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1. MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE GRUPULUI DE LUCRU
1.1.

Grupul Grupului de lucru pentru dezvoltarea pieţei centralizate pentru gaze
naturale 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 în ceea ce priveşte înfiinţarea şi buna funcţionare a
pieței centralizate pentru tranzacționarea angro, la termen a gazelor naturale.

1.2.

Misiunea sa este de a garanta că necesităţile şi aşteptările participanţilor la
piața angro de gaze naturale în ceea ce privește tranzacționarea centralizată a
contractelor bilaterale, privind produsele și serviciile oferite să fie reflectate în
regulile şi reglementările aferente, luând în considerare principiile transparenţei,
obiectivităţii şi nediscriminării în tranzacţionare.

1.3.

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


Urmărirea tendinţelor pieţei de gaze naturale şi adaptarea, după caz, la
cerinţele legislaţiei Uniunii Europene în domeniul acesteia;



Analiza modelelor şi produselor utilizate pe pieţele din Uniunea
Europeană;



Identificarea cerinţelor sectorului gazelor naturale pentru produse și
servicii destinate tranzacționării centralizate a gazelor naturale;



Definirea produselor supuse tranzacționării, diferitelor tipuri de contracte,
considerate oportune şi identificarea momentului de lansare a acestora;



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



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

2. STRUCTURA GRUPULUI DE LUCRU
2.1.

Grupul de lucru este compus din reprezentanţii sectorului energetic din România
cu un rol activ pe piaţa de gaze naturale.

2.2.

Participarea la activitatea Grupului de lucru este voluntară.

2.3.

În vederea asigurării unei abordări echidistante şi transparente a temelor de
dezbatere conform obiectivelor, Grupul de lucru va avea în componenţă
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reprezentanţi ai părţilor interesate în tranzacţiile pe piaţa angro de gaze naturale
din România, respectiv producători, distribuitori şi furnizori.
2.4.

S.C. OPCOM S.A, în calitate de organizator, lansează invitațiile de participare la
activitatea Grupului de lucru în vederea stabilirii componenței grupului până la
finalizarea proiectelor privind implementarea piețelor centralizate pentru gaze
naturale.

2.5.

Criteriile avute în vedere în lansarea invitațiilor pentru stabilirea componenței
Grupului de lucru sunt următoarele:

 Recomandări privind structura Grupului de lucru formulate de către autoritățile
implicate în aprobarea și monitorizarea pieței angro de gaze naturale (ANRE,
MECMA);
 Opţiunea participanţilor la piața angro de gaze naturale, formulată ca răspuns la
invitația de participare în cadrul Grupului de lucru;
 Participarea activă, conform 1.3.
 Reprezentativitate, conform 2.3.
 Necesitatea întăririi şi reprezentării suplimentare a unei anumite categorii de
participanţii la piaţă (producător, furnizor, distribuitor) datorită unei posibile
retrageri/demiteri/respingeri din rândul membrilor grupului.
2.6.

Înainte de finalizarea proiectelor, fără orice motiv major și fără a fi necesară o
argumentare/justificare, orice membru se poate retrage din Grupul de lucru prin
înştiinţare în scris adresată SC OPCOM SA.

2.7.

Modificări în componenţa Grupului de lucru pot fi efectuate în situaţia precizată
la 2.6, prin cooptarea unui nou membru urmare invitației adresată de către SC
OPCOM SA unui alt participant la piața gazelor naturale, cu respectarea 2.4 şi
2.5.

2.8.

SC OPCOM SA face publică lista membrilor Grupului de lucru pentru următoarea
perioadă de activitate.

2.9.

Membrii Grupului de lucru îşi desemnează câte un reprezentant prin înştiinţare în
scris adresată SC OPCOM SA prin care sunt notificate inclusiv datele de contact
ale reprezentantului societății și locțiitorul acestuia desemnați să participe la
activitatea Grupului de lucru și mandatați să susțină în cadrul întâlnirilor sau prin
observațiile formulate și transmise în mod operativ, punctul de vedere al
societății.

2.10. În mod excepţional, reprezentanţi ai participanţilor la piaţa de gaze naturale, alţii
decât aceia din Grupul de lucru, reprezentanţi ai autorităţilor competente sau ai
instituţiilor implicate pot fi invitaţi de către SC OPCOM SA sau de către alt
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membru al Grupului de lucru, având acordul SC OPCOM SA, să asiste la anumite
întâlniri.
2.11. Lista membrilor Grupului de lucru este prevăzută în Anexa 1. Anexa poate fi
modificată conform 2.4 şi 2.8 fără ca aceasta să implice modificarea
regulamentului.
3. MOD DE LUCRU
3.1.

Întâlnirile ordinare/regulate ale Grupului de lucru vor avea loc ori de câte ori
discutarea unor documente impune reunirea membrilor Grupului, dar nu mai
târziu de 2 săptămâni de la întâlnirea precedentă.

3.2.

Data următoarei întâlniri a Grupului de lucru se va stabili la sfârşitul fiecărei
şedinţe şi de asemenea, vor fi stabilite principalele puncte ale ordinei de zi
pentru următoarea şedinţă, ordinea de zi fiind convenită ulterior prin
corespondență.

3.3.

Documentele de lucru inițiate de către un membru al Grupului de lucru vor fi
transmise SC OPCOM SA care răspunde pentru transmiterea cu operativitate,
spre analiză de către toți reprezentanții membrilor Grupului de lucru conform
datelor de contact comunicate.

