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Convenţie de participare
la
piaţa centralizată de gaze naturale

Încheiată între:
SOCIETATEA OPERATORUL PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI DE GAZE NATURALE
„OPCOM” SA
Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J 40/7542/2000
Cod Unic de Înregistrare 13278352, atribut fiscal RO,
Licenţa nr. 1798 emisă de Autoritatea de Reglementare în Domeniul Energiei,
Cod IBAN RO71 RNCB 0074 0292 1737 0107 BCR, sucursala sector 3 Bucureşti,
reprezentată legal de domnul Victor IONESCU, Director General, în calitate de Operator
al Pieţei centralizate de gaze naturale - OPCOM SA
(Denumită în continuare „OPCOM SA”)

şi

(Denumirea societăţii)………………………………………………………………………
Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului…………….…………….…………….….
Cod Unic de Înregistrare………….…………….……atribut fiscal…….…………….., după
caz, titular al Licenţei nr. ………….…. emisă de Autoritatea de Reglementare în
Domeniul Energiei pentru activitatea de furnizare, în calitate de participant la piaţa
centralizată de gaze naturale administrată de OPCOM SA,
(Denumită în continuare „Participant”),
Denumite în mod colectiv „Părţile”

PREAMBUL
Participantul încheie cu OPCOM SA prezenta Convenţie de participare la piaţa centralizată de
gaze naturale, denumită în continuare Convenţia.
Art. 1 OBIECTUL CONVENŢIEI
1.1.

Obiectul Convenției îl reprezintă prestarea de către OPCOM SA a serviciilor de organizare
și administrare a pieței centralizate de gaze naturale și acordarea Participantului a
dreptului de a efectua tranzacții cu gaze naturale pe această piață, în conformitate cu
legislația primară și secundară aplicabilă acestei piețe şi cu prezenta Convenţie.

1.2.

Prin încheierea prezentei Convenţii, Părţile iau la cunoștință drepturile şi obligaţiile
reciproce privind cadrul organizat de desfăşurare a tranzacţiilor între participanţii la piaţa
centralizată a gazelor naturale administrată de OPCOM SA, în calitate de Operator al
Pieței centralizate de gaze naturale, pe baza unor reguli specifice.

1.3.

Convenția și Anexele sunt aplicabile pentru piața centralizată de gaze naturale, respectiv
pentru modalitățile de tranzacționare ale căror proceduri specifice au fost avizate de
ANRE. Tranzacţionarea are ca scop contractarea gazelor naturale pe termen determinat,
la un preţ transparent, stabilit în urma unei sesiuni de licitație/tranzacționare, rezultat
din echilibrul cererii şi al ofertei.

1.4.

Tranzacțiile sunt încheiate pe baza ofertelor propuse spre publicare și/sau ordinelor
introduse în platformele de tranzacționare care conțin angajamentele ferme de
contractare ale participantului la piață. Pentru fiecare ofertă atribuită și/sau ordin corelat,
OPCOM SA notifică prin platformele de tranzacționare și transmite participanților la piață
Formularul de încheiere a tranzacției prin care este comunicată părților obligația de
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semnare a contractului sau după caz, de subscriere a tranzacției contractului cadru pe
baza căruia a fost încheiată tranzacția.
1.5.

Condițiile de participare la sesiunile de licitaţie/tranzacționare, ofertarea, tranzacţionarea,
publicarea şi notificarea rezultatelor sesiunilor de licitaţie/tranzacționare se realizează în
conformitate cu prevederile procedurilor specifice elaborate de către OPCOM SA și
avizate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, al căror
conținut respectă dispozițiile Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare
pe piața centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieţei de Energie
Electrică şi de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A. aprobat prin Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 52/2013 cu modificările și
completările ulterioare.

1.6.

Data intrării în vigoare este cea indicată în Convenție.

1.7.

În cazul în care datele de identificare ale Participantului cuprinse în Convenția de
participare pe piața centralizată de gaze naturale se modifică, Părțile vor semna un act
adițional la aceasta care va consemna modificările survenite. Nesemnarea acestui act
adiţional nu afectează sub nici un aspect validitatea prezentei Convenţii.

Art. 2 ÎNCETAREA CONVENŢIEI
2.1.

Participantul la piaţa centralizată de gaze naturale poate denunţa unilateral prezenta
Convenţie cu un termen de preaviz de cel puţin 15 (cincisprezece) zile calendaristice
calculate începând cu ziua următoare datei primirii notificării scrise prealabile transmisă
în acest sens către OPCOM SA, fără ca acest lucru să afecteze inclusiv, dar fără a se
limita la îndeplinirea obligaţiilor de plată existente sau în curs la data încetării Convenţiei.

2.2.

În cazul în care textul Convenţiei este modificat, iar modificarea avizată de către
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei nu este acceptată de către
participantul la piaţa centralizată de gaze naturale, acesta poate decide încetarea
Convenţiei de participare, cu respectarea prevederilor procedurilor operaţionale specifice.
În acest sens Participantul poate denunţa unilateral Convenţia conform dispoziţiilor art.
8.2. din Anexa nr. 1 la prezenta Convenţie. În această situație, Convenția se va aplica,
până la încetarea aplicabilității acesteia, în versiunea nemodificată.

2.3.

