MINUTA
Intalnirii din 25.07.2012 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”
Discutiile au fost realizate sub conducerea domnului Victor Ionescu, Director General SC OPCOM SA.
Au participat:
-

ANRE-Directia Piata de Gaze Naturale: Nicoleta Simionescu (Consilier)

-

MECMA-Directia Generala Energie si Mediu: Alexandru Sandulescu (Director General)

-

MECMA-Directia Titei si Gaze Naturale: Liviu Stoican (Consilier)

-

SNTGN TRANSGAZ SA: Mihaela Radu (Sef Serviciu)

-

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

-

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

-

CONEF GAZ SRL: Lucia Gurduza (Director General)

-

E.ON Energie Romania: Marcela David (Director Achizitii Energie); Dorian Rus (Director Achizitii
Gaze)

-

OMV PETROM GAS SRL: Marian Bitica (Director Vanzari); Melania Iorga (Senior Adviser); Lucian
Petrescu (Director executiv Furnizare si Tranzactionare)

-

GDF SUEZ ENERGY Romania: Bogdan Valter (Director Reglementare Dezvoltare); Gabriel Florea
(LPM Gas Manager); Amaury Lamarche(Director Adj. Directie Comercializare Energie)

-

WIEE ROMANIA SRL: Cristina Ionescu (Director Comercial); Irinel Altiocaian (Director
Departament Gaze Naturale)

