MINUTA
Intalnirii din 03.09.2012 a Grupului de lucru pentru punerea in aplicare a prevederilor
Memorandumului MECMA privind

”Implementarea pietei centralizate de gaze naturale in Romania si extinderea domeniului
de activitate al SC Opcom SA in vederea organizarii si administrarii pietelor centralizate
pentru gaze naturale”
Au participat:
-

AMROMCO ENERGY SRL: Daniel Marinica (Director Departament Marketing); Ionut Chirila
(Specialist Marketing); Alexandru Dinuta (Legal Advisor)

-

ARELCO POWER: Corina Sirbu

-

EGL GAS & POWER ROMANIA SA: Ion Burcea (Director)

-

E.ON ENERGIE ROMANIA: Dorian Rus (Director Achizitii Gaze), Corina Strec, Gabriela Andriuca

-

GDF SUEZ ENERGY Romania: Amaury Lamarche (Director Adj. Directie Comercializare Energie),
Razvan Zgondea (Coordonator compartiment achizitii gaze naturale si infrastructura), Gabriel
Florea

-

SNTGN TRANSGAZ SA: Mihaela Radu (Sef Serviciu)

-

SNGN ROMGAZ SA: Vasile Ciolpan (Director vanzari gaze), Marius Sabau

-

OMV PETROM SA: Corina Murafa;

-

OMV PETROM GAS SRL: Marian Bitica (Director Vanzari)

-

OPCOM: Rodica Popa (Director Program, Dezvoltare - Implementare Proiecte); Daniela Bulboaca
(Referent de specialitate); Iuliana Pandele (Inginer).

