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1. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE GRUPULUI TEHNIC
1.1.

Grupul Tehnic pentru Dezvoltarea Pieţei Financiare de Energie Electrică este un
organism consultativ pentru S.C. OPCOM S.A care are rolul de a analiza soluţiile
privind implementarea şi îmbunătăţirile necesare pentru adaptarea la evoluţia
pieţei, având în vedere obiectivul integrării pieţelor de energie electrică la nivel
regional şi ulterior european şi în ceea ce priveşte înfiinţarea şi buna funcţionare
a Bursei de Energie Electrică şi a Casei de Compensare.

1.2.

Misiunea sa este de a garanta că necesităţile şi aşteptările participanţilor la
Piaţa Financiară de Energie Electrică, privind Bursa de Energie Electrică şi
serviciile de compensare furnizate de către Casa de Compensare să fie reflectate
în regulile, reglementările şi serviciile
oferite pe termen lung, luând în
considerare principiile transparenţei, obiectivităţii şi nediscriminării în
tranzacţionare.

1.3.

Pentru a-şi îndeplini misiunea, membrii Grupului Tehnic vor participa activ la
îndeplinirea următoarelor obiective:
•

Urmărirea tendinţelor pieţei de energie electrică şi adaptarea la cerinţele
legislaţiei Uniunii Europene în domeniul acesteia;

•

Analiza modelelor şi produselor utilizate pe pieţele din Uniunea
Europeană;

•

Identificarea cerinţelor sectorului energetic pentru instrumente de
diminuare şi transfer al riscurilor cât şi pentru servicii de compensare;

•

Definirea instrumentelor financiare considerate oportune şi identificarea
momentului de lansare a acestora;

•

Organizarea dezbaterilor pe marginea regulilor şi reglementărilor pieţei
financiare şi Casei de Compensare care ar trebui introduse/adaptate
pentru noile instrumente financiare şi serviciile de compensare;

•

Promovarea temelor de dezbatere şi a punctelor de vedere ale Grupului
Tehnicîn măsura în care acestea se constituie ca informaţii publice.

2. STRUCTURA GRUPULUI DE PRODUS
2.1.

Grupul Tehnic este compus din reprezentanţii sectorului energetic din România
cu un rol activ pe piaţa de energie electrică.

2.2.

În vederea asigurării unei abordări echidistante şi transparente a temelor de
dezbatere conform obiectivelor, Grupul Tehnic va avea în componenţă
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reprezentanţi ai părţilor interesate în tranzacţiile pe piaţa de energie electrică din
România, respectiv producători, distribuitori şi furnizori.
2.3.

S.C. OPCOM S.A, în calitate de administrator al Pieţei Financiare de Energie
Electrică numeşte membrii Grupului Tehnicpe o perioadă de un an şi
desemnează un preşedinte şi un secretariat format din două persoane dintre
reprezentanţii S.C. OPCOM S.A. Numele şi datele de contact ale acestora vor fi
publicate pe pagina WEB (www.opcom.ro) a administratorului Pieţei Financiare
de Energie Electrică.

2.4.

Criteriile de selecţie a membrilor Grupului Tehnicsunt următoarele:

¾ Nivel minim de cunoştinţe. Membrii aleşi trebuie să aibă suficiente cunoştinţe
privind tranzacţionarea şi gestionarea riscului, funcţionarea pieţei contractelor
bilaterale şi a Casei de Compensare pentru a-şi îndeplini eficient rolul de
consultant;
¾ Comportamentul activ al noului membru şi gradul de implicare în piaţa
contractelor bilaterale din România, conform 1.3;
¾ Necesitatea întăririi şi reprezentării suplimentare a unei anumite
categorii de participanţii la piaţă (producător, furnizor, distribuitor) datorită
unei posibile demiteri/respingeri din rândul membrilor grupului.
2.5.

Înainte de sfârşitul perioadei de un an şi fără orice motiv major, orice membru
se poate retrage din Grupul Tehnic prin înştiinţare în scris adresată SC OPCOM
SA.

2.6.

Membrii Grupului Tehnic îşi desemnează câte un reprezentant prin înştiinţare în
scris adresată SC OPCOM SA.

2.7.

Modificări în componenţa Grupului Tehnic pot fi efectuate în situaţia precizată la
2.5, prin cooptarea unui nou membru, cu respectarea 2.3 şi 2.4.

2.8.

Cu două luni înainte de sfârşitul perioadei de un an, SC OPCOM SA solicită
participanţilor la Piaţa Financiară exprimarea interesului pentru participarea în
cadrul Grupului de Produs.

2.9.

Cu o lună înainte de sfârşitul perioadei de un an, SC OPCOM SA face publică lista
membrilor Grupului Tehnic pentru următorul an de activitate stabilit conform 2.3.

2.10. În mod excepţional, reprezentanţi ai participanţilor la piaţa de energie electrică,
alţii decât aceia din Grupul de Produs, reprezentanţi ai autorităţilor competente
sau ai instituţiilor financiare pot fi invitaţi de către SC OPCOM SA sau de către alt
membru al Grupului de Produs, având acordul SC OPCOM SA, să asiste la
anumite întâlniri.
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2.11. Înaintea sfârşitului perioadei de un an, care a fost stabilită pentru reînnoire, SC
OPCOM SA va putea decide respingerea unui membru din cadrul Grupului Tehnic
dacă acesta nu mai îndeplineşte condiţiile de participare precizate la punctul 2.4,
sau dacă acest lucru este solicitat în unanimitate de către ceilalţi membri ai
Grupului de Produs.
2.12. Lista membrilor Grupului Tehnic este prevăzută în Anexa 1. Anexa poate fi
modificată conform 2.7 şi 2.9 fără ca aceasta să implice modificarea
regulamentului.
3. MOD DE LUCRU
3.1.