-

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

Agenda primei intalniri a Grupui de lucru pentru implementarea Pietei centralizate pentru tranzactionarea
la termen a gazelor naturale a fost urmatoarea:
1) Matricea obiectivelor, responsabilităților și termenelor aferenta Proiectului implementării pieței
centralizate a gazelor naturale;
2) Elaborarea Contractului privind vanzarea si cumpararea de gaze naturale;
3) Diverse;
in debutul discutiilor din partea OPCOM au fost exprimate multumirile adresate conducerilor societatilor
din sectorul energetic, din domeniul gazelor naturale care au acceptat participarea la activitatea Grupului
de lucru.
S-a precizat de asemenea faptul ca obiectivul general al Grupului de lucru, precizat prin invitatiile de
participare, va putea fi atins prin insumarea unor obiective specifice ce vor conduce la elaborarea
contractului/contractelor standard, regulamentului de organizare, procedurii operationale si conventiei de
participare la piata centralizata de gaze naturale. Documentele de lucru propuse de catre OPCOM sau
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documentele alternative de lucru propuse de catre membrii Grupului de lucru urmeaza sa fie definitivate
prin includerea in text a prevederilor/cerintelor care sa asigure armonizarea intereselor diferitelor
categorii de participanti la piata.
In vederea atingerii in cel mai scurt timp a obiectivului Grupului de lucru, astfel incat angajamentele
asumate de catre Guvernul Romaniei fata de finantatorii internationali sa poata fi indeplinite, din partea
OPCOM s-a propus ca periodicitatea intalnirilor Grupului de lucru sa fie asigurata si in acest sens s-a
propus ca din partea fiecarei societati sa fie desemnate un reprezentant de drept si un loctiitor. De
asemenea, in cazul dezbaterilor cu un grad ridicat de specificitate, pentru a se evita timpii suplimentari
de transfer a informatiilor catre specialisti, s-a agreat ca ori de cate ori este cazul reprezentantii de drept
in Grupul de lucru sa fie insotiti de catre specialistii in domeniul juridic sau, dupa caz, de catre expertii
tehnici.
Conform agendei, la punctul 1 al ordinei de zi din partea OPCOM a fost prezentata o propunere privind
obiectivele generale ale Grupului de lucru respectiv responsabilitatile ce revin entitatilor implicate
corespunzator domeniului de competenta specific fiecareia in cadrul proiectului privind dezvoltarea
mecanismelor de tranzactionare a gazelor naturale prin piete centralizate, precum si termenele aferente
obiectivelor in vederea implementarii Pieței gazelor naturale in conformitate cu prevederile noii Legi a
energiei electrice si gazelor naturale.
Reprezentanta ANRE a precizat faptul ca, avand în vedere că mandatul sau de participare este doar
acela de observator, conducerea ANRE a transmis OPCOM deja un punct de vedere oficial referitor la
termenul propus pentru îndeplinirea primului obiectiv din matrice, respectiv definirea modelului de piaţă.
Domnul Victor Ionescu, Director General al OPCOM, a confirmat şi a comunicat că a fost înştiinţat că,
având în vedere organizarea şi resursele existente ale ANRE, termenul propus este prea scurt şi în acest
moment nu poate specifica un termen la care acesta va fi definitivat.
Au fost exprimate mai multe opinii (Conef Gaz, E.ON Energie, WIEE Romania) referitoare la necesitatea
definirii modelului de piata.
Din partea OPCOM a fost exprimata opinia ca pana la definirea modelului de piata, proces complex pe
care ANRE il are in responsabilitate, Grupul de lucru trebuie sa-si propuna sa defineasca pachetul
legislativ necesar tranzactionarii la termen in mod transparent si centralizat
Mai multi participanti la intalnire au intrebat daca in acest caz are sens sa fie discutate termenele pentru
celelalte obiective referitoare la documentele de piata aferente, avand in vedere ca acestea (Contractul
de vanzare/ cumparare a gazelor naturale; Regulamentul, Procedurile operationale si Conventia de
participare la piata) sunt strans legate de modelul de piata care va fi adoptat si daca efortul depus
pentru elaborarea acestor documente nu va fi inutil in cazul in care va fi adoptat un alt model de piata
decat cel propus in cadrul Grupului de lucru.
Reprezentantul GDF SUEZ ENERGY Romania a propus ca Definirea modelului de piata sa fie eliminata din
Obiectivul general a Matricei obiectivelor, responsabilităților și termenelor avand in vedere ca aceasta
este in responsabilitatea ANRE si Grupul de lucru nu poate sa-si asume un termen pentru indeplinirea
acestui obiectiv.
Domnul Victor Ionescu, Director General SC OPCOM SA, a specificat ca din experienta SC OPCOM SA
privind dezvoltarea mecanismelor de tranzactionare pentru energie electrica, produsele de
tranzactionare propuse de catre piata (in cadrul Grupurilor de lucru specifice) au fost aprobate de catre
ANRE dupa trecerea acestora prin etapele procedurale specifice. In continuare a subliniat faptul ca
principalul rol al unei pietei centralizate este sa ofere mecanisme de tranzactionare in conditii de
transparenta si nediscriminare care sa ofere tuturor participantilor la piata semnale de pret coerente si
consistente pentru diferite orizonturi de timp de livrare. Indiferent de modelul de piata care va fi aprobat
de catre ANRE tranzactionarea la termen exista si in acest moment si va exista si in viitor.
De altfel, s-a precizat in continuare din partea OPCOM, avand in vedere stadiul actual de implementare
al mecanismelor aferente echilibrarii Sistemului National de Transport si regulilor comerciale aferente
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tranzactionarii gazelor naturale pentru termene foarte scurte de livrare (livrare zilnica, cu tranzactionare
pentru ziua urmatoare sau tranzactionare intra-zilnica) rezulta ca fiind oportun ca prima etapa a
dezvoltarii unei piete centralizate de gaze naturale sa fie reprezentata de tranzactionarea la termen si nu
celelalte mecanisme (tranzactionarea pentru ziua urmatoare, tranzactionarea intra-zilnica) ce vor putea fi
definite intr-o etapa ulterioara de dezvoltare a pietei.
Membrii Grupului de lucru au exprimat opinii contradictorii privind oportunitatea efortului de elaborare a
cadrului de reglementare necesar implementarii pietei centralizate pentru tranzactionarea la termen a
gazelor naturale, datorate colaborarilor anterioare in cadrul altor grupuri de lucru organizate de ANRE in
cadrul carora contributiile membrilor Grupului de lucru nu s-au regasit in documentele finale ale
respectivelor grupuri de lucru. Fata de aceste opinii, din partea OPCOM s-a mentionat faptul ca, efortul
depus de catre membrii Grupului de lucru nu va fi inutil dar, intradevar este posibil, ca ulterior adoptarii
de catre ANRE a unui model de piata, sa fie necesar ca unele documente sa fie rediscutate pentru a fi
imbunatatite.
