită facturile lunare (în ore CET) Participantului la PZU cumpărător
pentru:
⎯

cantitatea şi valoarea energiei electrice cumpărată la preţuri pozitive (inclusiv
contravaloarea aferentă TVA, dacă este aplicabil);

⎯

cantitatea de energie electrică vândută Participantului la PZU la prețuri negative în
cursul lunii de livrare, considerată livrare gratuită;

⎯

prestării de servicii efectuate de OPCOM S.A. pentru achiziția energiei electrice la
prețuri negative;

h) Să decidă, după caz, în conformitate cu prevederile Procedurii privind înregistrarea

participanților la piețele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A., în
vigoare, suspendarea de la tranzacţionare sau revocarea înregistrării Participantului la PZU;
i)

Să transmită informaţiile solicitate de autorităţile publice autorizate sau instanţele de
judecată cu privire la Participantul la PZU, fără a fi necesar acordul celui din urmă, dacă
acest lucru este prevăzut în legi şi/sau reglementări aplicabile.

Art. 5. OBLIGAŢIILE OPCOM S.A.
a) Să respecte prevederile reglementărilor și procedurilor în vigoare aferente funcţionării
Pieţei pentru Ziua Următoare;
b) Să asigure un mediu de tranzacţionare în condiţii de corectitudine, obiectivitate,
independenţă, echidistanţă, transparenţă şi nediscriminare;
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c) Să asigure pentru Participantul la PZU, la solicitarea acestuia, asistenţă şi sesiuni de
instruire practică cu privire la utilizarea Sistemului de tranzacţionare al PZU;
d) Să pună la dispoziţia Participantului la PZU Ghidul Utilizatorului pentru participantul la Piața

pentru ziua următoare prin publicarea acestuia pe website-ul OPCOM S.A. şi să îl informeze
asupra modificării acestuia prin mesaje de informare publicate pe pagina principală a
website-ul OPCOM S.A.;
e) Să pună la dispoziţia Participantului la PZU, cheia USB de acces la sistemul de
tranzacţionare al PZU, ulterior încasării în contul bancar al OPCOM S.A. a tarifului
reglementat - componenta de administrare și a valorii garanției pentru cheia USB, precum
și după semnarea contractului de comodat;
f) Să introducă în sistemul de calcul al garanţiei de validare, valoarea aferentă PZU din
scrisoarea de garanție bancară unică pentru PZU și PI, repartizată de Participantul la PZU;
g) Să transmită la Banca cont central acordul său pentru diminuarea valorii scrisorii de
garanție bancară dacă valoarea rezultată după reducere acoperă obligaţiile de plată ale
acestuia, precum și pentru scoaterea de sub obligaţii a Băncii garante înainte de expirarea
termenului de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară, dacă Participantul la PZU nu are
obligații de plată neachitate;
h) Să valideze oferta/ofertele de cumpărare (în ore CET), la preturi pozitive și/sau
oferta/ofertele de vânzare (în ore CET), la prețuri negative introdusă/e de către
Participantul la PZU în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare şi ale

Procedurii privind constituirea, verificarea şi utilizarea garanţiilor financiare pentru
participarea la Piaţa pentru Ziua Următoare;
i)

Să anuleze ofertele Participantului la PZU, la solicitarea acestuia transmisă prin email de la
adresele declarate, în situația în care Participantului la PZU nu se poate conecta la sistemul
de tranzactionare;

j) Să anuleze ofertele Participantului în condițiile în care acestea contravin regulilor de
ofertare prevăzute în Procedura operațională privind funcționarea Pieței pentru Ziua
Următoare și să notifice Participantul la PZU cu privire la decizia OPCOM S.A.;
k) Să pună la dispoziţia Participantului la PZU care a introdus oferte pentru energie electrică
pe PZU, Confirmările de tranzacţii și Notele de decontare zilnice pentru tranzacţiile cu
energie electrică realizate (în ore CET), inclusiv prin canale alternative de comunicaţie (email) în situația imposibilităţii Participantului la PZU de a accesa Sistemul de tranzacţionare;
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l)

