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SCOP
Procedura privind funcţionarea pieţei pentru ziua următoare de gaze naturale, numită în
continuare „Procedura”, are drept scop precizarea condiţiilor referitoare la organizarea
sesiunilor de tranzacţionare a gazelor naturale şi publicarea informațiilor privind
încheierea tranzacţiilor pe piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale (PZU-GN).
Prevederile Procedurii sunt în concordanţă cu prevederile Regulilor generale privind
piaţa centralizată de gaze naturale aprobate prin Ordinul ANRE nr. 54/22.06.2017, cu
modificările şi completările ulterioare.
Procedura precizează condiţiile referitoare la:

1.2.

-

Principiile de funcționare a pieței;

-

Participarea la sesiunile de tranzacţionare;

-

Organizarea sesiunilor de tranzacționare a gazelor naturale pentru livrare în ziua
următoare zilei de tranzacționare;

-

Publicarea informațiilor.

Principiile care stau la baza funcționării PZU-GN pentru livrare de gaze naturale în ziua
următoare, în condiţiile prezentei Proceduri, sunt următoarele:
a) accesul nediscriminatoriu la resursele de gaze naturale tranzactionate pe PZU-GN
pentru toţi participanții la piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale
administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale
”OPCOM” S.A.;
b) atribuirea concurențială a gazelor naturale ofertate în conformitate cu prevederile
prezentei Proceduri;
c) transparenţa – prin publicarea, conform termenelor şi condiţiilor precizate în
prezenta Procedură a informaţiilor referitoare la rezultatele sesiunilor de
tranzacționare;
d) nediscriminare şi obiectivitate - prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor
aplicabile pentru acordarea drepturilor de tranzacționare şi a criteriilor pentru
stabilirea tranzacțiilor, întocmai cum acestea sunt precizate prin prezenta
procedură, astfel încât participanţilor la sesiunile de tranzacționare să li se acorde
şanse egale de încheiere a tranzacțiilor.

2.

DOMENIUL DE APLICARE
Procedura priveşte detalierea cadrului de organizare și funcţionare a pieţei pentru ziua
următoare de gaze naturale şi se aplică de către Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi
Gaze Naturale ”OPCOM” - S.A., în calitate de operator al pieţei pentru ziua următoare de
gaze naturale şi de către participanţii înregistraţi la piaţa pentru ziua următoare de gaze
naturale în vederea încheierii de tranzacții de vânzare și/sau de cumpărare a gazelor
naturale, pentru livrare în ziua următoare, la un preț transparent.

3.

ACRONIME
ANRE

– Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;
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– Instrucţiune de debitare directă;

OPCOM S.A. – Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM”
S.A.;
OTS

– Operatorul de Transport şi de Sistem;

PIP

– Preț de Închidere a Pieței;

PZU-GN

– Piaţa pentru ziua următoare de gaze naturale;

PVT
4.

– Punct virtual de tranzacționare.

DEFINIŢII
În înţelesul prezentei proceduri, termenii, expresiile și abrevierile folosite sunt definite
conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și
completările ulterioare, Codului civil, precum și altor acte normative specifice sectorului
gazelor naturale, în vigoare. Suplimentar se definesc următorii termeni:
4.1.

Anularea unei oferte – Ştergerea ofertei din registrul ofertelor active ale unui

4.2.

Autoritatea competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul

4.3.

Cale de comunicaţie proprie – Totalitatea sistemelor de transmitere/recepţie de

4.4.

Cheie USB – dispozitiv hardware extern care se conectează la calculator şi permite

4.5.

Nominalizare – Informare pusă la dispoziţia participanţilor la PZU-GN, privind

4.6.

Oferte active – Oferte introduse în sistemul de tranzacţionare, validate, luate în

4.7.

Preț de echilibru – preț calculat automat de sistemul de tranzacţionare al PZU-GN

4.8.

Rapoartele participantului la PZU-GN din sistemul de tranzacţionare – Rapoarte

4.9.

