MINUTA
Intalnirii din 18.12.2012 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 administrariipietelor centralizate
pentru gaze naturale”
Au participat:
-

ANRE - Nicoleta Simionescu, Consilier

-

AMROMCO ENERGY SRL: IonutChirila, Specialist Marketing;

-

ARELCO POWER SRL: Corina Sirbu, Expert Ec. Comert Marketing;

-

AXPO Energy Romania SA: Gabriela Pârvu, Back Office & Regulation Manager;

-

SNGN ROMGAZ SA: Vasile Ciolpan, Director Vânzări Gaze;

-

OMV PETROM SA: Melania Iorga, Senior Adviser;

-

OPCOM: Rodica Popa, Director Program, Dezvoltare - Implementare Proiecte.

Având în vedere faptul că numărul membrilor prezenți la întâlnire prin reprezentanți a fost de 5, nu au
fost avizate sau agreate documentele de lucru aflate în dezbatere, respectiv minutele întâlnirilor
anterioare și procedura privind funcționarea pieței.
În cadrul întâlnirii Grupului de lucru au fost abordate următoarele aspecte:
I.

Referitor la aspectele rămase în discuție cu privire la garanția de bună plată prevăzută a fi
constituită de către cumpărător, conform prevederilor contractului elaborat de către Grupul de
lucru s-a precizat că din consultările avute cu specialiști în derularea operațiunilor financiarbancare și cu reprezentanții băncilor comerciale, de către un membru al Grupul de lucru, au
rezultat următoarele concluzii:

1.
Este recomandat ca valabilitatea scrisorii să exceadă data executării cu 60 de zile. Asta
însemnând că la 51 de zile de la startul contractului, cel mai devreme, se poate executa garanția.
Propunerea inițială de 80 de zile, acoperă doar jumătate din perioada recomandată de bancă pentru
numărul de zile după data executării și ia în considerare timpul necesar pentru procesare documentației
în bancă în cazul solicitării executării garanției.
Termenul prevăzut în acest moment pentru perioada de valabilitate a scrisorii de garanție presupune ca
perioada de timp ce rămâne la dispoziția vânzătorului pentru executarea garanției, să fie la limita
perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție în cazul în care vânzătorul comunică factura după data de
15 a lunii următoare lunii de livrare, caz în care factura va avea data scadentă 5 zile calendaristice de la
data comunicării (Art. 11 (1) din contract), sau chiar să se ajungă în situația în care să nu mai poată fi
formulată o solicitare de executare .
Față de aceste clarificări se menține propunerea inițială și se supune spre dezbatere extinderea la 80 de
zile a perioadei de valabilitate a scrisorii de garanție (Art. 12 (3) din contractul standard).
Opinia unui participant la întâlnire este că perioada de valabilitate a garanției bancare de plată trebuie să
ia în considerare și termenul limită de începere a livrării. Referitor la termenul limită de începere a livrării
este importantă clarificarea aspectelor referitoare la perioada de timp necesară TRANSGAZ pentru
introducerea punctelor virtuale pentru realizarea nominalizărilor aferente tranzacțiilor încheiate cu
parteneri pentru care se impune introducerea unui nou punct virtual.
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2.
Din punct de vedere al normelor tehnice aplicate de către băncile comerciale, nu există nici o
reglementare care să limiteze valoarea acoperită de scrisoarea de garanție bancară la 100% din valoarea
contractului, așa după cum s-a precizat în cadrul întâlnirii din 27.11.2012. Astfel, valoarea scrisorii de
garanție bancară de plată poate să acopere fără restricții tehnice 110 %, dacă în contract acest lucru
este stipulat în mod clar. Pentru că valoarea scrisorii de garanție bancară de 110% este o estimarea a
riscurilor, aceasta nu afectează execuția ei, în sensul că se vor produce documente/facturi ca documente
doveditoare, care pot să reprezinte o valoare mai mică decât 110%, dar nu mai mare.
De altfel, contractul conține prevederi prin care relațiile tradiționale, existența între părțile notificate a
unor dovezi de bonitate dovedite, conduc la exceptarea de la constituirea garanției bancare de plată.
Prin urmare constituirea garanției se realizează numai în condițiile în care între părțile notificate în urma
încheierii unei tranzacții nu există o experiență contractuală anterioară sau experiența anterioară este nu
este de natură să ofere certitudinea îndeplinirii obligațiilor.
Punctul de vedere al membrului Grupului de lucru este acela că introducerea în contract a prevederilor
referitoare la garanția bancară de plată este metoda prin care se evită plata în avans a contractului.
Totodată adoptarea experienței din piața de energie electrică privind plata în avans ar fi de preferat și ar
stopa toate discuțiile referitoare la neplată, penalități sau alte cheltuieli cu contractul și ar introduce
noțiunea de regularizare (in condițiile specificate de contract).
II.