Să pună la dispoziţia Participantului la PZU, dacă este propriul PRE, sau la dispoziția PRE
care și-a asumat responsabilitatea echilibrării pentru Participantul la PZU, Notificările fizice
pe fiecare interval de decontare de 15 minute corespunzătoare tranzacţiilor încheiate pe
PZU (în ore CET) de către Participantul la PZU şi să transmită către OTS Notificările fizice
pe fiecare interval de decontare de 15 minute corespunzătoare tranzacţiilor încheiate pe
PZU (în ore CET), agregat pe fiecare PRE;

m) Să achite, integral, contravaloarea obligaţiilor nete de plată prevăzute în Notele de
decontare zilnice, prin ordinele de plată emise pentru creditarea contului bancar deschis de
către Participantul la PZU la o bancă comercială din România și să documenteze încasarea
drepturilor și plata obligaţiilor, în valoare egală, reciproce, prin accesarea mecanismelor de
compensare/regularizare prevăzute în Procedura privind încasările şi plăţile aferente

tranzacţiilor pe Piaţa pentru Ziua Următoare;
n) Să anunţe Participantul la PZU prin canale de comunicaţie alternative cu privire la
imposibilitatea utilizării căilor de comunicaţie uzuale sau la nefuncţionarea sistemului de
tranzacţionare, precum şi privind reluarea tranzacţionării;
o) Să actualizeze Registrul participanților la piețele centralizate administrate de OPCOM S.A.
cu datele aferente Participantului la PZU;
p) Să actualizeze Registrul cu informații privind scrisorile de garanție bancară de plată;
q) Să publice pe website-ul propriu legislația secundară privind organizarea și funcționarea
PZU şi după caz, variantele revizuite, în vigoare, ale acesteia;
r) Să publice pe website-ul propriu componența entității agregate.

Art. 6 CONFIDENŢIALITATE
a) Fiecare parte va lua toate măsurile pentru păstrarea confidenţialităţii informaţiilor
confidenţiale furnizate de cealaltă parte şi nu le va divulga niciunui terţ, fără acceptul
prealabil al părţii emitente;
b) Prevederea de la a) nu se aplică în cazul informaţiilor care:
i.

au devenit cunoscute public altfel decât prin încălcarea prevederilor de la a);

ii.

erau în posesia părţii care a primit-o, fără restricţii privind divulgarea, înainte de
primirea sa de la partea emitentă;

iii.

au fost primite de la un terţ care le-a obţinut legal şi nu a avut restricţii privind
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divulgarea;
iv.

trebuie divulgate/publicate de partea care le-a primit, conform prevederilor din
legislaţia şi/sau reglementările aplicabile.

