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Mecanismele de tranzacționare pe
Piețele centralizate anonime de certificate verzi
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Cadrul legal și de reglementare aplicabil pentru realizarea tranzacțiilor 
în cadrul  Pieței de certificate verzi

 Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
 Metodologia de stabilire a cantităţii statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de 

achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 78/18.08.2017;
 Regulamentul de emitere a certificatelor verzi aprobat prin Ordinul ANRE nr. 79/18.08.2017;
 Regulamentul de organizare și funcționare al pieței de certificate verzi aprobat prin Ordinul ANRE nr. 

77/18.08.2017;
 Procedura  privind înregistrarea, retragerea, suspendarea şi revocarea participanţilor la/de la PCV; 
 Convenția de participare la PCV; 
 Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime spot de certificate verzi;
 Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime la termen de certificate verzi şi 

administrarea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi;
 Procedura  privind consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi; 
 Procedura  pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de 

tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața 
Centralizată Anonimă la Termen de Certificate Verzi;

 Procedura  pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de 
tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața 
Centralizată Anonimă Spot de Certificate Verzi;

 Procedura privind modalitatea și termenele de plata a tarifului reglementat practicat de operatorul 
pieței de energie electrică, Aviz ANRE nr. 56/10.12.2014.
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725

122

Participanți la PCV

Producători
E-SRE
Furnizori

215

632

Participanți la PCSCV+PCTCV la 28.09.2017

Date de
conectare

Fara date de
conectare
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Număr de societăți înregistrate la PCV 847

Număr de participanții la PCV care îndeplinesc condițiile de participare pe PCSCV și PCTCV 215

Număr de producători înregistrați la PCV 725

Număr de producători înregistrați la CNTEE Transelectrica 793
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Segmentele pieței de certificate verzi

Confirmarea plății CV

Contractarea prin negociere directă

Tranzacționare centralizată

Piața Centralizată a Certificatelor Verzi
Tranzacționare prin Licitație deschisă

Piața spotPiața centralizată a contractelor bilaterale

Tranzacționare prin negociere continuă

Transferul CV

Registrul CV 

Tranzacții la cel 
mai bun preț 

propus de 
oferta cea mai 
nou introdusă 

Tranzacții la 
prețul de 
echilibru

Tranzacții la cel 
mai bun preț 

propus de 
oferta cea mai 
nou introdusă 

Cantitate [Numar CV]Cantitate [Numar CV]

Pr
et

Le
i/C

V

Pr
et

Le
i/C

V
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Caracteristici
•Tranzacţionarea se realizează on-line, de la terminalele participanţilor înscrişi la piaţă, în fiecare zi lucrătoare.
•Sesiunile de tranzacționare sunt organizate între orele 09:00-11:00;
•Identitatea Participanţilor la tranzacționare este anonimă pe toată durata sesiunii de tranzacționare;
•Ofertele sunt simple: cantitate în număr de CV (număr întreg) – preț în Lei/CV (cu patru zecimale).
•Piaţa este deschisă participării titularilor de licenţă care se înscriu şi respectă Convenţia de participare la Piaţa de Certificate Verzi.
•După încheierea sesiunii de tranzacționare Operatorul Pieţei publică rezultatele licitaţiei respectiv: numarul de CV tranzacționate și prețul de închidere a pieței.
Pe toată durata sesiunii de tranzacționare, Participanții pot introduce, modifica, suspenda/activa și/sau anula ofertele proprii de vânzare/cumpărare pentru instrumentele
specifice.

Succesiunea activităţilor
•Pot introduce oferte de vânzare numai producătorii E-SRE;
•Pot introduce oferte de cumpărare titularii de licență de furnizare cu obligație de achiziție de CV sau producătorii care se află în situația de a nu îndeplini numărul de CV 
pentru care au obligație de livrare în cadrul unui contract bilateral deja semnat;
•Introducerea ofertelor în sistem conform programului de tranzacționare selectând: instrumentul standard definit pentru ziua în care are loc sesiunea de tranzacționare; 
tipul ofertei: vânzare /cumpărare și completând numărul de CV; prețul propus [Lei/CV];
•Numărul maxim de CV dintr-o ofertă este de 10.000 CV;
•Numărul de CV dintr-o ofertă de vânzare nu poate depăși numărul de CV valabile din contul producătorului E-SRE;
•Corelarea ofertelor se realizează în mod automat la sfârșitul sesiunii de tranzacționare și asigură tranzacționarea ofertelor de vânzare cu ofertele de cumpărare care 
îndeplinesc condiţia de compatibilitate cu prețul de închidere al pieței şi anume: preţul unei oferte de cumpărare tranzacționate este mai mare sau cel puţin egal cu preţul
de închidere al pieței și respectiv preţul unei oferte de vânzare tranzacționate este mai mic sau cel mult egal cu preţul de închidere al pieței, pentru cantitatea maximă
comună în ofertele de cumpărare și ofertele de vânzare care îndeplinesc condiția de compatibilitate;
•Publicarea rezultatelor pe site-ul OPCOM SA după încheierea sesiunii de tranzacționare;
•Transmiterea Confirmărilor de tranzacție după închiderea sesiunii de tranzacționare;
•Facturarea de către Vânzători și achitarea de către Cumpărători a contravalorii CV tranzacționate;
•Transmiterea de către Vânzători a confirmărilor pe proprie răspundere în vederea realizării transferului CV tranzacționate din contul Vânzătorilor în contul Cumpărătorilor;
•Suspendarea și penalizarea participanților care nu își asumă tranzacțiile încheiate și publicarea pe site-ul a participanților suspendați și motivului suspendării;