Referitor la prevederile contractului standard precizate la Art 4 din forma actuala a Contractului,
respectiv pct. d) unde se precizeaza ca ANRE certifica existenta unei situatii care
pericliteaza siguranta sistemului de Conducte din Amonte, opinia unui participant la
întâlnire este aceea că, având în vedere faptul că ANRE nu are asemenea atribuții printre cele
stipulate de lege și nu există o procedură care să garanteze emiterea unui astfel de document
într-un interval de timp relativ redus (24 ore), astfel încât volumele de gaz care nu au fost livrate
să poată fi scăzute din volumul total prevăzut de contract, se creează posibilitatea blocării
facturării, respectiv poate fi mult îngreunată confirmarea volumelor livrate.

S-a exprimat opinia că trebuie să existe o confirmare, a unei terțe părți, echidistantă, a cărei
obiectivitate în aprecierea situației notificată de către vânzător să nu facă obiectul unor contestații
ulterioare, care să certifice faptul că situația notificată de către vânzător nu este un act de rea-voință sau
că declarația sa este una nefondată.
O altă opinie este că în mod firesc constatarea aparține proprietarului sistemului de conducte iar
confirmarea ar trebui să aparțină TRANSGAZ care dispune de competența necesară pentru a confirma
afectarea siguranței sistemului de conducte prin situația/evenimentul notificat de către vânzător și care a
condus la reducerea livrărilor.
III.

Procedura privind tranzacționarea pe Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale:

Textul Procedurii au fost completat la propunerea unui membru al Grupul de lucru în ceea ce privește
calculul valorii garanției financiare de participare la licitație, după cum urmează:
”6.5.5. Cuantumul și perioada de valabilitate a garanţiei financiare de participare la licitaţie constituite
reprezintă criteriu de validare pentru participarea în cadrul sesiunilor de licitaţie. Pentru acordarea
dreptului de a participa cu oferte pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale OPCGN
verifică dacă garanțiile financiare de participare la licitație reprezintă minim 1% din valoarea ofertelor
publicate pentru care Participantul la PCGN intenționează să participe la sesiunile de licitaţie și dacă
perioada de valabilitate a acestora depășește cu cinci (5) zile lucrătoare data sesiunii de licitație.

Valoarea ofertelor publicate pentru care este constituita garantia financiara de participare
la licitatie este calculata conform prevederilor Art. 6.2.2 din prezenta Procedura unde la
Pretul ofertat nu se adauga TVA.”