Art. 7 FORŢA MAJORĂ
a) Răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţa majoră sau de caz
fortuit, în condiţiile art. 1351 din Codul Civil. Prin forţă majoră părţile înţeleg orice
eveniment extern, absolut imprevizibil, invincibil și inevitabil, precum și cauzele unor astfel
de evenimente, care survine după încheierea acestei Convenții şi care nu poate fi înlăturat
şi controlat de niciuna din părţi, făcând imposibilă, integral sau parțial, temporar ori
definitiv, executarea obligaţiilor asumate, incluzând, dar fără a se limita la, război (civil sau
internaţional), incendii, inundaţii sau alte dezastre naturale, tulburări sociale, revoluţii, acte
de terorism, embargo, schimbări în legislaţie sau în modul de interpretare al acesteia,
precum și orice alte cazuri în privința căreia este furnizată o dovadă emisă de autoritatea
competentă, la solicitarea oricărei părți.
b) Cazul de forţă majoră determina suspendarea obligaţiilor părţii afectate pe întreaga
perioadă a menţinerii respectivului eveniment și exonerează de răspundere respectiva
parte.
c) Cazul de forţă majoră îşi va produce efectul suspensiv cu condiţia ca partea afectată de
forţa majoră să notifice cealaltă parte, în scris, despre apariţia şi, respectiv, încetarea
cazului de forţă majoră. Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice celeilalte părți
apariția situației de forță majoră în termen de 10 (zece) zile de la producerea acesteia și să
prezinte un certificat emis de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei care să facă
dovada producerii evenimentului de forță majoră. De asemenea, partea care invocă forţa
majoră trebuie să notifice celeilalte părți încetarea cazului de forţă majoră în cel mult 10
(zece) zile de la aceasta încetare. Omiterea notificării ivirii, încetării și dovezilor privind
cazul de forță majoră în termenele mai sus menționate atrage obligația achitării de daune
interese pentru prejudiciile cauzate celeilalte părți prin neefectuarea la timp a notificării
și/sau, după caz, prin neexecutarea obligațiilor asumate prin prezenta Convenție.
d) În situatia în care cazul de forţă majoră durează mai mult de 60 de zile, oricare dintre părţi
este îndreptăţită să înceteze prezenta Convenţie printr-o declaraţie scrisă, fără altă
formalitate şi fără a fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti sau arbitrale.
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e) În sensul prezentei Convenții, cazul fortuit înseamnă un eveniment care nu poate fi
prevăzut și nici împiedicat de către partea care ar fi fost chemată să raspundă, dacă
evenimentul respectiv nu s-ar fi produs, și care determină imposibilitatea acestei părți de ași executa (integral sau parțial) obligațiile contractuale. Cazul fortuit priveşte evenimente
strâns legate de activitatea desfăşurată de partea a cărei răspundere este înlăturată, dar
care nu puteau fi prevăzute de aceasta.

Art. 8 RESPONSABILITATEA PENTRU PIERDERI ŞI PAGUBE
a) O parte nu va răspunde faţă de cealaltă parte pentru pierderile sau pagubele directe,
decurgând din tranzacţionarea pe PZU, cu condiţia să fi luat toate măsurile posibile şi
necesare pentru prevenirea unor asemenea pierderi sau pagube.
b) Cu excepţia culpei grave sau a unei acţiuni intenţionate, OPCOM S.A. nu va răspunde
pentru nicio pierdere sau pagubă directă şi/sau indirectă cauzată de, dar fără a se limita la,
următoarele situaţii:
i.

disfuncţionalitatea totală sau parţială ori altă defecţiune a Sistemului de tranzacţionare
al PZU, indiferent de cauza care a generat-o;

ii.

nefuncţionarea, suspendarea ori întreruperea din orice cauze a căilor de comunicaţie cu
OPCOM S.A.;
nerespectarea de către Participanţii la PZU a Instrucţiunilor de instalare şi utilizare a

iii.

Sistemului de tranzacţionare al PZU;
iv.

introducerea în Sistemul de tranzacționare de către Participanţii la PZU a unor oferte
conţinând erori de redactare a acestora.

c) Răspunderea reciprocă a părţilor este înlăturată pentru pierderile sau pagubele indirecte,
decurgând din tranzacţionarea pe PZU.
În sensul prezentei clauze, referirile la OPCOM S.A. includ, fără a se limita la, oricare
contractanți, subcontractanți, prestatori de servicii, furnizori, agenți, consultanți, angajați,
directori, ai OPCOM S.A. care sunt implicați în operațiuni constând în, inclusiv dar fără a se
limita la, generarea, coordonarea, mentenanța, furnizarea serviciilor conexe cu privire la
Sistemul de tranzacționare.