Piața centralizată anonimă spot de certificate verzi - PCSCV
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Le
i/C

V

Cantitate [Numar CV]

Piata centralizata a certificatelor verzi
Procesul de tranzactionare (până la 31.08.2017) 

Intervalul de ofertare
Validarea ofertelor

Ziua de 
Tranzac
tionare

Emiterea si 
transmiterea 
Notelor de 
decontare

3 ZL 1 ZL 2 ZL

Emiterea si 
transmitere
a facturilor

5 ZL 5 ZL

Plata

Transmiterea de catre vanzatori a confirmarilor de 
incasare

Transferul CV 
de la vanzator 
la cumparator

Urmatoarea 
sesiune de 
tranzactionare

5 ZL

Plata cu 
penalizare

2 ZL

Intervalul de ofertare
Validarea ofertelor

Ziua de 
Tranzac
tionare

Emiterea si 
transmiterea 
Confirmarilor 
de Tranzactie

1 ZL

Emiterea si 
transmitere
a facturilor

3 ZL

Plata

Transmiterea de catre vanzatori a confirmarilor de 
incasare

Transferul 
CV de la 
vanzator la 
cumparator

1 ZL

Clarificare 
situatie 

plata

1 ZL

Durată proces: 23 ZL

Durată proces: 6 
ZL

Piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi
Procesul de tranzactionare (începând cu 01.09.2017) 
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Ziua Limită de 
tranzacționare la 
începutul  zilei de 

tranzacționare

Nr. CV ofertate Nr. CV 
tranzacționate

Nr. CV – Limită de 
tranzacționare la sfârșitul zilei 

de tranzacționare

D 1000 500 350 650

D+1 650 650 100 550

D+2

...

D+6 300 300 250 50

D+7 50 50 50 0

D+8 CV  tranzacționate în D 
și neachitate de 
cumpărători

CV tranzacționate în 
D și neachitate de 
cumpărători

CV  tranzacționate 
în D și neachitate 
de cumpărători

Piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi (PCSCV)
Procesul de validare a ofertelor de vânzare față de numărul de CV valabile emise producătorului și actualizarea limitei de 
tranzacționare
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Piața centralizată anonimă la termen de certificate verzi - PCTCV