3.4.

În termen de maxim șapte (7) zile calendaristice observațiile membrilor Grupului
de lucru sunt transmise către SC OPCOM SA în vederea centralizării observațiilor,
opiniilor, propunerilor de completare și redactării formei consolidate a
documentației tehnice ce urmează să fie supusă dezbaterii în cadrul următoarei
întâlniri a Grupului de lucru.

3.5.

SC OPCOM SA va pregăti agenda precum şi documentaţia tehnică necesară
pentru următoarea întâlnire şi va asigura transmiterea către toți reprezentanții
membrilor Grupului de lucru.

3.6.

În cazul în care membrii Grupului de lucru au sugestii în ceea ce priveşte agenda
întâlnirilor următoare, acestea vor fi transmise către SC OPCOM SA, de
preferință, cu cel puţin cinci (5) zile lucrătoare înainte de data stabilită a
şedinţei.

3.7.

SC OPCOM SA poate convoca întâlniri excepţionale prin decizie proprie sau la
sugestia unuia sau mai multor membrii ai Grupului de lucru. Aceste întâlniri vor fi
anunţate cu cel puţin două (2) zile lucrătoare în avans.

3.8.

În cazul în care din partea unui membru al Grupului de lucru nu poate participa
la şedinţa de lucru reprezentantul desemnat permanent, acesta îşi poate delega
drepturile de vot altui reprezentant al societăţii, în calitate de locțiitor.

3.9.

În condițiile în care reprezentanții societății desemnați pentru participarea la
activitatea Grupului de lucru își declină prezența, dreptul de vot poate fi delegat
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altui membru al Grupului de lucru. 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 de lucru.
3.10. Toţi membrii Grupului de lucru trebuie să se implice şi să participe la întâlnirile
ordinare. În cazul în care un membru al Grupului de lucru nu este reprezentat la
o întâlnire prin reprezentantul desemnat sau prin locțiitor conform art. 3.8 și nici
nu a delegat dreptul de vot conform 3.9, poate transmite un punct de vedere
scris privind documentaţia înaintată spre analiză cu cel puţin o (1) zi lucrătoare
înainte de întâlnire. In situatia in care un membru al Grupului de lucru nu este
reprezentat la o intalnire, nu a delegat dreptul de vot si nu a transmis punct de
vedere scris in termenul stabilit, se considera ca se abține de la vot.
3.11. Reprezentanții membrilor Grupului de lucru desemnați pentru participarea la
activitatea grupului pot fi însoțiți după caz, de către juriști sau experți tehnici
care să contribuie cu puncte de vedere de specialitate în susținerea punctului de
vedere al membrului Grupului de lucru.
3.12. Minutele întâlnirilor vor fi întocmite de către reprezentanții SC OPCOM SA.
Minutele vor fi transmise pentru observaţii şi avizare membrilor Grupului.
Aprobarea minutei va fi decisă după efectuarea tuturor modificărilor convenite,
la începutul următoarei întruniri.
3.13. 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 de lucru se
va aproba prin majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi.
3.14. Se pot supune la vot hotărâri ale grupului doar în întâlniri în care reprezentanţii
membrilor întrunesc o majoritate simplă prin numărul de voturi ce pot fi
exprimate. Reprezentanţii se pot abţine de la vot.
3.15. Deoarece rolul Grupului de lucru este de a fi un organism consultativ pentru SC
OPCOM SA, toate punctele de vedere ale Grupului de lucru vor constitui subiecte
supuse analizei conducerii SC OPCOM SA.
3.16. Comunicarea în cadrul Grupului de lucru se va face prin intermediul
reprezentanților SC OPCOM SA desemnați în acest sens. Căile de comunicare
sunt 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: 2.6, 2.7, 2.10, 3.7, 3.8 și 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
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punctelor de vedere rezultate în urma dezbaterilor Grupului de lucru conform
deciziei membrilor Grupului de lucru.
3.17. Punctele de vedere ale membrilor Grupului de lucru care urmează a fi transmise
altor instituții spre informare sau solicitarea opiniilor vor fi transmise prin
intermediul SC Opcom SA in numele Grupului de lucru.
3.18. Reprezentanţii delegaţi dintre membrii Grupului de lucru vor activa ca
reprezentanţi ai Grupului pentru comunicarea formală cu sectorul gazelor
naturale sau alte entităţi.
3.19. Membrii Grupului de lucru 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.
4. DISPOZIŢII FINALE
4.1.

S.C. OPCOM S.A, sau oricare membru al Grupului de lucru, poate propune
modificarea prezentului Regulament.

4.2.

Orice modificare adusă Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului
de lucru pentru implementarea pieței centralizate pentru gaze naturale se va
face numai cu avizul favorabil majoritar al membrilor Grupului de lucru.
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ANEXA 1
Membrii Grupului de lucru pentru implementarea pieței centralizate de gaze naturale
1. SNTGN Transgaz SA;
2. SNGN Romgaz SA;
3. SC OMV Petrom SA;
4. SC OMV Petrom Gas SRL;
5. SC GDF Suez Energy Romania SA;
6. SC E.ON Energie Romania SA;
7. SC Wiee Romania SRL;
8. SC Arelco Power SRL;
9. SC Conef Gaz SRL;
10. SC Amromco Energy SRL;
11. SC EGL Gas&Power Romania SA.
Invitați permanenți la întâlnirile Grupului de lucru:
1) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
2) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