Situaţie de avarie – Orice situaţie anormală şi/sau neobişnuită privind funcţionarea

participant la PZU-GN luate în considerare în vederea încheierii tranzacţiilor, oferta
rămânând înregistrată în baza de date a sistemului de tranzacţionare al PZU-GN
pentru prelucrări statistice;
Energiei;

date deţinute de OPCOM S.A., respectiv de participanţii la PZU-GN și OTS;

participantului înregistrat la PZU-GN accesarea sistemului de tranzacţionare al PZUGN pe baza configurării realizate de OPCOM S.A. la înregistrarea participantului la
PZU-GN;
cantităţile de gaze naturale agregate, tranzacţionate pe PZU-GN pentru fiecare zi
gazieră de livrare. OPCOM S.A. transmite această informare şi la OTS, în calitate de
contraparte pentru tranzacţiile pe PZU-GN;
considerare în vederea încheierii tranzacţiilor;

astfel încât cantitatea tranzacționabilă să fie maximă și valoarea absolută a
surplusului să fie minimă;

puse la dispoziţie de OPCOM S.A. prin intermediul sistemului de tranzacţionare care
oferă date zilnice privind tranzacţiile încheiate şi instrumentele tranzacţionate prin
Confirmările de tranzacţii, Notele de decontare zilnice şi Nominalizările, precum şi
date statistice privind istoricul ofertelor introduse și tranzacţiilor încheiate;

defectuoasă a sistemului de tranzacţionare şi a căilor de comunicaţie ale OPCOM
S.A. datorată, spre exemplu, unor perturbaţii sau întreruperi de natură tehnică;
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4.10. Surplus – diferența dintre volumul total al ofertelor de cumpărare și volumul total al
ofertelor de vânzare;
4.11. Suspendarea unei oferte – Ştergerea unei oferte de către participant din lista
ofertelor sale active în piaţă. O ofertă suspendată poate fi reactivată de
participantul la PZU-GN oricând în timpul sesiunii de tranzacționare pentru
instrumentul standard pentru care a fost introdusă;
5.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
5.1.

5.2.

6.

Regulile generale privind piața centralizată de gaze naturale, aprobate prin Ordinul
preşedintelui ANRE nr. 50/2013 cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piaţa centralizată de gaze
naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM
- S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 54/22.06.2017 cu modificările și
completările ulterioare;
5.3.

Legea nr. 123/10.07.2012 a energiei electrice şi gazelor naturale cu modificările și
completările ulterioare;

5.4.

Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin
Ordinul ANRE nr.16/2013, cu modificările și completările ulterioare.

CADRUL DE TRANZACŢIONARE ŞI DECONTARE
6.1. INSTRUMENTE STANDARD
6.1.1. Pentru fiecare zi gazieră se definește un instrument standard.
6.1.2. Fiecare din instrumentele standard definite va avea alocat un cod alfanumeric
în sistemul de tranzacţionare.
6.1.3. Din codul alfanumeric unic al instrumentelor afişate în sistemul de
tranzacţionare al PZU-GN, participanţii la PZU-GN vor avea informaţii privind
ziua/luna/anul în care are loc livrarea.
6.1.4. Codul alfanumeric unic de identificare al unui instrument standard asociat unei
zile gaziere cuprinde următoarea referinţă: DAY_zz_LLL_aa, unde: z – ziua
gazieră de livrare exprimată prin două cifre, L – luna exprimată prescurtat prin
trei litere şi a – anul exprimat prin două cifre.

6.2. TIPURI DE OFERTE
6.2.1.

Participanţii la PZU-GN pot introduce în sistemul de tranzacţionare oferte de
cumpărare şi oferte de vânzare.

6.2.2. Oferta constă într-o pereche preţ-cantitate ofertată pentru cumpărare sau
pentru vânzare dedicată unui instrument standard (zi gazieră de livrare), care
reprezintă angajament ferm al participantului la PZU-GN.
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6.2.3. Pentru ofertele de vânzare, cantitatea din ofertă reprezintă cea mai mare
cantitate oferită spre vânzare, iar prețul din ofertă reprezintă cel mai mic preț
cu care se poate vinde cantitatea respectivă.
6.2.4. Pentru ofertele de cumpărare, cantitatea din ofertă reprezintă cea mai mare
cantitate solicitată spre cumpărare, iar prețul din ofertă reprezintă cel mai mare
preț cu care se poate cumpăra cantitatea respectivă.
6.2.5. În procesul automat de corelare a ofertelor şi stabilire a tranzacţiilor realizat de
sistemul de tranzacţionare al PZU-GN, oferta poate fi corelată total sau parţial.
6.2.6. Participanţii pot introduce una sau mai multe oferte distincte pentru o zi
gazieră de livrare.
6.2.7. Din interfaţa proprie a sistemului de tranzacţionare, participanţii la PZU-GN
introduc oferte selectând:
a)