Prezenta Convenţie se consideră reziliată de plin drept, fără punere în întârziere, fără a fi
necesară acordarea unui termen de preaviz, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără
altă formalitate prealabilă şi fără posibilitatea atragerii în orice formă a răspunderii
OPCOM SA:
(i) de la data la care OPCOM SA a fost informată asupra faptului că
participantului la piaţa centralizată de gaze naturale i-a fost retrasă licenţa,
(ii) în cazul în care OPCOM SA este informată de către o instituție abilitată că
participantul la piaţa centralizată de gaze naturale se află în incapacitate de
îndeplinire a propriilor obligaţii, respectiv
(iii) în cazul în care participantul la piață nu poate dovedi că a corectat cauzele
care au condus la suspendarea sa de la tranzacţionare pe piața centralizată a
contractelor bilaterale de gaze naturale administrată de OPCOM SA.

Art. 3 LEGEA APLICABILĂ
a) Prezenta Convenţie este guvernată şi interpretată potrivit legii române.
b) Orice neînțelegere sau dispută dintre Părţi în legătură cu interpretarea sau executarea
Convenţiei, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea sa, va fi
soluţionată pe cale amiabilă, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data
notificării unei asemenea neînțelegeri sau/şi dispute. Dacă la expirarea acestui termen,
ce va putea fi prelungit prin acordul Părţilor, acestea nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil neînțelegerea/divergenţa contractuală, fiecare Parte poate solicita ca disputa să
se soluţioneze prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă
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Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură
arbitrală ale acestei Curţi. Locul arbitrajului va fi la Bucureşti. Hotărârea arbitrală este
definitivă şi obligatorie pentru Părţi.
Art. 4 DISPOZIŢII FINALE
a) Clauzele prezentei Convenţii şi ale Anexelor sale referitoare la drepturile şi obligaţiile
participantului la piaţa centralizată de gaze naturale se vor aplica în mod corespunzător
şi sucursalei Participantului, acolo unde este cazul, în ipoteza participantului la piaţa
centralizată de gaze naturale, persoană juridică nerezidentă.
b) Părţile declară că sunt informate pe deplin, că au luat la cunoştinţă şi îşi asumă în
totalitate conţinutul standard al Convenţiei şi al Anexelor nr. 1 și 2, avizate de
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, publicate pe pagina web
www.opcom.ro, parte integrantă din această Convenţie.
c) În ipoteza în care ulterior încheierii prezentei Convenţii, conţinutul Convenţiei şi al
Anexelor sale este modificat/completat cu avizarea Autorității Naționale de Reglementare
în domeniul Energiei, Părţile se obligă să respecte Convenţia şi Anexele aşa cum au fost
modificate/completate cu avizul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul
Energiei şi publicate pe pagina web www.opcom.ro.
Prezenta Convenţie este încheiată astăzi, .............., în Bucureşti, în 2 (două) exemplare
originale, câte unul pentru fiecare Parte şi intră în vigoare în data de .........
Reprezentantul legal al
Reprezentantul legal al
Operatorului Pieţei de Energie Electrică
Participantului
şi gaze naturale „OPCOM” SA
......................................................
(Nume, Prenume, Funcţie, Semnătura)

(Nume, Prenume, Funcţie,Semnătura)

................................................................

.........................................................

................................................................

.........................................................

Anexele la “Convenţia de participare la piaţa centralizată de gaze naturale ”, care fac parte
integrantă din Convenţie sunt:
Anexa nr. 1 – Termenii standard
Anexa nr. 2 – Drepturi şi obligaţii ale Părţilor
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Anexa nr. 1. la « Convenţia de Participare la piața centralizată de gaze naturale»

TERMENII STANDARD
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1. ACRONIME ŞI DEFINIŢII
În înțelesul prezentei Convenții, termenii, expresiile și abrevierile folosite sunt definite conform
Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările
ulterioare, Codul civil, precum și altor acte normative specifice sectorului gazelor naturale, în
vigoare. Suplimentar se definesc următorii termeni:
1.1.

Anunţ de organizare a sesiunii de licitaţie – Document emis de către OPCOM SA şi
publicat pe pagina web a OPCOM SA (www.opcom.ro), prin care participanţilor la piața
centralizată de gaze naturale le sunt comunicate: data și ora organizării sesiunii de
licitaţie, numele iniţiatorilor, data limită de transmitere a garanţiilor financiare de
participare la licitaţie, valoarea şi perioada de valabilitate minimă ale garanţiilor
financiare de participare la licitaţie;

1.2.

Avalizarea – Operaţia financiară care constă în garantarea de către o persoană (avalistbancă) a îndeplinirii obligaţiilor asumate de către unul din semnatarii unui bilet la ordin
(tras, trăgător sau girantul lui);

1.3.

Bilet la ordin – Înscris prin care emitentul se angajează să plătească unui beneficiar,
sau la ordinul acestuia, o sumă de bani determinată, la un anumit termen. Emitentul
biletului la ordin (numit subscriptor) se recunoaşte ca debitor la termen al beneficiarului
menţionat pe biletul la ordin;

1.4.

Calendar de tranzacţionare – Graficul de timp anunţat de către OPCOM SA pentru
fiecare an calendaristic pentru tranzacţionarea ofertelor tip de gaze naturale, funcţie de
perioada de livrare;

1.5.

CEC certificat – Titlu de credit care poartă pe faţă semnătura trasului. Acesta are atât
rolul de a certifica existenţa acoperirii în fonduri băneşti cât şi de a bloca acele fonduri în
folosul posesorului său, până la expirarea termenului de prescripţie. CEC-ul certificat este
singura dovadă acceptată a deschiderii unui cont în numerar garantat în favoarea
OPCOM SA;

1.6.