Art. 9 ÎNCETAREA CONVENŢIEI
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a) Participantul la PZU poate denunţa unilateral prezenta Convenţie în termen de cel puţin 5
(cinci) zile lucrătoare înainte de data de la care Participantul la PZU doreşte ca retragerea
sa să devină efectivă (exclusiv data intrării în efectivitate a retragerii); termenul începe să
curgă de la data la care OPCOM S.A. a luat cunoştinţă de această notificare, fără ca acest
lucru să afecteze îndeplinirea obligaţiilor de plată existente sau în curs la data încetării
Convenţiei.
b) În cazul în care textul Convenţiei este revizuit de către OPCOM S.A., avizat de ANRE şi
publicat de OPCOM S.A. pe site-ul www.opcom.ro, dar forma revizuită nu este acceptată de
către Participantul la PZU, acesta poate decide denunţarea unilaterală a Convenţiei prin
transmiterea unei notificări prealabile scrise. Încetarea Convenţiei se va produce în termen
de o (1) săptămână de la data primirii notificării de către OPCOM S.A., Convenţia
aplicându-se în acest interval în versiunea anterioară. Dacă în termen de două (2)
săptămâni de la data aducerii la cunoştinţa publică a modificării Convenţiei, Participantul la
PZU nu denunţă unilateral Convenţia, se va considera că Participantul la PZU îşi însuşeşte
de plin drept noul conţinut al acesteia.
c) Prezenta Convenţie se consideră reziliată de plin drept, fără punere în întârziere, fără a fi
necesară acordarea unui termen de preaviz, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără
altă formalitate prealabilă de la data la care OPCOM S.A. a fost informată asupra faptului
că Participantului la PZU i-a fost retrasă Licenţa.

Art. 10 LEGEA APLICABILĂ
a) Prezenta Convenţie este guvernată şi interpretată potrivit legii române.
Orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între Părţi, în cadrul sau în legătură cu
executarea Convenţiei, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea sa, va fi
soluţionată pe cale amiabilă, în termen de cel mult cincisprezece (15) zile calendaristice de
la data notificării unei asemenea neînţelegeri sau/şi dispute. Dacă la expirarea acestui
termen, ce va putea fi prelungit prin acordul Părţilor, acestea nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil neînţelegerea/divergenţa contractuală, fiecare Parte poate solicita ca disputa să se
soluţioneze prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de
Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale
acestei Curţi, Reguli ce sunt considerate încorporate în prezentul articol prin trimitere.
Tribunalul arbitral va fi constituit din trei (3) arbitri. Limba ce va fi utilizată în procedura
arbitrală va fi limba română și limba probelor va fi limba română.
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b) Locul arbitrajului va fi la Bucureşti. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.
c) Hotărârea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie a României care va fi pronunţată de tribunalul arbitral va putea fi consultată de
Participanţii la PZU care nu sunt Părţi în respectiva dispută, cu condiţia ca informaţiile care
sunt confidenţiale să fie înlăturate din aceasta.

Art. 11 DISPOZIŢII FINALE
a) Părţile declară că sunt informate pe deplin, că au luat la cunoştinţă şi îşi asumă în totalitate
conţinutul standard al Convenţiei avizate de A.N.R.E, publicate pe site-ul www.opcom.ro.
b) În înţelesul Convenţiei, termenii şi expresiile folosite au definiţiile din Anexa 1 la „Convenţia
de participare la PZU” - Revizia 4.

Anexa 1 – Termeni standard la „Convenţia de participare la PZU”, face parte integrantă din
Convenţie;
Anexa 2 – Procedurile operaţionale ale OPCOM S.A. aferente PZU cu aplicarea

mecanismului de cuplare, face parte integrantă din Convenţie;
Anexa 3 –

Componența entității agregate (parte integrantă din Convenţie) - Lista

producătorilor agregați;
Anexa 4 – Componența entității agregate (parte integrantă din Convenţie) - Lista clienților

finali agregați.
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Prezenta Convenţie a fost încheiată astăzi ………………................, în Bucureşti, la sediul societății
OPERATORUL PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE „OPCOM” S.A., în două (2)
exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte şi intră în vigoare în data de
...................................

OPCOM S.A.

Participant

Director General,

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
Director Economic,

………………………………………………

………………………………………………
………………………………………………
Director D.T.D.T.S.,
………………………………………………
………………………………………………
Director D.I.T.,
………………………………………………
………………………………………………
Vizat juridic,
………………………………………………
………………………………………………
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Anexa 1 la „Convenţia de participare la PZU”

TERMENII STANDARD

1. ACRONIME
ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;
PZU – Piaţa pentru Ziua Următoare;

2. DEFINIŢII
Termenii utilizați în prezenta Convenție au semnificația definită în Legea energiei electrice și
gazelor naturale nr. 123/2012 cu completările ulterioare.
Suplimentar, se definesc următorii termeni:
2.1.