Până la lansarea Casei de Compensare întâlnirile Grupului Tehnic vor avea loc ori
de câte ori discutarea unor documente impune reunirea membrilor Grupului.
După intrarea in funcţiune a Casei de Compensare, întâlnirile vor avea loc o dată
la 3 luni.

3.2.

Data următoarei întâlniri a Grupului Tehnic se va stabili la sfârşitul fiecărei
şedinţe şi de asemenea, vor fi stabilite principalele puncte ale ordinei de zi
pentru următoarea şedinţă.

3.3.

Preşedintele Grupului Tehnic va pregăti agenda precum şi documentaţia tehnică
necesară pentru următoarea întâlnire şi o va transmite cu cel puţin 7 zile
calendaristice în avans tuturor membrilor Grupului Tehnic şi va asigura
publicarea propunerilor pentru ordinea de zi a şedinţei pe pagina Web a SC
OPCOM SA.

3.4.

În cazul în care membrii Grupului Tehnic sau alţi participanţi la piaţa de energie
electrică, au sugestii în ceea ce priveşte agenda întâlnirilor următoare, acestea
vor fi transmise către SC OPCOM SA cu cel puţin 8 zile înainte de data stabilită a
şedinţei.

3.5.

SC OPCOM SA poate convoca întâlniri excepţionale prin decizie proprie sau la
sugestia unui membru din Grupul de Produs. Aceste întâlniri vor fi anunţate cu
cel puţin 10 zile calendaristice în avans.

3.6.

În cazul în care din partea unui membru al Grupului Tehnic nu poate participa la
şedinţa de lucru reprezentantul desemnat permanent, acesta îşi poate delega
drepturile de vot altui reprezentant al societăţii sau altui membru al Grupului de
Produs. Membrul care deleagă dreptul de vot trebuie să înştiinţeze în scris SC
OPCOM SA de acest fapt cu cel puţin o zi lucrătoare înaintea întâlnirii Grupului
Tehnic .

3.7.

Toţi membrii Grupului Tehnic trebuie să se implice şi să participe la întâlnirile
ordinare. În cazul în care un membru al Grupului Tehnic nu este reprezentat la o
întâlnire prin reprezentantul desemnat sau conform art. 3.6, îi revine obligaţia de
a transmite un punct de vedere scris la documentaţia înaintată spre analiză cu
cel puţin două zile calendaristice înainte de întâlnire.
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3.8.

Întâlnirile vor fi conduse de către preşedintele Grupului de Produs.

3.9.

Minutele întâlnirilor vor fi întocmite de către secretarul Grupului de Produs.
Minuta va fi transmisă pentru observaţii şi avizare membrilor Grupului.
Aprobarea minutei va fi decisă după efectuarea tuturor modificărilor necesare, la
începutul următoarei întruniri.

3.10. În timpul şedinţelor membrii vor vota anumite subiecte pentru a formula puncte
de vedere referitoare la temele puse în dezbatere. Drepturile de vot sunt egale
pentru toţi membrii, iar textul punctului de vedere final al Grupului Tehnic se va
aproba prin majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi. Se pot supune la vot
hotărâri ale grupului doar în întâlniri în care reprezentanţii membrilor întrunesc o
majoritate simplă. Reprezentanţii se pot abţine de la vot. Nu se vor vota în
cadrul unei întâlniri aspecte/alternative apărute în timpul discuţiilor din cadrul
aceleiaşi întâlniri. Alternativele prezente în documentaţia tehnică transmisă
înainte de şedinţă se exceptează de la această prevedere doar în cazul în care în
timpul şedinţei nu apar argumente suplimentare faţă de cele prezentate în
documentaţie.
3.11. Deoarece rolul Grupului Tehnic este de a fi un organism consultativ pentru SC
OPCOM SA, toate punctele de vedere ale Grupului Tehnic vor constitui subiecte
supuse analizei conducerii SC OPCOM SA.
3.12. Comunicaţia în cadrul Grupului Tehnic se va face prin intermediul Secretariatului
Grupului de Produs. Corespondenţa între membri şi secretariat se va face după
cum urmează:
a) prin e-mail – se vor transmite toate documentele şi informaţiile;
b) prin fax – se vor transmite toate documentele şi informaţiile aferente
articolelor: 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9;
c) prin pagina WEB a SC OPCOM SA (www.opcom.ro) – se vor publica:Agendele
şi Minutele întâlnirilor, versiuni ale documentelor elaborate şi sinteze ale
punctelor de vedere rezultate în urma dezbaterilor Grupului de Produs.
3.13. Preşedintele Grupului Tehnic va informa membrii Grupului asupra modului în
care punctele de vedere formulate în timpul întâlnirilor au fost preluate în
demersurile sau deciziile conducerii SC OPCOM SA.
3.14. Preşedintele Grupului Tehnic sau reprezentanţii delegaţi dintre membrii Grupului
Tehnic vor activa ca reprezentanţi ai Grupului pentru comunicarea formală cu
sectorul energetic sau alte entităţi.
3.15. Membrii Grupului Tehnic vor purta în mod permanent un dialog activ în vederea
soluţionării problemelor puse în dezbaterea grupului, atât cu ceilalţi membrii ai
grupului cât şi cu ceilalţi participanţii la piaţa de energie electrică sau părţi
implicate.
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4. DISPOZIŢII FINALE
4.1.

S.C. OPCOM S.A poate decide modificarea prezentului Regulament.

4.2.

Orice modificare adusă Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului
Tehnic al Pieţei Financiare de Energie Electrică se va face cu avizul favorabil al
membrilor Grupului.