Cont în numerar garantat – Cont garantat, deschis de un participant la piața
centralizată de gaze naturale la o bancă sau instituţie financiară agreată de OPCOM SA,
ale cărui disponibilităţi sunt garantate în favoarea OPCOM SA, cont ce poate fi utilizat
atât în legătură cu stingerea obligaţiilor de plată ale participantului la piața centralizată
de gaze naturale faţă de OPCOM SA, cât şi pentru depunerea garanţiilor/garanţiei în
numerar în favoarea OPCOM SA. Singura dovadă a deschiderii unui astfel de cont este
CEC-ul certificat;

1.7.

Contract cadru preagreat de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pe piața
centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale – modalitatea de
tranzacționare PCGN-OTC – contract negociat direct între participanți, bilateral agreat
înainte de participarea la sesiunea de tranzacționare. În cadrul contractului sunt stabiliți
toți termenii contractuali cu excepția: prețului, cantității, profilului de livrare, perioadei de
livrare;

1.8.

Contract standard de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pe piața
centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale – modalitatea de
tranzacționare PCGN-LN – Contract încheiat între părțile stabilite în urma desfășurării
unei sesiuni de licitație organizată pe piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze
naturale – modalitatea de tranzacționare PCGN-LN, în urma încheierii unei tranzacții.
Conținutul și forma contractului sunt avizate de autoritatea competentă. Conținutul și
forma contractului standard sunt ferm acceptate de către participanţii la piața
centralizată de gaze naturale care au introdus oferte. Acesta este un contract cu
executare fermă ce presupune respectarea întocmai a clauzelor publicate,
predarea/preluarea gazelor naturale şi primirea/plata preţului negociat;

1.9.

Contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pe piața centralizată a
contractelor bilaterale de gaze naturale – modalitatea de tranzacționare
PCGN-LP – Contract încheiat între părțile stabilite câștigătoare în urma desfășurării unei
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sesiuni de licitație organizată pe piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze
naturale – modalitatea de tranzacționare PCGN-LP. Conținutul și forma contractului, aşa
cum sunt stabilite de iniţiatorul ofertei, sunt ferm acceptate de către participanţii la piața
centralizată de gaze naturale care au introdus oferte de răspuns. Acesta este un contract
cu executare fermă ce presupune respectarea întocmai a clauzelor publicate,
predarea/preluarea gazelor naturale şi primirea/plata preţului negociat;
1.10. Contravaloare licență suplimentară de conectare pe platforma de
tranzacționare a PCGN-OTC [lei/licență suplimentară/an] – cost suportat
individual de participantul la piață care a solicitat accesul pe platforma de tranzacționare
utilizată pentru încheierea tranzacțiilor prin modalitatea PCGN-OTC pentru fiecare
utilizator propriu suplimentar, în funcție de tipul licenței pentru conectarea la platforma
de tranzacționare pentru care participantul la piață optează, stabilit pe baza costurilor
distincte induse OPCOM SA pentru achiziția licenței/licențelor suplimentare, în
conformitate cu contractul de servicii încheiat de OPCOM SA cu furnizorul platformei de
tranzacționare;
1.11. Garanţia financiară de participare la licitaţie – Sume de bani şi/sau instrumente
financiare (garanţii de plată, bilete la ordin emise avalizate de către o bancă comercială,
file CEC certificate) constituite în favoarea OPCOM SA de către fiecare participant la piața
centralizată de gaze naturale pentru fiecare sesiune de licitație la care acesta dorește să
participe, destinate despăgubirii celorlalți participanți la piață implicați în sesiunea de
licitație pentru care acestea au fost constituite, în cazul retragerii ofertei inițiatoare sau
refuzului semnării contractului atribuit în cadrul sesiunii de licitație;
1.12. Garanţia de plată – Scrisoare de garanţie bancară prin care banca emitentă se obligă
irevocabil ca, la prima cerere, să plătească în favoarea beneficiarului garanţiei - OPCOM
SA, în calitate de Operator al pieței centralizate de gaze naturale - orice sumă datorată,
până la concurenţa unei sume maxime stabilită de către ordonatorul garanţiei. Aceasta
este emisă pentru o perioadă limitată de timp;
1.13. Perioada de livrare – Intervalul de timp pe parcursul căruia sunt livrate gazele
naturale contractate;
1.14. Preţ de adjudecare – Preţul stabilit în timpul sesiunii de licitaţie pentru atribuirea unui
contract bilateral prin modalitățile de tranzacționare PCGN-LN și PCGN-LP, acceptat ferm
de către părţile ce au încheiat tranzacţia/declarate câștigătoare. Acest preț nu include
TVA sau alte taxe, tarife, accize și impozite similare pe care cumpărătorul le va plăti sau
alte plăți care ar cădea în sarcina cumpărătorului, în condițiile și cuantumurile prevăzute
de legislația în vigoare la momentul livrării;
1.15. Preţ de închidere – preţul stabilit în timpul sesiunii de tranzacționare prin modalitatea
PCGN-OTC, ca urmare a corelării, în timp real, a cererii cu oferta, acceptat ferm de către
părţile ce au încheiat tranzacţia. Dacă prețul de cumpărare este mai mare decât cel de
vânzare atunci prețul de închidere este prețul aferent ofertei de inițiere a tranzacției.
Acest preț nu include TVA sau alte taxe, tarife, accize și impozite similare pe care
cumpărătorul le va plăti sau alte plăți care ar cădea în sarcina cumpărătorului, în
condițiile și cuantumurile prevăzute de legislația în vigoare la momentul livrării și/sau
prevăzute în Contractul preagreat de vânzare-cumpărare;
1.16. Preţul indicativ de referinţă – reprezintă preţul publicat de OPCOM SA pe website-ul
său și în platforma de tranzacționare pe baza propunerilor participanţilor la PCGN-OTC,
transmise prin mesaj e-mail pe adresa administratorului platformei de tranzacționare
(otcgn@opcom.ro), până la ora 16:30 a zilei lucrătoare anterioare zilei de tranzacționare
sau a rezultatelor înregistrate în platforma de tranzacționare;
1.17. Registrul de tranzacţionare – Registru întocmit şi actualizat de OPCOM SA care
conţine informaţii despre participanţii înregistraţi la piaţa centralizată de gaze naturale;
1.18. Tarif de administrare a pieței centralizate a contractelor bilaterale de gaze
naturale – Tarif perceput anual de OPCOM SA participanților la piața centralizată de
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gaze naturale. Valoarea tarifului este exprimată în Lei/an și publicată pe site-ul OPCOM
SA;
1.19. Tarif de înscriere pe piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze
naturale – Tarif perceput de OPCOM SA participanților la piața centralizată de gaze
naturale în momentul înscrierii la piață. Valoarea tarifului este exprimată în
Lei/participant și publicată pe site-ul OPCOM SA;
1.20. Tarif de tranzacționare pe piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze
naturale – Tarif perceput lunar de OPCOM SA participanților la piața centralizată de
gaze naturale pentru fiecare tranzacție încheiată de către aceștia în luna respectivă pe
piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale. Valoarea tarifului este
exprimată în Lei/MWh și este publicată pe pagina web a OPCOM SA;
1.21. Utilizator suplimentar – cont suplimentar creat de OPGN, pentru un participant la
piață pentru utilizarea platformei de tranzacționare aferente PCGN-OTC, în urma primirii
unei solicitări scrise prin care reprezentantul legal sau împuterniciții acestuia își asumă
achitarea contravalorii licenței suplimentare de conectare pe platforma de
tranzacționare;
1.22. Zi de tranzacţionare – Orice zi lucrătoare în care sunt organizate sesiuni de
tranzacționare prin modalitatea de tranzacționare PCGN-OTC sau care este stabilită prin
Anunţul de organizare a sesiunii de licitaţie ca dată a sesiunii de licitaţie prin modalitățile
de tranzacționare PCGN-LN și PCGN-LP;
1.23. Zi lucrătoare – Zi calendaristică, cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a oricărei
zile declarată sărbătoare legală sau zi liberă;
2. OBLIGAŢII PRIVIND FURNIZAREA DE INFORMAŢII
2.1.