Caracteristici
•Tranzacţionarea se realizează on-line, de la terminalele participanţilor înscrişi la piaţă, în fiecare zi lucrătoare.
•Sesiunile de tranzacționare sunt organizate între orele 12:00-14:00;
•Identitatea Participanţilor la tranzacționare este anonimă pe toată durata sesiunii de tranzacționare;
•Ofertele sunt simple: cantitate în număr de CV (număr întreg) – preț în Lei/CV (cu patru zecimale).
•Piaţa este deschisă participării titularilor de licenţă care se înscriu şi respectă Convenţia de participare la Piaţa de Certificate Verzi.
•Este obligatorie utilizarea contractului standard, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 77/18.08.2017.
•După încheierea sesiunii de tranzacționare Operatorul Pieţei publică rezultatele licitaţiei: denumirea produsului standard tranzacționat, numărul de CV 
tranzacţionate, preţul de atribuire a tranzacției, numele vânzătorului și cumpărătorului.
Caracteristicile ofertelor
Ofertele sunt standardizate din punct de vedere al perioadelor de livrare - oferte pentru 1 lună (exemplu: 01.10 - 31.10.2017), 1 trimestru (exemplu: 01.01 -
31.03.2018), 1 an (01.01 - 31.12.2031).
Pe toată durata sesiunii de tranzacționare, Participanții la PCTCV pot introduce, modifica, suspenda/activa și/sau anula ofertele proprii de vânzare/cumpărare
pentru instrumentele standard.
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Succesiunea activităţilor
•Pot introduce oferte de vânzare numai producătorii E-SRE;
•Pot introduce oferte de cumpărare titularii de licență de furnizare cu obligație de achiziție de CV sau producătorii care se află în situația de a nu îndeplini numărul de CV 
pentru care au obligație de livrare în cadrul unui contract bilateral deja semnat;
•Pentru a obține dreptul de a introduce oferte de cumpărare de CV, producătorii E-SRE trebui să notifice la OPCOM situația obiectivă creată și numărul de CV pe care nu 
îl pot acoperi în cadrul obligațiilor contractuale deja asumate;
•Introducerea ofertelor în sistem conform programului de tranzacționare selectând: instrumentul standard pentru care se dorește introducerea ofertei în funcție de 
perioada de livrare la termen dorită; tipul ofertei: vânzare /cumpărare și completând numărul de CV și prețul propus [Lei/CV];
•Numărul maxim de CV dintr-o ofertă este de 10.000 CV;
•Numărul de CV dintr-o ofertă de vânzare nu poate depăși numărul maxim de CV estimat de ANRE pentru ofertele de vânzare până la încheierea schemei de promovare
prin CV a E-SRE, actualizat la sfârșitul fiecărei zile de tranzacționare cu tranzacțiile încheiate pe piețele centralizate anonime și cu numărul de CV transferate în baza
contractelor negociate direct;
•Corelarea în mod continuu şi automat a ofertelor de vânzare cu ofertele de cumpărare pe măsură ce prin introducerea şi/sau modificarea unei noi oferte este îndeplinită
condiţia de compatibilitate de preţ şi anume: preţul unei oferte de cumpărare să fie mai mare sau cel puţin egal cu preţul unei oferte de vânzare sau preţul unei oferte de 
vânzare să fie mai mic sau cel mult egal cu preţul unei oferte de cumpărare;
•Încheierea procesului de corelare în momentul în care nu mai există oferte care îndeplinesc condiția de corelare sau la expirarea sesiunii de tranzacționare deschisă
pentru instrumentul specific;
•Publicarea rezultatelor pe site-ul OPCOM SA după încheierea sesiunii de tranzacționare;
•Transmiterea Confirmărilor de tranzacție după închiderea sesiunii de tranzacționare;
•Încheierea contractului standard aprobat de ANRE de vânzare-cumpărare de CV în conformitate cu rezultatele tranzacţiilor și depunerea la OPCOM în 3 zile lucrătoare, 
exclusiv ziua licitației;
•Verificarea de către Operatorul Pieței a conformității contractului semnat între părți cu prevederile contractului standard aplicabil, aprobat de ANRE. În caz de 
neconformitate, Operatorul Pieței va suspenda participanții în cauză și va publica identitatea acestora și motivul suspendării pe site-ul OPCOM;
•Facturarea de către Vânzători și achitarea de către Cumpărători a contravalorii CV tranzacționate;
•Transmiterea de către Vânzători a confirmărilor pe proprie răspundere în vederea realizării transferului CV tranzacționate din contul Vânzătorilor în contul Cumpărătorilor.

Piața centralizată anonimă la termen de certificate verzi - PCTCV
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Toate ordinele care 
indeplinesc conditia
de corelare primesc
pretul ordinelor de 
răspuns care au 
îndeplinit condiția de 
corelare

Stabilirea
pretului

Toate ordinele
care indeplinesc
conditia de 
corelare incheie, 
in timp real, 
tranzactie la 
pretul ofertei
care raspunde
unei oferte
existente in 
platforma de 
tranzactionare

Tranzacționare prin negociere continuă

Piaţa centralizată anonimă la termen de certificate verzi
Procesul de tranzactionare (începând cu 01.09.2017) 

Pr
et

[L
ei

/C
V]

Pr
et

[L
ei

/C
V]

Cantitate [Numar CV] Cantitate [Numar CV]
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Ziua Limită de 
tranzacționare la 
începutul  zilei de 

tranzacționare

Nr. CV 
ofertate

Nr. CV 
tranzacționate pe 

PCTCV

Nr. CV 
tranzacționate pe 

PCSCV

Nr. CV 
transferate pe 

baza CB-ND

Limită de 
tranzacționare 
la sfârșitul zilei 

de 
tranzacționare

Inceputul sesiunii 
de tranzactionare 
in Ziua D

100.000

In cursul sesiunii 
de tranzactionare 
in Ziua D

10.000

Sfarsitul sesiunii de 
tranzactionare in 
Ziua D

8.000 500

Sfarsitul zilei de 
tranzactionare in 
Ziua D

750 90.750

D+1 90.750 10.000 9.000 3.550 1.850 76.350

D+2 76.350 10.000 10.000 1.000 2.000 63.350

....