Instrumentul standard pentru care se doreşte introducerea ofertei;

b) Tipul ofertei şi anume: ofertă de cumpărare sau ofertă de vânzare;
c)

Cantitatea ofertată [MWh];

d) Preţul propus [Lei/MWh].
6.3. FORMATUL OFERTELOR
6.3.1. Preţurile din oferte vor fi introduse în moneda oficială din Romania [Lei], cu
maximum 2 zecimale şi vor fi numere pozitive.
6.3.2. Cantităţile din oferte vor fi introduse în [MWh], cu maximum 3 zecimale şi vor fi
numere pozitive.
6.4. TARIFE
6.4.1.

7.
7.1.

Pentru activitățile și serviciile desfășurate OPCOM S.A. percepe Tariful de
tranzacţionare pe PZU-GN, în conformitate cu „Procedura privind încasările și
plățile aferente tranzacțiilor pe piața pentru ziua următoare de gaze naturale”.
Valoarea tarifului este exprimată în Lei/MWh și este publicată pe pagina web a
OPCOM S.A.

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SESIUNILOR DE TRANZACŢIONARE
ORGANIZAREA SESIUNILOR DE TRANZACŢIONARE
7.1.1. OPCOM S.A. organizează o sesiune de tranzacționare pentru fiecare zi gazieră
de livrare.
7.1.2. Instrumentul standard aferent unei zile gaziere de livrare va fi disponibil în
sistemul de tranzacționare al PZU-GN, pentru introducerea ofertelor, în ziua
calendaristică anterioară zilei gaziere de livrare (D).
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7.1.3. Fiecare instrument standard definit pentru o zi gazieră constituie obiectul unor
tranzacţii independente.
7.2. DESFĂŞURAREA SESIUNILOR DE TRANZACŢIONARE
7.2.1. Sesiunile de tranzacționare organizate de OPCOM S.A. se desfășoară în două
etape succesive:
I.

Etapa de transmitere a ofertelor, între orele 10:00 -15:00;

II.

Etapa de încheiere a tranzacțiilor, între orele 15:00 – 15:10.

7.2.2. Participanții la piață se vor conecta la sistemul de tranzacţionare al PZU-GN de
la stațiile de lucru proprii utilizând pentru conectare cheia USB.
I. ETAPA DE TRANSMITERE A OFERTELOR
7.2.3. Participanții interesați de participarea la sesiunea de tranzacționare vor
introduce în sistemul de tranzacţionare al PZU-GN ofertele proprii precizând
cantitatea de gaze naturale și preţul ofertat.
7.2.4. Ofertele introduse de participantul la PZU-GN reprezintă angajamente ferme ale
respectivului participant la PZU-GN, care este direct răspunzător pentru
corectitudinea datelor introduse.
7.2.5. Pentru a i se permite introducerea de oferte de cumpărare, participantul la
PZU-GN trebuie să depună la OPCOM S.A. Contractul de Mandat privind plata
prin debit direct și scrisoarea de garanţie bancară de plată în favoarea OPCOM
S.A. la termenele și în condițiile prevăzute în „Procedura privind încasările și
plățile aferente tranzacțiilor pe piața pentru ziua următoare de gaze naturale”,
respectiv la termenele și în condițiile prevăzute în „Procedura privind

constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la
piața pentru ziua următoare de gaze naturale”.