Atunci când este necesar, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care îi revin conform legii,
reglementărilor şi prezenţilor termeni, OPCOM SA poate solicita participanţilor la piaţa
centralizată de gaze naturale informaţii suplimentare.

2.2.

Participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale sunt obligaţi, să furnizeze, la solicitarea
OPCOM SA, toate informaţiile necesare în scopul îndeplinirii de către acesta din urmă a
obligaţiilor sale care îi revin de drept conform legii, reglementărilor şi prezentei
Convenţii. Toate informaţiile primite de OPCOM SA vor fi tratate ca fiind informaţii
confidenţiale cu excepţia situaţiilor prevăzute în prezenta Convenţie.

2.3.

Participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale au obligaţia să nu afecteze/influenţeze
în mod inadecvat şi/sau fraudulos, funcţionarea pieţei centralizate a contractelor
bilaterale de gaze naturale inclusiv, dar fără a se limita la, modul de stabilire a prețurilor
de adjudecare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale, prin
transmiterea în mod deliberat sau din culpă a unor informaţii incorecte sau care pot
induce în eroare OPCOM SA şi/sau participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale.

2.4.

Cu excepţia situaţiilor ce impun cerinţe de respectare a confidențialității, OPCOM SA este
îndreptăţită să prelucreze şi să distribuie informaţii care nu se referă la un anumit
participant la piaţa centralizată de gaze naturale şi care privesc elemente de natură
tehnică şi comercială.

2.5.

Fără a fi necesar acordul participantului la piaţa centralizată de gaze naturale, OPCOM
SA poate transmite informaţiile solicitate de autorităţile publice autorizate sau instanţele
de judecată, cu privire la Participant, dacă acest lucru este prevăzut în Convenţia de
participare la piaţa centralizată de gaze naturale, în legi şi/sau reglementări aplicabile.

3. TARIFE
3.1.

În calitate de OPGN, pentru activităţile şi serviciile desfășurate, OPCOM SA percepe
următoarele tarife:
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a) Tariful de înscriere pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale se
percepe o singură dată, la înregistrarea Participantului. Factura se emite şi se
comunică electronic (pe e-mail), în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data
solicitării înregistrării.
b) Tariful de administrare a pieţei centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale
se percepe anual fiecărui participant la piaţă. În primul an, factura se emite şi se
comunică electronic (pe e-mail), în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data
înregistrării, cuprinzând valoarea tarifului, ponderată cu raportul dintre numărul de
luni în care Participantul este înscris şi numărul de luni din anul calendaristic.
Începând cu al doilea an, pentru participanţii înregistraţi, factura se emite în luna
decembrie a anului curent pentru anul următor. În situaţia retragerii participantului de
pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale, OPGN are obligaţia
emiterii facturii de regularizare, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data
retragerii acestuia.
c) Tariful de tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze
naturale se percepe lunar. Factura se emite şi se comunică electronic (pe e-mail) în
primele 3 (trei) zile lucrătoare din luna următoare lunii în care au fost încheiate
tranzacţiile de vânzare/cumpărare a gazelor naturale. Tariful de tranzacţionare se
aplică cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în luna respectivă, conform datelor
comunicate prin formularele de încheiere a tranzacţiei.
3.2.