Domnul Alexandru Sandulescu, Director General MECMA, la randul sau a subliniat faptul ca initial nici
modelul de piata pentru energie electrica nu includea multe din pietele care au fost propuse de catre
participantii la piata si aprobate ulterior de catre ANRE.
În acest context, ANRE a adaugat că, în cadrul procesului de elaborare a modelului iniţial de piaţă pentru
energie electrică, departamentul de specialitate a beneficiat, la momentul respectiv, de fonduri
substanţiale alocate şi folosite pentru contractarea de servicii de consultanţă, acelaşi lucru
considerându-l necesar şi în cazul modelului de piaţă pentru gaze naturale, lucru confirmat de
reprezentantul MECMA.
OPCOM a opinat ca, indiferent daca responsabilitatea directa privind stabilirea modelului de piata
apartine ANRE, avand in vedere faptul ca tranzactionarea la termen este un element important al
oricarui model de piata precum si faptul ca membrii Grupului de lucru sunt reprezentanti ai tuturor
categoriilor de participanti la piata de gaze naturale, prin reunirea expertizei acestora si tinand cont de
necesitatile specificie sectorului gazelor naturale, modelul de piata a gazelor naturale ce urmeaza sa fie
elaborat de catre ANRE, cel mai probabil in afara activitatii acestui Grupului de lucru, va lua in
considerare mecanismul de tranzactionare la termen, pe baza de contracte bilaterale, odata ce acesta va
fi descris prin documentele ce vor fi supuse spre aprobare catre ANRE.
Astfel, activitatea Grupului de lucru va veni in intampinarea modelului de piata pe care ANRE il va
proiecta si adopta fara ca acest fapt sa afecteze lansarea in functionare experimentala, pana la sfarsitul
anului 2012, a pietei centralizate pentru tranzactionarea la termen a gazelor naturale.
OPCOM se angajeaza sa faca toate demersurile necesare si sa se implice activ in procesul de aprobare a
tuturor documentelor elaborate in cadrul Grupului de lucru in vederea utilizarii acestui instrument in cel
mai scurt timp.
Referitor la punctul 2 a agendei intalnirii, fata de propunerea OPCOM, in urma dezbaterii privind
utilizarea unei variante alternative, participantii la intalnire au convenit tipul de contract care sa fie
elaborat primul in cadrul Grupului de lucru. Astfel acesta se va adresa pietei angro, va fi un contract de
tip furnizor – furnizor, vanzare-cumparare gaze naturale din productie interna, cu perioada de livrare 1
luna.
E.ON Energie Romania a propus ca, avand in vedere specificitatea contractelor din domeniul gazelor
naturale, elaborarea contractului sa porneasca de la un model de contract international adaptat la
livrarea de gaze naturale din Romania pe care E.ON Energie Romania il are in lucru si pe care poate sa-l
transmita OPCOM pana vineri 27.07.2012, urmand ca OPCOM sa transmita spre analiza contractul primit
tuturor membrilor Grupului de lucru.
E.ON Energie Romania a propus sa fie adoptat un Regulament de functionare a Grupului de lucru in care
sa fie specificate termenele in care sa fie transmise documentele respectiv observatiile la documente,
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avand in vedere ca datorita modelului organizatoric specific fiecarei societati exista diferente majore in
ceea ce priveste timpul in care se primesc aprobarile de la factorii de decizie din cadrul societatilor.
OPCOM a specificat ca si in cadrul altor Grupuri de lucru coordonate de catre OPCOM exista astfel de
regulamente si a fost prezentata sectiunea paginii web OPCOM dedicata activitatii acestora. S-a precizat
ca toate documenetele elaborate in cadrul Grupului de lucru vor fi publicate intr-o sectiune a paginii web
a OPCOM care va fi dedicata Grupului de lucru pentru implementarea Pietei centralizate pentru
tranzactionarea la termen a gazelor naturale astfel incat sa poata fi asigurata transparenta acestui
proces si deasemenea ca orice entitate interesata, chiar daca nu face parte din acest grup, sa poata
transmite obsevatii la documente in timp util pentru a fi discutate altaturi de observatiile membrilor in
cadrul intalnirilor dedicate respectivelor documente.
S-a stabilit de comun acord ca timpul in care pot fi facute propuneri pentru un document transmis sa fie
de 7 zile calendaristice, timp necesar pentru obtinerea unei opinii juridice si ca fiecare membru sa
transmita observatiile sale la OPCOM, in vederea centralizarii observatiilor/propunerilor de completare
(cu specificarea sursei) si transmiterii ulterior catre toti reprezentantii membrilor Grupului de lucru.
De asemenea s-a convenit ca in cadrul sedintelor in care exista nevoie de o opinie a expertilor juridici
sau dupa caz a altor experti tehnici decat reprezentantii nominalizati pentru participarea la activitatea
Grupului de lucru, pentru operativitate, din punctul de vedere al scurtarii perioadei de dezbateri, membrii
Grupului de lucru sa fie insotiti de juristi/avocati sau dupa caz, alti experti tehnici care sa poata sustine
punctul de vedere al societatii.
Reprezentanta Conef Gaz a mentionat ca este important sa fie stabilit segmentul de piata pe care il vor
adresa documentele de piata ce urmeaza a fi elaborate de catre Grupul de lucru.
In acest sens reprezentantul GDF Suez Energy a fost de parere ca segmentul de piata adresat de piata
centralizata este cel al tranzactiilor angro incheiate concurential, destinat revanzarii pe piata
consumatorilor eligibili, avand in vedere faptul ca pe de o parte pentru segmentul reglementat al pietei
angro preturile gazelor din productia interna sunt stabilite prin Hotarare de Guvern, in conformitate cu
prevederile Legii Energiei, iar, pe de alta parte, mecanismul concurential are ca obiectiv stabilirea
pretului pentru un anumit orizont de timp privind livrarea gazelor naturale pe baza concurentei
transparente dintre participantii la piata.
Aceeasi opinie a fost sustinuta si de catre reprezentantii Amromco a caror opinie a fost ca
tranzactionarea concurentiala poate fi sustinuta numai in conditiile in care participantii pot oferta
independent de o limita de pret.
Din partea OMV Petrom Gas s-a mentionat faptul ca activitatea grupului de lucru trebuie inscrisa in
contextul actiunilor aferente liberalizarii pietei de gaze naturale.
Punctul de vedere al OPCOM a fost ca definirea produsului va veni in sustinerea liberalizarii si respectiv,
respectarii calendarului de liberalizare a pietei gazelor naturale. Totodata, va contribui la definirea
principalelor elemente ce vor fi avute in vedere de catre Autoritatea de Reglementare in stabilirea
modelului de piata.
Reprezetanta Conef Gaz a mentionat ca datorita specificitatii tranzactionarii gazelor naturale va fi
necesara elaborarea a diferite contracte tip care sa adreseze distinct tranzactionarea gazelor naturale
provenite din surse interne de cele destinate tranzactionarii gazelor naturale provenite din import.
S-au stabilit urmatoarele actiuni pentru perioada imediat urmatoare:


E.ON Energie Romania va transmite la OPCOM pana vineri 27.07.2012 propunerea proprie de
document de lucru pentru elaborarea modelului de contract de vanzare/cumparare de gaze
naturale pentru termene de livrare de 1 luna, urmand ca propunerea de contract pentru
termene de livrare trimestriale si anuale sa fie elaborate ulterior luand in considerare observatiile
Grupului de lucru pentru perioade de 1 luna. De asemenea, primul document de lucru aferent
contractului de vanzare/cumparare va adresa tranzactionarea gazelor naturale disponibile din
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surse interne ( producție curentă/inmagazinare) urmând ca ulterior sa fie adaptat, in cadrul
grupului de lucru si pentru tranzacționarea gazelor naturale provenite din import;


OPCOM va transmite tuturor membrilor Grupului de lucru modelul contractul
vanzare/cumparare de gaze naturale imediat ce-l primeste de la E.ON Energie Romania;



Membrii Grupului de lucru vor transmite la OPCOM observatiile si propunerile de
amendare/completare proprii privind contractul de vanzare/cumparare de gaze naturale pana
vineri 03.08.2012 ora 12:00;



OPCOM va centraliza observatiile si propunerile de amendare/completare primite si le va
transmite reprezentantilor membrilor Grupului de lucru in cel mai scurt timp posibil;

de

 OPCOM va elabora si va transmite Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru
pentru implementarea pieței centralizate pentru gaze naturale.
S-a stabilit ca data urmatoarei sedinte a Grupului de lucru pentru implementarea Pietei centralizate
pentru tranzactionarea la termen a gazelor naturale sa aibe loc in data de 08.08.2012.
Textul minutei a fost agreat de catre participantii la intalnire.
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