MINUTA
Intalnirii din 15.01.2013 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 administrariipietelor centralizate
pentru gaze naturale”
Au participat:
-

ANRE: Cristian Selavardeanu (Sef Serviciu), Nicoleta Simionescu (Consilier);

-

AMROMCO ENERGY SRL: Ionut Chirila (Specialist Marketing); Alexandru Dinuta (Legal Advisor);

-

ARCELOR MITTAL GALATI: Corneliu Captalan (Consilier) - invitat;

-

ARELCO POWER SRL: Corina Sirbu (Expert ec. comert marketing);

-

AXPO ENERGY ROMANIA: Gabriela Pirvu (Back Office & Regulation Manager);

-

EXXON MOBIL ROMANIA: Alin Stirbu (Operations Manager) - invitat;

-

GDF SUEZ ENERGY Romania: Gabriel Florea (LPM Gas Manager), Razvan Zgondea (Coordonator
compartiment achizitii gaze naturale si infrastructura);

-

SNTGN TRANSGAZ SA: Mihaela Radu (Sef serviciu); Anca Apostolescu

-

SNGN ROMGAZ SA: Dan Liviu Popa (Sef Serviciu Urmarire Creante);

-

OMV PETROM SA: Corina Murafa (Expert Afaceri Publice si Reglementare);

-

OMV PETROM GAS SRL: Marian Bitica (Director Vanzari);

-

WIEE ROMANIA: Cristina Ionescu (Director Comercial);

-

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

In debutul intalnirii s-a precizat ca agenda intalnirii Grupului de lucru pentru implementarea Pietei
centralizate pentru tranzactionarea la termen a gazelor naturale are ca obiectiv finalizarea propunerii de
text privind Procedura operationala privind functionarea pietei centralizate de gaze naturale (documentul
de lucru amendat conform discutiilor purtate in cadrul Grupului de lucru a fost transmis prin e-mail în
data de 21.12.2012) si armonizarea prevederile Regulamentului si Procedurii, in cazul in care au fost
identificate neconcordante intre cele doua documente, si de asemenea stabilirea formei finale a
contractului cadru.
S-a reamintit faptul ca in luna decembrie a fost transmisa din partea ANRE o scrisoare adresata
membrilor Grupului de lucru si OPCOM prin care se solicita ca pana la data de 01.02.2013 sa fie
transmise ANRE toate documentele elaborate in cadrul Grupului de lucru referitoare la implementarea
Pietei centralizate pentru tranzactionarea la termen a gazelor naturale astfel incat documentele sa poata
fi supuse analizei si aprobarii/avizarii de catre Autoritatea de Reglementare.
Avand in vedere ca fata de ultima forma a Procedurii operationale privind functionarea pietei centralizate
de gaze naturale, transmisa pe e-mail in data de 21.12.2012, nu au fost primite observatii din partea
membrilor Grupului de lucru, s-a intrebat daca exista propuneri de modificare a Procedurii. Avand in
vedere ca nu au fost exprimate observatii suplimentare fata de cele consemnate in forma transmisa prin
e-mail a procedurii a fost agreata transmiterea Regulamentului si a Procedurii in forma rezultata dupa
intalnirea din data de 18.12.2012 catre ANRE.
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In prima etapa Grupul de lucru a fost de acord cu transmiterea catre ANRE a documentelor in forma in
care aceasta au fost transmise pe e-mail.
Ulterior, in timpul sedintei de lucru, un membru al Grupul de lucru si-a exprimat opinia ca la Art.7.1.5 nu
este specificat suficient de clar faptul ca perioada de livrare este de o luna iar livrarea trebuie sa inceapa
la data de 1 a lunii. Astfel acest articol a fost completat dupa cum urmeaza:
„…data de începere a livrării fizice poate fi în data de 1 a unei luni calendaristice dar nu mai devreme
decât după cinci (5) zile lucrătoare de la data licitaţiei”.
De asemenea s-a solicitat introducerea definiției pentru „zi gaziera” si modificarea Art.6.2.1 lit. a) - d),
astfel:
-

La lit. a) se inlocuieste formularea utilizata pentru livrare in banda „oferte la putere medie orara
constanta pe perioada de livrare (00:00 – 24:00) ” cu formularea „oferte pentru cantitate zilnica

de gaze naturale pe perioada de livrare (06:00 – 06:00 – zi gaziera)”;

-

La lit.b) se inlocuieste „Numarul de contracte pentru 1 MW oferite spre tranzactionare” cu

-

Lit. c) se elimina;

-

La lit. d) formula pentru cantitatea de gaze naturale aferenta contractului devine:

„Numarul de multiplicare pentru cantitatea minima de 1 MWh oferita spre tranzactionare”;

Qc  Czi  Z an
Unde: Czi = cantitatea zilnica de gaze naturale pentru care a fost propusa oferta;
Zan = numarul de zile aferent lunii calendaristice pe parcursul carora va fi livrata
cantitatea de gaze naturale.
O intrebare a fost referitoare la entitatea care va informa Transgaz-ul faptul ca s-a incheiat o tranzactie
pe aceasta piata. Un punct de vedere exprimat a fost ca nu este o problema introducerea Transgaz in
lista de transmitere a confirmarilor de tranzactii prevazute prin procedura a fi transmise prin fax.
Se considera ca acest contract se deruleaza ca si oricare alt contract si fiecare furnizor trebuie sa notifice
contractele incheiate in mod similar cu celelalte contracte incheiate in afara pietei centralizate.
O opinie exprimata a fost ca in contract este important sa fie specificat punctul de livrare si in acest sens
trebuie avuta in vedere asumarea responsabilitatii rezervarii capacitatii in punctul de livrare
corespunzator.
Avand in vedere faptul ca unii participanti la intalnire si-au exprimat opinia ca suplimentar fata de
observatiile formulate in cadrul sedintei sunt necesare si alte modificari ale textului Procedurii in vederea
armonizarii cu prevederile Codului Comercial, s-a solicitat estimarea timpului necesar pentru identificarea
modificarilor necesare, in cazul in care acestea nu pot fi formulate integral in cadrul intalnirii.
La propunerea membrilor Grupului de lucru s-a stabilit data de 28.01.2013 ca termen pentru
transmiterea observatiilor.
In continuare s-a trecut la analiza aspectelor ramase deschise pentru finalizarea Contractului de vanzare
– cumparare a gazelor naturale care priveau: procentul de constituire a garantiei de buna executie,
perioada de valabilitate a garantiei si banca care emite scrisoarea de buna executie.
Referitor la valoarea scrisorii de garantie bancara, Art. 12 alin. (2), un membru al Grupul de lucru si-a
sustinut propunerea ca aceasta sa reprezinte echivalentul a 105 % din valoarea contractuala motivand
ca in caz de neplata pe parcursul derularii contractului trebuie sa aplice penalitati si doreste ca valoarea
acestora sa fie acoperite de valoarea scrisorii de garantie bancara. In continuare a precizat ca, asa cum
a mentionat si in intalnirea anterioara, punctul de vedere al specialistilor companiei in derularea
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operatiunilor financiar-bancare dupa consultarea cu banca prin care isi desfasoara preponderent
activitatea este ca nu exista nici o reglementare care sa limiteze valoarea acoperita de scrisoarea de
garantie bancara la 100% din valoarea contractului.
Furnizorii (invocand posibilitatea mai mare de a fi in postura de cumparatori) reafirma ca banca nu va
dori sa includa in valoarea scrisorii de garantie bancara si posibile penalitati, conform discutiilor din
intalnirile anterioare, iar banca solicita justificarea fiecarei sume garantate.
Se considera ca, pentru finalizarea acestui articol, este acceptabil ca valoarea scrisorii de garantie
bancara sa reprezinte 100% din valoarea contractului doar cu conditia sa fie prelungita perioada de
valabilitate a scrisorii de garantie bancara.
S-a opinat faptul ca garantia de buna executie asa cum este formulat contractul este un document precontractual si o astfel de cerinta nu este conforma cu modul actual de contractare.
De asemenea s-a precizat ca din experienta contractelor derulate, pentru a emite scrisoarea de garantie
de buna executie banca solicita contractul semnat.
S-a precizat faptul ca in cazul contractelor semnate in baza rezultatelor sesiunilor de licitatie organizate
pe pietele centralizate, garantiile de buna executie pot fi emise de catre banca pe baza notificarii OPCOM
privind atribuirea contractului avand in vedere ca la incheierea sesiunii de licitatie se cunosc toate
conditiile contractului.
Reprezentantii unei companii au mentionat ca in opinia lor contractul elaborat de grupul de lucru este
unul dezechilibrat, propus pentru o piata in deficit ceea ce va conduce la efecte nefavorabile asupra
clientilor eligibili. Avand in vedere lichiditatea preconizata scazuta a pietei produsul nu isi va dovedi
utilitatea si aplicabilitatea.
Participantii la intalnire au convenit ca Art. 12 alin (2) sa fie completat in conformitate cu alin (1) astfel
pe langa scrisoarea de garantie bancara a fost inclusa si referirea „si/sau instrumentul financiar de