7.2.6. Sistemul de tranzacţionare compară în mod automat valoarea fiecărei oferte de
cumpărare introduse cu garanţia de validare disponibilă, calculată conform
„Procedurii privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare
pentru participarea la piața pentru ziua următoare de gaze naturale”, aferentă
participantului la PZU-GN şi invalidează automat oferta în cazul în care valoarea
acesteia depăşeşte valoarea garanţiei de validare disponibilă.
7.2.7. Participanţii la PZU-GN ale căror oferte au fost invalidate sunt notificaţi prin
mesaje automate ale sistemului de tranzacţionare, aceştia putând lua oricare
dintre următoarele măsuri:
a) să introducă o ofertă de cumpărare modificată, astfel încât valoarea ofertei
să nu depăşească garanţia de validare disponibilă;
b) să modifice şi/sau să anuleze ofertele de cumpărare introduse anterior,
utilizând funcționalitățile disponibile prin interfața proprie pusă la dispoziție
prin sistemul de tranzacționare al PZU-GN, astfel încât să-şi creeze
posibilitatea introducerii în piață a unei noi oferte de cumpărare care să
îndeplinească, din punct de vedere valoric, condiţia de acceptare.
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7.2.8. Pe tot parcursul acestei etape participanţii la PZU-GN pot introduce, respectiv
modifica, suspenda în vederea reactivării ulterioare, sau anula ofertele proprii
existente în sistemul de tranzacţionare.
7.2.9. Sistemul de tranzacţionare al PZU-GN va aloca automat fiecărei oferte introduse
un număr unic de identificare şi o marcă de timp de forma „hh:mm:ss” prin
care sunt precizate ora (h), minutul (m) şi secunda (s) introducerii ofertei,
vizibile în secţiunea de Rapoarte/Istoric ordine din interfaţa participantului la
PZU-GN.
7.2.10. În cazul modificării unei oferte, sistemul de tranzacţionare actualizează automat
datele aferente noii intenții de ofertare cu marca de timp corespunzătoare
momentului modificării ofertei iniţiale. Această modificare poate avea
consecinţe asupra plasării ofertei în ansamblul pieţei deoarece în cazul ofertelor
de același sens care propun același preț ordonarea se va realiza în funcție de
marca de timp.
7.2.11. Ofertele pentru un instrument standard introduse și validate sunt actualizate și
ordonate automat de sistemul de tranzacţionare, în timp real, în funcţie de cel
mai bun preţ, crescător pentru ofertele de vânzare şi descrescător pentru
ofertele de cumpărare şi în funcţie de marca de timp în cadrul ofertelor de
acelaşi tip care au acelaşi preţ.
7.2.12. Toţi participanţii la PZU-GN pot vizualiza în sistemul de tranzacţionare, în orice
moment al sesiunii de tranzacționare, ofertele de cumpărare și ofertele de
vânzare ordonate după preț, cu păstrarea anonimatului participanţilor care au
introdus aceste oferte. Ofertele proprii sunt marcate distinct în ecranul
participantului.
7.2.13. Sistemul de tranzacţionare al PZU-GN înregistrează şi păstrează evidenţa
tuturor ofertelor introduse şi a acţiunilor asupra acestora (introducere,
modificare, suspendare, anulare, corelare). Sunt păstrate în format electronic
datele şi rapoartele aferente ultimului an de tranzacţionare, acestea fiind
accesibile participantului la PZU-GN.
7.2.14. În această etapă nu se încheie tranzacții. Sistemul de tranzacționare calculează
și afișează automat pentru instrumentul standard tranzacționat, pe baza
ofertelor active, prețul de echilibru și surplusul de ofertă. Aceste informații sunt
actualizate în mod automat de fiecare dată când un ordin este
introdus/modificat/retras/anulat.
7.2.15. La sfârșitul acestei etape participanții la PZU-GN sunt restricționați, astfel nu
mai pot fi introduse ordine noi, respectiv nu mai pot fi modificate, suspendate
și/sau anulate ordinele active din sistemul de tranzacționare.
II. ETAPA DE ÎNCHEIERE A TRANZACŢIILOR
7.2.16. În ziua de tranzacționare D-1 se încheie tranzacții pentru ziua gazieră de livrare
D.
7.2.17. La încheierea etapei de transmitere a ofertelor Sistemul de tranzacționare al
PZU-GN stabilește în mod automat prețul de echilibru;