Agenda intalnirii Grupului de lucru pentru implementarea Pietei centralizate pentru tranzactionarea la
termen a gazelor naturale a fost urmatoarea:
1) Aprobarea formei amendate cu observatiile membrilor Grupului de lucru a Minutei intalnirii din
data de 22.08.2012 (prima versiune a documentului a fost transmisa prin e-mail in data de
28.08.2012);
2) Analiza observatiilor si propunerilor de completare formulate in vederea finalizarii propunerii de
text privind contractul cadru de vanzare/cumparare de gaze naturale;
3) Prezentarea propunerii privind Regulamentul (Prima versiune a documentului de lucru pentru
centralizarea observatiilor fata de Regulamentul privind cadrul organizat de tranzactionare pe
piata centralizata de gaze naturale a fost transmisa prin e-mail in data de 21.08.2012) si
Procedura operationala aferenta referitoare la desfasurarea sesiunilor de tranzactionare pe piata
centralizata de gaze
Grupul de lucru pentru implementarea Pietei centralizate pentru tranzactionarea la termen a gazelor
naturale a inceput cu primul punct al ordinei de zi prin prezentarea celor doua forme ale Minutei intalnirii
din data de 22.08.2012 ramase in discutie: una cu caracter general si cea de-a doua in care
propunerile/observatiile sa fie atribuite individual membrilor Grupului de lucru.
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Referitor la versiunea Minutei intalnirii din data de 22.08.2012 transmisa prin e-mail în data de
28.08.2012 au fost primite completari in ceea ce priveste observatiile proprii formulate de catre
reprezentantii companiiilor dar si pentru expunerea in detaliu a articolelor dezbatute in cadrul intalnirii
Grupului de lucru.
Referitor la forma Minutei care se va publica pe pagina web a OPCOM, dupa ce au fost prezentate cele
doua versiuni ale minutei si in urma supunerii la vot, s-a hotarat publicarea in sectiunea dedicata
Grupului de lucru a formei cu caracter general. Pentru tinerea evidentei opiniilor participantilor la
intalnire, s-a hotarat sa se pastreze si sa se transmita membrilor grupului si forma minutei in care
concluziile dezbaterilor sunt atribuite individual membrilor Grupului de lucru.
Membrii Grupului de lucru au fost de acord cu Minuta intalnirii din data de 22.08.2012 si s-a stabilit
retransmiterea acesteia completata cu observatiile primite ulterior.
In continuare s-a trecut la punctul 2 al ordinei de zi. In data de 28.08.2012 a fost transmis prin e-mail
membrilor Grupului de lucru Centralizatorul observatiilor cu privire la contractul pentru
vanzare/cumpararea lunara a gazelor naturale consolidat cu propunerile si observatiile primite. Referitor
la acest document de lucru s-au primit observatii din partea membrilor Grupului de lucru.
Inainte de inceperea dezbaterilor pe articolele contractului cadru s-a revenit la discutia cu privire la tipul
contractului care este elaborat in cadrul Grupului de lucru avand in vedere dicutiile de la sedinta ANRE
care a avut loc in saptamana anterioara si unde s-a stabilit ca gazele naturale se pun cu prioritate pentru
piata reglementata. Astfel una dintre opinia formulata a fost ca, prin prevederile sale contractul cadru
elaborat trebuie sa fie un contract cu flexibilitate datorita posibilei modificari a cotei de import.
O opinie formulata a fost aceea ca nu va fi vanduta intreaga cantitate pe un singur contract astfel ca
reglarea va putea fi facuta pe alte contracte. Deasemenea si alte opinii formulate in cadrul intalnirii au
mentionat ca acest contract trebuie sa fie pentru o cantitate ferma, asa cum s-a stabilit in sedintele
anterioare, iar inchiderea sa fie facuta pe alte contracte. S-a mentionat de asemenea ca de multe ori in
cadrul societatii lor se incheie contracte pe client asfel este greu sa se faca inchiderea pe alte contracte.
Pentru a putea fi respectate termenele privind lansarea pietei de gaze naturale unul dintre membrii
Grupului de lucru a propus alocarea unei cantitati fixe care sa fie tranzactionata pe aceasta piata care sa
nu fie influentata de cantitatea necesara pietei reglementate.
S-au reluat discutiile din sedinta anterioara referitoare la articolul 11 alin. (1) privind modalitatea de
facturare. S-a mentionat ca in cadrul unuia dintre membrii Grupului de lucru data de emitere a facturii
este aceeasi cu data de transmitere, astfel nu poate fi intocmita o factura cu o data anterioara datei
emiterii efective. Alti membri ai grupului de lucru au precizat faptul ca factura trebuie emisa dupa ce s-a
facut inchiderea lunii respectiv primirea balantei surse-consum intocmita de OST. Drept raspuns, s-a
mentionat ca emiterea facturii este limitata de inchidere si ca nu poate accepta formularea propusa
pentru acest articol deoarece nu se stie daca inchiderea se va realiza in primele 15 zile. In acelasi sens o
alta opinie exprimata a fost aceea ca stabilirea datei de emitere a facturii in data de 15 sau 1 a lunii
urmatoare lunii de livrare nu este relevanta avand in vedere ca data de inchidere a lunii nu este o data
fixa.
In urma exprimarii mai multor opinii in ceea ce priveste data de emitere a facturii si neajungand la un