Participanţii la PCGN-OTC care acceptă intermedierea unei tranzacţii între doi participanţi
aflaţi în imposibilitatea tranzacţionării în mod direct, conform listelor albe de eligibilitate,
nu vor plăti tariful de tranzacţionare pentru tranzacţiile intermediate.

3.3.

Pentru fiecare utilizator suplimentar solicitat de Participant pentru utilizarea platformei de
tranzacționare aferente PCGN-OTC, OPGN facturează contravaloarea licenței
suplimentare de conectare pe platforma de tranzacționare.

3.4.

Contravaloarea licenței suplimentare este facturată de OPGN numai după primirea
facturii emisă de către furnizorul platformei de tranzacționare și numai pentru conturile
accesate de către Participant, conform datelor centralizate de către furnizorul platformei
de tranzacționare.

3.5.

Plata facturilor se efectuează de către Participanţi prin virament bancar sau cu ordin de
plată, în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la comunicarea facturii. Factura se
consideră achitată de către Participant la data înregistrării plăţii în contul OPCOM SA.

4. SUPRAVEGHEREA PIEŢEI
4.1.

5.
5.1.

OPCOM SA va supraveghea tranzacţionarea pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale
de gaze naturale şi va depune diligenţe pentru ca operaţiunile să se desfăşoare în
conformitate cu legile şi reglementările aplicabile, precum şi cu prezenţii termeni şi cu
Anexele la prezenta Convenţie.
SITUAŢII DE NEÎNDEPLINIRE A OBLIGAŢIILOR
Constituie situații de neîndeplinire a obligațiilor și conduc la suspendarea de la piața
centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale, fără posibilitatea atragerii în orice
formă a răspunderii OPCOM SA, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele situaţii:
a) dacă, într-un interval de timp de 1 (un) an, activitatea desfăşurată de
participantul la piața centralizată de gaze naturale pe această piaţă determină de
mai mult de 3 (trei) ori executarea garanţiilor financiare de participare la licitaţie
constituite pentru participarea la sesiunile de licitație organizate prin modalitatea
de tranzacționare PCGN-LP și/sau PCGN-LN;
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b) dacă participantul la piața centralizată de gaze naturale nu achită, până la data
scadentă, facturile aferente tarifelor aplicabile pentru piața centralizată de gaze
naturale și modalitățile de tranzacționare specifice;
c) dacă participantul la piața centralizată de gaze naturale încalcă prevederile
Convenţiei de participare la această piață şi/sau prevederile Procedurilor specifice
privind funcţionarea pieței centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale,
incluzând, dar fără a se limita la cele referitoare la obligația Participantului de a-și
asuma obligațiile aferente rezultatului sesiunii de licitație în ceea ce privește
cantitatea și prețul de adjudecare și de a semna contractul standard avizat de
autoritatea competentă, pe piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze
naturale - modalitatea de tranzacționare PCGN-LN, a contractul publicat
împreună cu oferta inițiatoare, pe piața centralizată a contractelor bilaterale de
gaze naturale - modalitatea de tranzacționare PCGN-LP, respectiv subscrierea
tranzacției contractului cadru preagreat dintre părți, pe piața centralizată a
contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacționare PCGNOTC;
d) dacă, într-un interval de timp de 1 (un) an, participantul la piața centralizată de
gaze naturale se face vinovat de nerespectarea de cel puţin 3 (trei) ori a regulilor
aplicabile pentru retragerea unei oferte publicate pentru organizarea de sesiuni
de licitație organizate prin modalitatea de tranzacționare PCGN-LP și/sau PCGNLN.
5.2.

Suspendarea de la piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale se
realizează de către OPCOM SA în conformitate cu prevederile Procedurii privind
înregistrarea participanților la piața centralizată de gaze naturale.

5.3.

Dacă un participant la piața centralizată de gaze naturale nu poate dovedi că a corectat
cauzele care au condus la suspendarea sa în decursul perioadei specificate de OPCOM
SA în comunicarea privind suspendarea, în conformitate cu prevederile Procedurii privind
înregistrarea participanților la piaţa centralizată de gaze naturale, OPCOM SA revocă
înregistrarea ca participant la această piață a participantului la piață în cauză, fără a fi
obligat la acoperirea oricărui prejudiciu/profit nerealizat de către respectivul participant
ca efect direct/indirect a revocării înregistrării.

5.4.

Înregistrarea ca participant la piața centralizată de gaze naturale este revocată de către
OPCOM SA, cu efect imediat, dacă Licenţa participantului la piață în cauză a fost retrasă
de către autoritatea competentă.

5.5.

OPCOM SA va notifica Operatorul de Transport şi de Sistem şi autoritatea competentă şi
va informa prin intermediul paginii web ceilalţi participanţi la piaţa centralizată de gaze
naturale, în cazul suspendării dreptului de participare al participantului la piaţa
centralizată de gaze naturale.

5.6.

În cazul neîndeplinirii obligaţiilor de către OPCOM SA, participantul la piaţa centralizată
de gaze naturale poate decide să se retragă de la piaţa centralizată de gaze naturale în
baza unei înștiințări prealabile scrise, transmisă cu cel puțin 30 (treizeci) zile
calendaristice înainte de data la care doreşte încetarea Convenţiei de participare la piaţa
centralizată de gaze naturale. OPCOM SA răspunde în continuare de obligaţiile ce îi revin,
ca urmare a tranzacțiilor realizate, până la data la care retragerea Participantului de la
piaţa centralizată de gaze naturale devine efectivă, respectiv în a 30-a zi calculată din
ziua următoare celei la care OPCOM SA a primit notificarea de retragere din partea
Participantului.