plata/garantare agreat intre Parti”, iar valoarea garantata sa fie de 100% din valoarea
contractuala.
De asemenea s-a convenit ca perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancara, Art.12 alin
(3), sa fie de 80 de zile calendaristice de la data inceperii livrarilor.
Referitor la modelul de anexa pentru declaratia de acciza, s-a precizat ca majoritatea participntilor la
piata de gaze naturale utilizeaza acelasi tip de declaratie si se va transmite pe e-mail un astfel de model
pentru a fi anexat contractului.
La propunerea unui membru al Grupul de lucru, la Art. 11 alin (5) referitor la contul vanzatorului in care
se va face plata s-a inlocuit specificarea datelor de identificare a contului cu expresia „inscris in

factura”.
S-a propus eliminarea din contract a referirilor la „ Vizat Departamentul Juridic”, propunere acceptata de
participantii la intalnire.
Membrii Grupului de lucru au dorit sa cunoasca in ce mod poate fi sanctionat faptul ca pentru semnarea
contractului nu este prezentata o garantie de buna executie emisa de catre o banca agreata de parti.
S-a raspuns ca prin participarea la licitatie se asuma constituirea garantiei de buna executie, faptul ca
participantul cumparator nu accepta niciuna dintre bancile agreate de catre vanzator reprezinta un motiv
de nesemnare a contractului din vina cumparatorului si prin urmare acesta va fi penalizat prin
executarea garantiei de participare la licitatie.
Pornind de la intrebarea ce se intampla in cazul in care partile nu agreaza banca care va emite garantia
bancara de buna executie, Art. 12 alin (2), garantia de participare la licitatie a careia dintre parti va fi
executata, un membru al Grupul de lucru considera ca trebuie sa fie stabilita o lista de banci agreate
pentru a nu exista o astfel de situatie.
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S-a precizat ca orice lista care face o astfel de mentiune poate fi considerata discriminatorie.
O alta propunere a fost sa se specifice ca pentru a fi acceptata scrisoarea de garantie de buna executie
trebuie sa fie emisa de o banca de rang 1.
Raspunsul formulat exprima faptul ca o astfel de mentiune presupune ca banca sa fie inclusa intr-o lista
de confirmare a rangului. Pentru a se face o astfel de precizare in mod nediscriminatoriu, lista de
confirmare a rangului trebuie sa faca obiectul informatiilor publice ale unui organism recunoscut.
S-a stabilit ca membrii grupului de lucru sa verifice posibilitatea identificarii unei solutii pentru
introducerea unei astfel de precizari care sa fie conforma cu practica contractuala.
Fata de dezbaterea privind posibilitatea agrearii de catre parti a bancii emitente a scrisorii de buna
executie, se considera ca in cadrul contractului ce deserveste piata centralizata nu trebuie sa fie incluse
clauze care sa dea posibilitate ca elemente ale contractului sa fie agreate de catre parti.
S-a opinat ca in contract nu au fost agreate referiri la conditiile livrarii de gaze naturale, cantitatea si
pretul contractului care sa faca obiectul agrearii intre parti, aceste conditii fiind ferm stabilite. Astfel de
precizari se regasesc numai pentru aspecte ce nu pot fi stabilite prin procedura si care nu fac obiectul
unor negocieri ci numai a agrearii intre parti a unor aspecte formale.
Din verificarea textului contractului s-a constatat ca precizarile referitoare la agrearea de catre parti au
fost incluse numai in cazul urmatoarelor articole:
-

Art.11 alin (4) posibilitatea de a agrea instrumentul de plata utilizat pentru realizarea platii
gazelor naturale,

-

Art. 12 alin (2) privind banca care sa emita garantia de buna executie si

-

Art. 12 alin (4) privind posibilitatea acordata cumparatorului de a nu constitui garantia de buna
executie.

Participantii la intalnire au convenit ca acestea pot ramane specificate in contract.
S-a convenit ca pentru finalizarea documentelor si transmiterea acestora cate ANRE in termenul solicitat:
-

membrii Grupului de lucru sa transmita observatiile lor referitoare la Procedura operationala
privind functionarea pietei centralizate de gaze naturale si la Contractului de vanzare –
cumparare a gazelor naturale, pe e-mail, la OPCOM pana in data de 28.01.2013;

-

urmatoarea sedinta a Grupului de lucru pentru implementarea Pietei centralizate pentru
tranzactionarea la termen a gazelor naturale sa fie organizata in data de 29.01.2013 ora 13:00.

Textul minutei a fost agreat de catre participantii la intalnire.
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