S-au solicitat clarificări privind modul de notificare a unei oferte inițiatoare deoarece textul procedurii
face referire atât la notificarea în scris, conforma anexelor 5 și respectiv 6 dar și la introducerea ofertelor
în platformă.
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S-a răspuns că inițiatorului îi revine atât responsabilitatea notificării în scris a ofertei, conform anexelor
Procedurii, documentele transmise certificând astfel asumarea de către societate, prin semnarea lor de
către reprezentantul legal, cât și responsabilitatea introducerii în platforma de tranzacționare, de către
operatorul din cadrul companiei inițiatoare, a ordinelor de vânzare sau cumpărare aferente ofertelor
inițiatoare notificate.
S-au solicitat clarificări privind algoritmul aplicat de platforma de tranzacționare pentru stabilirea prețului
de tranzacționare.
A fost prezentat mecanismul de corelare aplicat în mod automat de aplicație la încheierea etapei de
licitare, când toate ofertele introduse se regăsesc ordonate descrescător în cazul ofertelor de cumpărare
și crescător în cazul ofertelor de vânzare.
Un membru al Grupul de lucru a supus atenției situația în care sunt introduse oferte de vânzare cu preț
minim acceptat de platforma de tranzacționare considerând că tranzacționarea unei astfel de oferte la
prețul cumpărătorului nu este de natură să ofere condiții egale părților aflate în tranzacționare.
S-a arătat că pe parcursul primei etape, la încheierea căreia tranzacțiile se încheie la prețul ofertei de
cumpărare, toți participanții la piață au acces la toate informațiile referitoare la cantitățile și prețurile
ofertate în piață, prin urmare disponibilitatea de vânzare la prețul propus de către cumpărător poate fi
exprimată, în aceleași condiții de preț de vânzare de oricare dintre ceilalți vânzători cu oferte de răspuns.
Practic, pe parcursul primei etape participanții cu oferte de răspuns pot realiza orice acțiune asupra
ordinelor proprii. Doar participanții ce au notificat oferte inițiatoare nu pot acționa asupra ordinelor
introduse aceștia având obligația să își mențină ordinele conforme cu ofertele notificate în vederea
organizării sesiunii de tranzacționare.
Atribuirea ofertelor după prima etapă la prețul ofertelor de cumpărare este firească având în vedere
faptul că angajamentul din punct de vedere comercial, al disponibilității de plată și necesității de
consum, aparține cumpărătorului care se obligă la suportarea prețului propus. Angajamentul
vânzătorului vizează disponibilitatea sa de a realiza livrarea și accepta prețul propus de cumpărător.
Mecanismul nu contrazice în nici un fel principiile ofertării concurențiale.
S-a opinat că mecanismul de tranzacționare permite ca în prima etapă diferențele dintre prețurile
propuse prin ofertele de cumpărare și cele de vânzare să devină din ce în ce mai mică.
Părerea unui membru al Grupul de lucru este că în prima etapă prețurile se vor apropia de prețul de
echilibru al pieței, iar prețurile de atribuire vor fi practic cele ale ofertelor de cumpărare mai mari sau
egale cu prețul de echilibrare al pieței iar ofertele de vânzare cu prețuri mai mari decât prețul de
echilibru nu vor încheia tranzacții.
S-a menționat că ofertarea la preț minim de vânzare sau maxim de cumpărare poate conduce la
realizarea de tranzacții defavorabile, mai ales în etapa a doua a sesiunii de tranzacționare când o astfel
de strategie poate conduce la încheierea tranzacției la prețul minim de vânzare acceptat de platforma de
tranzacționare, având în vedere faptul că în această etapă tranzacțiile nu se mai încheie la prețul
ofertelor de cumpărare ci la prețul ofertei care răspunde unei oferte existente în platformă.
S-a supus atenției celor prezenți posibilitatea realizării de tranzacții prin platforma de tranzacționare în
baza unor înțelegeri anterioare între părți.
Răspunsul a fost că orice ofertă inițiatoare este deschisă participării cu oferte de răspuns formulate de
către oricare dintre participanții înscriși la piață. De asemenea, orice ofertă de răspuns introdusă în
platforma de tranzacționare este disponibilă ca informație pentru toți participanții la piață conectați
pentru participarea la sesiunea de tranzacționare, prin urmare nu pot fi exista ordine care să corespundă
interesului și altor participanți la piață și față de care aceștia să nu poată participa în vederea încheierii
de tranzacții.
S-au solicitat clarificări privind posibilitatea retragerii ofertei inițiatoare.
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S-a răspuns că retragerea ofertei inițiatoare este supusă penalizării în cazul în care această acțiune este
realizată până la începerea sesiunii de tranzacționare sau inițiatorul refuză introducerea ordinelor
aferente ofertelor notificate față de care a fost organizată sesiunea de tranzacționare. În aceste situații
retragerea ofertei inițiatoare conduce la executarea garanției financiare de participare la licitație.
În cazul în care, după încheierea primei etape a sesiunii ce tranzacționare oferta nu a fost atribuită,
integral sau parțial, inițiatorul poate decide retragerea ordinelor rămase în platforma de tranzacționare,
fără ca garanția financiară de participare la licitație constituită să fie afectată.
Pentru perioada imediat următoare au fost considerate oportune următoarele activități:
 Utilizarea experimentală a platformei de tranzacționare prin accesarea mediului de test;
 Va fi supus dezbaterii, în vederea armonizării și elaborării formei finale, setul de documente ce va
fi înaintat ANRE (Regulament, Contract, Procedură).
Data următoarei ședințe a Grupului de lucru pentru implementarea Pietei centralizate pentru
tranzacționarea la termen a gazelor naturale va fi stabilită prin consultare cu toți membrii Grupului de
lucru.
Textul minutei a fost agreat de către participanții la întâlnire.
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