6.
6.1.

FORŢA MAJORĂ
Răspunderea părților este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră,
în condițiile Codului Civil.
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7.

RESPONSABILITATEA PENTRU PIERDERI ŞI PAGUBE

7.1.

O Parte nu va răspunde faţă de cealaltă Parte pentru pierderile sau pagubele directe,
decurgând din tranzacţionarea pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze
naturale, cu condiţia să fi luat toate măsurile posibile şi necesare pentru prevenirea unor
asemenea pierderi sau pagube.

7.2.

O Parte nu va răspunde faţă de cealaltă Parte pentru pierderile sau pagubele indirecte,
incidentale decurgând din tranzacţionarea pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale
de gaze naturale, cu excepţia cazului în care asemenea pierderi sau pagube s-au produs
ca urmare a unei culpe grave sau a unei acţiuni intenţionate.

7.3.

Cu excepția culpei grave sau a unei acțiuni intenționate, OPCOM SA nu va răspunde
pentru nicio pierdere sau pagubă directă și/sau indirectă ori incidentală cauzată de, dar
fără a se limita la, următoarele situații:
a) Disfuncționalitatea totală sau parțială ori altă defecțiune a platformelor de
tranzacționare indiferent de cauza care a generat-o;
b) Nefuncționarea, suspendarea ori întreruperea din orice cauze a căilor de comunicație
cu OPCOM SA;
c) Nerespectarea de către participanții la piața centralizată de gaze naturale a
instrucțiunilor de instalare, configurare și utilizare a sistemului utilizat de platformele
de tranzacționare utilizate pentru modalitățile de tranzacționare pe piața centralizată
a contractelor bilaterale de gaze naturale pentru care participantul la piață
îndeplinește condițiile de participare;
d) Transmiterea de către participanții la piața centralizată de gaze naturale a unor
oferte/informaţii conținând erori sau care pot induce în eroare OPCOM SA și/sau
participanţii la piaţă;
e) Orice altă situaţie care nu este sau care în mod rezonabil nu poate fi considerată ca
fiind sub controlul OPCOM SA, precum şi orice situaţie în care, acţionând în mod
rezonabil, OPCOM SA nu a putut sau nu era obligat să preîntâmpine apariţia
respectivei pagube pentru participantul la piaţa centralizată de gaze naturale. În
sensul prezentei clauze, se consideră că OPCOM SA a acţionat în mod rezonabil
atunci când a acţionat fără a încălca dispoziţiile legale în vigoare, respectiv conform
prezentei Convenţii şi a Procedurilor privind tranzacționarea pe piața centralizată a
contractelor bilaterale de gaze naturale.

8.

MODIFICĂRI ADUSE ANEXELOR LA CONVENŢIE

8.1.

OPCOM SA poate propune ca urmare a iniţiativei proprii, a primirii unei sesizări din
partea participanților la piaţa centralizată de gaze naturale sau a unei evidente necesităţi
de conformitate cu modificările cadrului legislativ, modificarea şi/sau completarea
Convenției și/sau a Anexelor la prezenta Convenţie. OPCOM SA va transmite în acest
sens respectivul document spre avizarea de către autoritatea competentă. În termen de
maxim 24 de ore de la data primirii avizului autorităţii competente privind modificările
şi/sau completările propuse de OPCOM SA, dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a
documentului modificat, OPCOM SA are obligaţia să informeze participanţii la piaţa
centralizată de gaze naturale cu privire la modificările şi/sau completările aduse, prin
publicarea acestora pe pagina web www.opcom.ro.

8.2.

Participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale care nu acceptă modificările pot decide
denunţarea unilaterală a Convenţiei de participare la piaţa centralizată de gaze naturale
cu o notificare prealabilă scrisă. Încetarea efectelor Convenţiei de participare la piaţa
centralizată de gaze naturale se va produce în termen de 15 zile calendaristice de la data
primirii notificării de OPCOM SA, Convenţia şi Anexele sale aplicându-se în acest interval
în versiune nemodificată.

8.3.

Dacă în termen de 15 zile calendaristice de la data aducerii la cunoștința publică a
modificării Convenției și/sau Anexelor sale, participantul la piaţa centralizată de gaze
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naturale nu denunţă unilateral Convenţia, se va considera că acesta îşi însușește de plin
drept noul conţinut al Anexelor, acestuia fiindu-i pe deplin drept opozabile toate
prevederile noii versiuni a Convenției și Anexelor acesteia.
8.4.

Pentru conformitate, în cazul în care participantul la piaţa centralizată de gaze naturale
nu denunţă unilateral Convenţia în termen de 15 zile calendaristice de la data aducerii la
cunoștința publică a modificării Convenției și/sau Anexelor sale, participantul la piață va
întreprinde toate demersurile pentru semnarea versiunii revizuite a Convenției în termen
de maxim 6 luni de la data aducerii la cunoștința publică a modificării.

8.5.

În cazul în care în termen de 6 luni de la data aducerii la cunoștința publică a modificării
Convenției și/sau Anexelor sale, participantul la piață nu semnează versiunea revizuită a
Convenției, acestuia îi va fi suspendat dreptul de tranzacționare pentru o perioadă de 3
luni, în conformitate cu prevederile Procedurii privind înregistrarea participanților la piața
centralizată de gaze naturale.

8.6.