PROCEDURA PRIVIND FUNCŢIONAREA
PIEŢEI PENTRU ZIUA URMĂTOARE DE GAZE
NATURALE

Cod:
Pag. 10/12
Rev. 0 1 2 3 4 5

7.2.18. Toate ofertele active aferente instrumentului standard tranzacționat pentru ziua
gazieră de livrare D sunt comparate pentru stabilirea ofertelor compatibile și
încheierea tranzacțiilor pentru ofertele compatibile;
7.2.19. Ofertele compatibile pentru încheierea de tranzacții sunt stabilite în mod
automat de Sistemul de tranzacționare al PZU-GN, respectiv ofertele care
propun prețuri de cumpărare mai mari sau cel puțin egale cu prețul de echilibru
și ofertele de vânzare care propun prețuri mai mici sau cel mult egale cu prețul
de echilibru.
7.2.20. Ofertele compatibile se tranzacționează la prețul de închidere a pieței (PIP).
7.2.21. În cazul unui surplus de ofertă egal cu zero se tranzacționează integral ordinele
de vânzare la preț mai mic sau egal cu PIP și ordinele de cumpărare la preț mai
mare sau egal cu PIP.
7.2.22. În cazul unui surplus de ofertă diferit de zero ordinele active în piață se
tranzacționează astfel:
a) Toate ofertele de cumpărare care au prețul mai mare decât PIP;
b) Toate ofertele de vânzare care au prețul mai mic decât PIP;
c) În cazul în care se înregistrează un surplus de ofertă pozitiv, ordinele care
au prețul egal cu PIP se execută astfel:
i.

Toate ordinele de vânzare;

ii. Ordinele de cumpărare în ordinea mărcii de timp până când
cantitatea totală cumpărată este egală cu cantitatea totală vândută.
d) În cazul în care se înregistrează un surplus de ofertă negativ, ordinele care
au prețul egal cu PIP se execută astfel:
i.

Toate ordinele de cumpărare;

ii.

Ordinele de vânzare în ordinea mărcii de timp până când cantitatea
totală vândută este egală cu cantitatea totală cumpărată.

7.2.23. OPCOM S.A. pune la dispoziţia participanţilor la PZU-GN, prin intermediul
sistemului de tranzacţionare, Confirmarea de tranzacţie imediat după încheierea
unei tranzacţii.
7.2.24. De asemenea participanților care au încheiat tranzacții le sunt puse la dispoziție
Nominalizările aferente tranzacțiilor încheiate și Notele de decontare zilnice.

7.3. NOTELE DE DECONTARE ZILNICE
TRANZACŢIILOR ÎNCHEIATE

ȘI

NOMINALIZĂRILE

AFERENTE

7.3.1. După încheierea sesiunii de tranzacţionare pentru instrumentul aferent unei zilei
gaziere de livrare, OPCOM S.A. elaborează şi pune la dispoziţia participantului
la PZU-GN, Nota de decontare zilnică aferentă tranzacţiilor încheiate pentru
ziua gazieră de livrare.
7.3.2. Pe baza Confirmărilor de tranzacţii aferente tranzacţiilor încheiate pentru ziua
gazieră de livrare, OPCOM S.A. stabileşte Nominalizările corespunzătoare
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tranzacţiilor pe PZU-GN în mod agregat pentru fiecare participant la PZU-GN
care a încheiat tranzacţii.
7.3.3. OPCOM S.A., în calitate de contraparte pentru tranzacţiile pe PZU-GN,
transmite Nominalizările la OTS în maxim 30 (treizeci) minute după încheierea
unei sesiuni de tranzacționare.
7.3.4. La sfârșitul sesiunii de tranzacţionare organizate, imediat după încheierea
tranzacţiilor, participanţii la PZU-GN au acces, prin intermediul sistemului de
tranzacţionare al PZU-GN, la Nominalizările proprii.
7.4. SITUAŢII DE AVARIE
7.4.1.

Prevederile referitoare la situaţiile de avarie se aplică, fără a fi limitativ, atunci
când:
a) Din cauza unor probleme tehnice localizate la nivelul căilor de comunicaţie
proprii, OPCOM S.A. nu poate pune Confirmările de tranzacţii și/sau
Nominalizările la dispoziția participanţilor la PZU-GN şi/sau nu poate
transmite Nominalizările către OTS;
b) Are loc o întrerupere accidentală a sistemului de tranzacţionare al PZU-GN,
respectiv când un eveniment sau un complex de evenimente împiedică
funcţionarea sistemului de tranzacţionare al PZU-GN.