Piaţa centralizată anonimă la termen de certificate verzi (PCTCV)
Procesul de validare a ofertelor de vânzare față de Numărul maxim de CV estimat de ANRE care poate fi propus de producătorul care 
dorește să propună oferta de vânzare și actualizarea limitei de tranzacționare
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Sinteza mecanismelor de tranzacționare disponibile pe platformele OPCOM pentru certificate 
verzi

Perioade de 
livrare  la 
termen 

mai mari de 12 
zile 

calendaristice

PCTCV

Tranzacții la 
termen pentru 
CV existente în 

contul 
vânzătorilor 

sau care 
urmează să fie 

emise

Termene de plată 
și transfer în baza 

contractului 
standard stabilit 

de ANRE

1 piață cu 34 de 
instrumente 

actualizate lunar

Perioade de 
livrare spot PCSCV

Tranzacții 
pentru CV 

existente în 
contul 

vânzătorilor din 
Registrul CV

Termene de plată 
și transfer în baza 

Notei de 
decontare emisă 
de OPCOM si ROF 

PCV

1 piață cu câte 1 
instrument zilnic

Registrul 
Certificatelor 

Verzi
(începând din 2005) 

725 conturi de 
producători

220 conturi de 
furnizori

 Tranzacții pe PCCV;
 Tranzacții în cadrul contractelor 

încheiate pe PCCBCV;
 Tranzacții încheiate în baza 

contractelor negociate direct

Confirmări pe proprie 
răspundere ale 

vânzătorilor privind 
încasarea contravalorii 

CV achiziționate
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Facilitati ale aplicatiei Nasadaq - CONDICO 4.1
Introducere ordine

Adâncimea pieței

28.09.2017 opcom © All rights reserved



14

Facilitati ale aplicatiei Nasadaq - CONDICO 4.1
Informații privind tranzacțiile încheiate de participantul la piață (pe contul său de tranzacționare) 

Informații privind tranzacțiile încheiate în piață (informație anonimizată)

28.09.2017 opcom © All rights reserved



15

Facilitati ale aplicatiei Nasadaq - CONDICO 4.1

Informații privind situația din piață în starea OCLA (Open Call Auction) – Introducerea ordinelor

Informații privind situația din piață în starea COTR (Continuous Trade) – Stabilirea tranzacțiilor

Oferta de cumparare cu 
cel mai mare pret

Oferta de vanzare cu cel 
mai mic pret

Surplus nr. de CV 
in ofertele de 
cumparare (-)

Pretul de echilibru al 
sesiunii de 

tranzactionare in 
momentul vizualizarii

Oferta de cumparare cu 
cel mai mare pret

Oferta de vanzare cu cel 
mai mic pret

Ultimul preţ de 
tranzacţionare în ziua 

curentă [Lei/CV]

Preţul maxim 
de 

tranzacţionare 
[Lei/CV]

Preţul minim de 
tranzacţionare 

[Lei/CV]

volumul total 
tranzacţionat 
[Nr. de CV]

Primul preţ de 
tranzacţionare 
în ziua curentă

[Lei/CV]
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Tranzacționarea respectă următoarele principii în ceea ce privește limitele de tranzacționare:
 Din punctul de vedere al prețului: limitele minima si maxima de pret pentru ordinele introduse in piata, 

aplicata in mod automat pentru fiecare ordin introdus de participantii la piata. 

Facilitati ale aplicatiei Nasadaq - CONDICO 4.1

 Din punctul de vedere al cantitatii: 
 Limita de tranzactionare pe PCSCV care reflecta numarul de CV valabile existente în contul 

producătorului de E-SRE care introduce o ofertă de vânzare;
 Limita de tranzacționare pe PCTCV care reflectă Numărul maxim de CV estimat de ANRE care poate 

fi propus de producătorul care dorește să propună oferta de vânzare, actualizat la sfârșitul sesiunii 
de tranzacționare pe baza tranzacțiilor încheiate pe piețele centralizate și anonime de CV și CV 
transferate în baza contractelor bilaterale negociate direct pentru a fi preluat în consecință în 
Sistemul de tranzacționare, la începutul următoarei zile de tranzacționare.

 Limita de 10.000 CV care pot fi ofertate printr-un ordin pe PCSCV și pe PCTCV.

28.09.2017 opcom © All rights reserved



17

Posibilitatea stabilirii de catre participantii la piata a:
 Limitelor minima si maxima de pret pentru propriile ordinele introduse in piata, prin configurarea

corespunzatoare a interfetei de care dispune. 
 Limitei privind cantitatea maxima dintr-un ordin 
de vanzare, pentru propriile ordinele introduse in 
piata, prin configurarea corespunzatoare a interfetei
de care dispune.

Facilitati ale aplicatiei Nasadaq - CONDICO 4.1
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Vă stăm la dispoziție pentru clarificări prin adresele:
pcbcv@opcom.ro și secretariat@opcom.ro
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