Modificările şi/sau completările Convenției și/sau Anexelor intră în vigoare în termen de
15 zile calendaristice de la data la care acestea s-au făcut publice pe pagina web
www.opcom.ro, cu excepţia cazului în care modificările şi/sau completările sunt impuse
de schimbarea cadrului legislativ. În această din urmă situaţie, modificările
şi/completările Anexelor intră în vigoare odată cu intrarea în vigoare a modificărilor
legislative respective.

9.

INTRAREA ÎN VIGOARE, DURATA ŞI PERIOADA DE ÎNŞTIINŢARE

9.1.

Convenția intră în vigoare la data specificată în momentul semnării din partea OPCOM SA
și se încheie pe perioadă nedeterminată.

9.2.

OPCOM SA poate decide, în condiţiile prevederilor de la Articolul 5 din prezenta Anexă,
denunţarea unilaterală a Convenţiei în baza unei notificări transmise celeilalte Părţi cu cel
puţin 10 zile lucrătoare înainte.

9.3.

În cazul retragerii licenţei de către autoritatea competentă, dreptul de ofertare pe piaţa
centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale al Participantului în cauză va înceta
de plin drept de la data la care OPCOM SA a fost informată în acest sens, fără altă
formalitate şi fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată şi fără posibilitatea
atragerii în orice formă a răspunderii OPCOM SA.

10. JURISDICŢIE ŞI ARBITRAJ
10.1. Raporturile juridice dintre Părți sunt guvernate de legea română.
10.2. Disputele între Părţi se vor soluţiona prin arbitraj, conform prevederilor Convenţiei de
participare la piaţa centralizată de gaze naturale.
10.3. Hotărârea Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie a României care va fi pronunţată de instanţă va putea fi consultată de
participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale care nu sunt Părţi în respectiva
dispută, cu condiţia ca informaţiile care sunt confidenţiale să fie înlăturate din aceasta.
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Anexa nr. 2 la « Convenţia de participare la piața centralizată de gaze naturale»