Agregator - participant la piață implicat în agregare, așa cum este definită la art. 2
pct. 43 din Regulamentul 943/2019;

2.2.

Convenţie de participare la PZU – Contract standardizat stabilit de OPCOM S.A. și
avizat de ANRE, încheiat între OPCOM S.A. și un participant la PZU, care cuprinde
drepturile şi obligaţiile reciproce ale OPCOM S.A. şi ale participantului la PZU;

2.3.

Notificare fizică - Informare în cadrul sistemului de tranzactionare pusă la dispoziţia
PRE-urilor ce deţin responsabilitatea echilibrării pentru participanţii la P.Z.U., privind
cantităţile de energie electrică agregate, tranzacţionate pe P.Z.U. în ore CET de către
membrii PRE-ului respectiv, pe fiecare interval de decontare de 15 minute al zilei de
livrare considerată în ore EET (ora României); OPEED transmite în calitate de PREOPZU, notificările fizice la OPE;

2.4.

Participant la PZU – participant la piață, în înțelesul art. 2 pct. 25 din Regulamentul
943/2019, care se înscrie la această piață și respectă convenția de participare
aferentă acestei modalități de tranzacționare, precum și reglementările aplicabile;

2.5.

Persoană juridică română – orice persoană juridică care a fost înfiinţată în
conformitate cu legislaţia României;

2.6.

Persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene – orice persoană juridică
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constituită în condiţiile şi prin mecanismele prevăzute de reglementările europene;
2.7.

Persoană juridică străină – orice persoană juridică care nu este persoană juridică
română şi orice persoană juridică înfiinţată potrivit legislaţiei europene care nu are
sediul social în România;

2.8.

Tarif reglementat – componenta de administrare a PZU (lei/participant/an) aplicată
anual de OPCOM S.A. fiecărui participant înregistrat la PZU sau pentru perioada
corespunzătoare din an (exprimată în luni calendaristice) în care a fost înregistrat la
PZU;

2.9.

Tarif reglementat – componenta de realizare a tranzacţiilor pe piețele centralizate în
care OPCOM S.A. este contraparte, respectiv pe PZU (lei/MWh) aplicată de OPCOM
S.A. Participanţilor la PZU, pentru cantitățile de energie electrică tranzacționate la
vânzare și respectiv, la cumpărare pe PZU;

2.10.

Titular de Licenţă – Operator economic deţinător al unei Licenţe eliberate de ANRE.
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Anexa 2 la „Convenţia de participare la PZU”

Procedurile operaţionale ale OPCOM S.A. aferente PZU

Procedurile specifice menţionate în această Convenţie sunt Procedurile operaţionale ale OPCOM
S.A., elaborate conform prevederilor legislaţiei secundare în domeniul energiei electrice, şi anume:
a) Procedura privind înregistrarea participanților la piețele centralizate de energie electrică
administrate de OPCOM S.A.;
b) Procedura Operațională privind funcționarea Pieței pentru Ziua Următoare;
c) Procedura privind încasarea și plățile aferente tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare;
d) Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru
participarea la Piața pentru Ziua Următoare.
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Anexa 3 la „Convenţia de participare la PZU”
Componența entității agregate – Lista producătorilor agregați
Nr.
crt.

Putere
Denumire producător E-SRE

instalata

Semnătură

[MW]

Total Putere instalata .....................[MW]

Participantul desemnat ca agregator,
.......................................................
.......................................................
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Anexa 4 la „Convenţia de participare la PZU”

Componența entității agregate – Lista clienților finali agregați

Nr.
crt.

Puterea locului
Denumire client final

de consum

Semnătură

[MW]

Total Putere loc de consum .....................[MW]

Participantul desemnat ca agregator,
.......................................................
.......................................................
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