consens in ceea ce priveste aceasta data, s-a propus stabilirea mai intai a datei scadentei facturii si in
functie de aceasta sa se stabileasca ulterior data de emitere a facturii.
Forma finala a Art. 11 (1) a rezultat din formularile propuse de doi participanti si din completarile aduse
de participantii prezenti la intalnirea grupului de lucru (s-a propus introducerea „In cazul in care factura
este emisa dupa data de 15…” si inlocuirea expresiei „data scadenta a platii” cu expresia „data scadenta
a facturii emise”).
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Participantii au agreat ca punctul (2) al Art. 11 a fost acoperit in forma acceptata a Art.11 (1) si au
stabilit ca formularea propusa de unul dintre membrii pentru punctul (2) al Art. 11 sa fie luata in
considerare cand se va ajunge la partea de garantii, respectiv la Art. 27.
Participantii sunt de acord sa fie dedicat un capitol special pentru garantii si cu propunerea referitoare la
faptul ca in structura contractului, partea referitoare la garantii sa se regaseasca dupa facturare si plata.
S-a acceptat de catre participanti ca propunerea de reformulare pentru Art. 11 (2) sa fie inclusa in cadrul
Art. 11 (9).
Pentru Art. 11 (3) - devenit Art. 11 (2) se agreaza formularea propusa, cu specificarea ca factura este
intocmita de Vanzator si inlocuirea termenului „trimitere postala” cu „scrisoare”.
S-a acceptat propunerea de amendare pentru Art. 11 (4) - devenit Art 11 (3) cu eliminarea textului
„contractate in temeiul prezentului Contract”. De asemenea pentru acest articol, s-a sugerat inlocuirea
expresiei „agreat de catre Vanzator” cu „agreat de catre Parti”.
Referitor la Art. 11 (5) – devenit Art. 11 (4) se accepta propunerea de eliminare a expresiei „prin
virament bancar” din contextul „Plata prin virament bancar se va face în contul Vânzătorului…”. S-a
propus definirea termenului „instrument de plata”.
Textul propus pentru introducerea unui nou punct in cadrul Art. 11 referitor la suportarea de catre
Cumparator a comisioanelor bancare in legatura cu platile nu este acceptat cu argumentarea ca acest
lucru se subintelege.
Referitor la Art.11 (6) – devenit Art. 11 (5) s-a evidentiat faptul ca in cadrul unuia dintre membrii
Grupului de lucru evidenta contabila se tine pe client si nu pe contract si astfel orice suma intrata in cont
se va aloca pe cea mai veche factura restanta. S-a solictat clarificarea situatiei in care exista deja un
litigiu pe un contract mai vechi si cumparatorul face plata pe acest contract avand in vedere ca teoretic
aceasta ar duce la stinserea litigiului ceea ce practic nu se poate intampla deoarece cumparatorul nu
doreste sa ramana restant pe acest contract.
O opinie formulata a fost aceea ca acest contract ar trebui vazut separat cu penalitatile si conditiile
specifice mai ales daca este specificat clar pe ordinul de plata ca plata se face pentru acest contract.
Pentru Art.11 (6) – devenit Art. 11 (5) se agreaza dezvoltarea textului propus de E.ON ENERGIE prin
eliminarea obligativitatii transmiterii prin fax a copiei dovezii platii avand in vedere prevederile articolului
precedent si deasemenea eliminarea referintei la alte contracte si prin completarea cu parte din
formularea propusa de unul dintre membrii - „In cazul in care scadenta este zi nelucratoare, termenul de
plata se socoteste implinit in urmatoarea zi lucratoare.”.
Se accepta eliminarea Art. 11 (7).
Referitor la Art.11 (8) – devenit Art. 11 (6) participantii la aceasta intalnire si-au exprimat dorinta de a
consulta experti in ceea ce priveste nivelul dobanzilor de intarziere astfel prevederile acestui articol vor fi
stabilite la o sedinta ulterioara.
Referitor la punctul 3 al ordinei de zi s-a stabilit transmiterea membrilor grupului de lucru a Sintezei
observatiilor la Regulamentul privind cadrul organizat de tranzactionare pe Piata Centralizata a Gazelor
Naturale, urmand ca membrii Grupului de lucru sa formuleze in continuare observatii care vor fi incluse
in aceasta sinteza.
Membrii grupului de lucru au acceptat propunerea de a dezbate incepand cu urmatoarea sedinta
Regulamentul privind cadrul organizat de tranzactionare pe Piata Centralizata a Gazelor Naturale si de a
continua cu Contractul standard de vanzare cumparare dupa finalizarea Regulamentului.
S-au stabilit urmatoarele actiuni pentru perioada imediat urmatoare:
 Transmiterea observatiilor si propunerilor membrilor Grupului de lucru pentru prevederile
Contractul standard de vanzare cumparare;
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 Transmiterea observatiilor si propunerilor membrilor Grupului de lucru cu privire la prevederile
Regulamentulului privind cadrul organizat de tranzactionare pe Piata Centralizata a Gazelor
Naturale, observatii care vor fi centralizate de OPCOM si transmise membrilor Grupului de lucru;
S-a stabilit ca data urmatoarei sedinte a Grupului de lucru pentru implementarea Pietei centralizate
pentru tranzactionarea la termen a gazelor naturale sa fie organizata in data de 27.09.2012 ora 13:00.
Textul minutei a fost agreat de catre participantii la intalnire.
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