7.4.2. În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile menţionate la art. 7.4.1.a), OPCOM
S.A. va întreprinde următoarele acţiuni;
a) Participanţii la PZU-GN vor fi anunţaţi asupra acestei situaţii, după caz, prin
canale de comunicaţie alternative (telefon, e-mail, website);
b) Asigură un canal de comunicaţie alternativ cu acces la internet în vederea
transmiterii Confirmărilor de tranzacţii, respectiv Nominalizările prin e-mail
participanților la PZU-GN și către OTS prin canalele alternative puse la
dispoziție de acesta.
7.4.3.

În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile menţionate la art. 7.4.1.b) se vor
aplica următoarele măsuri:
a) Participanţii la PZU-GN vor fi anunţaţi asupra acestei situaţii, după caz, prin
canale de comunicaţie alternative (telefon, e-mail, website);
b) De îndată ce condiţiile permit desfăşurarea normală a sesiunilor de
tranzacţionare, tranzacţionarea se va relua, iar participanţii vor fi anunţaţi de
reluarea acesteia conform alin. a).

7.4.4.

În cazul situaţiilor de avarie privind funcţionarea defectuoasă a sistemului de
tranzacţionare, se va întrerupe tranzacţionarea până la refacerea sistemului.

7.4.5.

De la momentul reluării funcţionării sistemului de tranzacţionare al PZU-GN,
desfăşurarea sesiunilor de tranzacţionare are loc conform orarului normal.

7.4.6.

Situaţiile de avarie care au dus la întreruperea unor sesiuni de tranzacţionare,
precum şi motivarea acestora, se publică pe website-ul OPCOM S.A..

7.4.7.

În cazul întreruperii sesiunilor de tranzacţionare conform art. 7.4.1. OPCOM
S.A. nu poate fi ţinut responsabil pentru orice eventuale daune materiale
invocate de participanţii la PZU-GN.
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7.5. PERSOANE AUTORIZATE
7.5.1. Participantul la PZU-GN va desemna şi va comunica OPCOM S.A. numele şi
datele de contact ale reprezentanţilor săi având drept de a introduce, modifica
şi/sau anula ofertele propuse şi de a lua hotărâri privitor la participarea la
sesiunile de tranzacționare, în numele său.
7.5.2. Participantul la PZU-GN se va asigura asupra posibilităţii contactării de către
OPCOM S.A. a cel puţin unuia dintre reprezentanţii desemnaţi, pe parcursul
sesiunilor de tranzacționare la care aceştia participă.
7.6. ÎNCHEIEREA SESIUNII DE TRANZACȚIONARE
7.6.1. După încheierea sesiunii de tranzacționare, dar nu mai târziu de ora 18:00 a
zilei în care aceasta a fost organizată, OPCOM S.A. va publica pe pagina sa de
web (www.opcom.ro) în secțiunea dedicată modalității de tranzacționare PZUGN rezultatele sesiunii de tranzacționare, respectiv tipul de produs
tranzacționat, prețul de închidere a pieței, cantitatea tranzacționată, perioada
de livrare și lista participanților la sesiunea de tranzacționare, dacă aceasta
cuprinde cel puțin 3 participanți.
8. LEGĂTURA CU PARTICIPANŢII LA PZU-GN
8.1. Schimbul de date şi informaţii cu participanţii la PZU-GN se va realiza printr-unul din
următoarele metode: fizic, prin e-mail, fax, web.LAN, toate mesajele trebuind să fie
autentificate prin semnătură dublă sau cheie IT.
8.2. Întreaga corespondenţă scrisă desfăşurată în contextul participării la PZU-GN se va
face în limba română.
8.3. Toate comunicările privind: modificarea datelor de contact ale societății, notificate
OPCOM S.A., privind modificarea persoanelor autorizate să tranzacționeze și/sau a
celor împuternicite pentru reprezentarea societății în relația cu OPCOM S.A., vor fi
asumate prin documente înregistrate și eventual ștampilate, semnate de
reprezentantul legal al societății.

9. ALTE PREVEDERI
9.1. OPCOM S.A. transmite autorității competente informaţiile cu privire la tranzacţiile
încheiate pe PZU-GN, în formatul şi cu periodicitatea solicitate de către autoritatea
competentă.
Prevederile Procedurii PZU-GN sunt completate de drept şi în mod automat cu
prevederile legislației de referinţă precizată la Capitolul 5, precum şi cu modificările
ulterioare ale acestor documente.