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR
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Art. 1 DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA PIAȚA CENTRALIZATĂ DE GAZE
NATURALE
Participantul la piața centralizată de gaze naturale are următoarele drepturi, în condițiile în care
respectă pe deplin prevederile Convenției și ale Anexelor la aceasta:
a) Să propună oferte inițiatoare de vânzare și/sau de cumpărare de gaze naturale pentru
organizarea de licitații pe piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale
clare şi neeronate, conform Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe
piaţa centralizată de gaze naturale administrată de OPCOM SA şi Procedurilor privind
tranzacționarea pe piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale;
b) Să participe cu oferte de răspuns clare şi neeronate la sesiunile de licitație organizate în
conformitate cu prevederile Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe
piaţa centralizată de gaze naturale administrată de OPCOM SA şi procedurilor specifice
privind tranzacționarea prin modalitățile PCGN-LN respectiv PCGN-LP;
c) Să solicite şi să primească din partea OPCOM SA asistenţă şi sesiuni de instruire practică
cu privire la utilizarea platformelor de tranzacţionare utilizate pentru modalitățile de
tranzacționare a gazelor naturale pentru care participantul la piață îndeplinește condițiile
de participare;
d) Să acceseze platformele de tranzacţionare utilizate pentru modalitățile de tranzacționare
a gazelor naturale pentru care participantul la piață îndeplinește condițiile de participare,
exclusiv în scopul realizării obiectului prezentei Convenţii, utilizând datele de acces
configurate de OPCOM SA;
e) Să introducă oferte în platformele de tranzacţionare utilizate pentru modalitățile de
tranzacționare a gazelor naturale pentru care participantul la piață îndeplinește condițiile
de participare, pentru vânzarea și/sau cumpărarea de gaze naturale și să acceseze
informațiile din ferestrele platformelor de tranzacționare ce conțin ofertele de
vânzare/cumpărare exprimate, conform prevederilor procedurilor specifice aplicabile
fiecărei modalități de tranzacționare;
f) Să solicite OPCOM SA introducerea sau anularea de oferte în numele său, dacă se află în
imposibilitatea de a accesa platformele de tranzacționare ce conțin ofertele de
vânzare/cumpărare exprimate, conform prevederilor procedurilor specifice aplicabile
fiecărei modalități de tranzacționare;
g) Să-și modifice, suspende sau anuleze în timpul sesiunii de tranzacționare oferta/ofertele
pentru gaze naturale, conform prevederilor procedurii specifice aplicabile modalității de
tranzacționare pentru care participantul la piață îndeplinește condițiile de participare;
h) Să stabilească și să modifice Listele albe de eligibilitate și să solicite actualizarea acestor
informații în platforma de tranzacționare utilizată pentru modalitatea de tranzacționare
PCGN-OTC conform prevederilor procedurii specifice aplicabilă;
i) Să accepte sau să respingă propunerea, adresată de OPCOM SA, de a fi intermediar al
unei tranzacții între doi participanți aflați pe lista sa albă de eligibilitate, în conformitate
cu prevederile procedurii specifice aplicabilă;
j) Să solicite anularea tranzacțiilor eronate realizate, cu acordul partenerului de tranzacție,
conform prevederilor procedurilor specifice aplicabile pentru modalitățile de
tranzacționare PCGN-LN și PCGN-OTC;
k) Să fie anunţat prin canale de comunicație alternative (telefon, fax, e-mail, website) în
cazul întreruperii şi a reluării funcţionării platformele de tranzacţionare utilizate pentru
modalitățile de tranzacționare a gazelor naturale pentru care participantul la piață
îndeplinește condițiile de participare;
l) Să fie notificat de către OPCOM SA cu privire la tranzacțiile încheiate prin Formulare de
încheiere a tranzacțiilor, în condițiile și termenele prevăzute în cadrul procedurilor
specifice aplicabile fiecărei modalități de tranzacționare;
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m) Să fie despăgubit cu contravaloarea parțială sau integrală a garanției financiare de
participare la licitație, exclusiv în cazurile de prejudiciere stabilite prin Regulamentul
privind cadrul organizat de tranzacționare pe piaţa centralizată de gaze naturale
administrată de OPCOM SA şi procedurile specifice aplicabile pentru modalitățile de
tranzacționare PCGN-LN și PCGN-LP;
n) Să solicite accesul unui utilizator suplimentar la platforma de tranzacționare aferentă
PCGN-OTC;
o) Să se retragă din proprie iniţiativă de la piața centralizată a contractelor bilaterale de
gaze naturale în baza unei înştiinţări în scris, semnată de reprezentantul autorizat al
participantului la piaţă, conform prezentei Convenţii;
p) Să decidă încetarea aplicabilităţii prezentei Convenţii, cu respectarea prevederilor
Procedurii privind înregistrarea participanților la piața centralizată de gaze naturale,
inclusiv în cazul în care acesta nu acceptă textul prezentei Convenții revizuit și avizat de
autoritatea competentă;
q) Să fie exonerat de răspundere în situaţia invocării şi probării conform prezentei Convenţii
a cazurilor de forţă majoră, dar numai în măsura, în limitele şi pentru perioada pentru
care este împiedicat sau întârziat să-şi execute obligaţiile de situaţia de forţă majoră.
Art. 2 OBLIGAŢIILE PARTICIPANTULUI LA PIAȚA CENTRALIZATĂ DE GAZE
NATURALE
Participantul la piața centralizată de gaze naturale are următoarele obligații:
a) Să respecte prevederile prezentei Convenții, ale Regulamentului privind cadrul organizat
de tranzacționare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de OPCOM SA, ale
Procedurii privind înregistrarea participanților la piața centralizată de gaze naturale şi ale
procedurilor specifice aplicabile pentru modalitățile de tranzacționare a gazelor naturale
pentru care participantul la piață îndeplinește condițiile de participare;
b) Să asigure, ulterior înscrierii la piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze
naturale și în cazul în care intervin modificări, actualizarea informațiilor care îl privesc din
Registrul de tranzacționare, prezentând documente justificative în acest sens, în
termenul fixat prin Procedura privind înregistrarea participanților la piața centralizată de
gaze naturale;
c) Să se asigure că dispune de toate mijloacele necesare pentru a lua cunoștință asupra
cadrului legislativ și de reglementare aplicabil pieței centralizate de gaze naturale și să
utilizeze aceste mijloace. Neconsultarea informațiilor publicate pe site-ul ANRE, OPCOM
sau ale altor instituții relevante nu exonerează participantul la piață de obligațiile ce îi
revin conform cadrului legislativ și de reglementare adus la cunoștința publică;
d) Să semneze cu OPCOM SA un act adițional la prezenta Convenție, în caz de modificare a
datelor de identificare ale participantului cuprinse în Convenția de participare la piaţa
centralizată de gaze naturale;
e) Să constituie garanţii financiare de participare la licitaţie în favoarea OPCOM SA,
executabile în cazul retragerii ofertelor iniţiatoare înainte de organizarea licitaţiei, în cazul
refuzului încheierii contractului de vânzare-cumpărare, conform datelor privind
cuantumul şi valabilitatea acestor garanţii stabilite prin procedurile specifice aplicabile
pentru modalitățile de tranzacționare PCGN-LN și PCGN-LP;
f) Să comunice la OPCOM SA câte o listă cuprinzând participanții cu care acceptă
tranzacționarea pentru fiecare produs, pentru vânzare și pentru cumpărare, în
conformitate cu prevederile procedurii specifice aplicabilă pentru modalitatea de
tranzacționare PCGN-OTC;
g) Să transmită la OPCOM SA contractele de vânzare/cumpărare preagreate și semnate cu
fiecare din participanții la piață înscriși în Listele sale albe de eligibilitate, în conformitate
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cu prevederile procedurii specifice aplicabilă pentru modalitatea de tranzacționare PCGNOTC;
h) Să desemneze reprezentanţii săi cu drept de acces la platformele de tranzacționare
specifice fiecărei modalități de tranzacționare şi să comunice OPCOM SA numele şi datele
acestora de contact, precum și datele de contact utilizate în relația cu OPCOM SA în
activitatea operativă;
i) Să subscrie tranzacțiile la contractele preagreate de vânzare/cumpărare a gazelor
naturale prin modalitatea PCGN-OTC corespunzătoare, conform datelor privind
tranzacțiile încheiate comunicate prin Formularul de încheiere a tranzacțiilor;
j) În cazul desemnării sale ca şi câştigător al unui/unor contracte supuse licitaţiei prin
ofertele inițiatoare introduse în platformele de tranzacționare specifice modalităților de
tranzacționare PCGN-LN și PCGN-LP, în conformitate cu procedurile specifice, să încheie
contractul standard aplicabil pe piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze
naturale - modalitatea de tranzacționare PCGN-LN, respectiv contractul publicat
împreună cu oferta inițiatoare aplicabil pe piața centralizată a contractelor bilaterale de
gaze naturale - modalitatea de tranzacționare PCGN-LP, în conformitate cu rezultatul
sesiunii de licitaţie notificat de OPCOM SA și să depună o copie a acestuia la OPCOM SA;
k) Să transmită propunerile privind prețul indicativ de referință pentru fiecare produs
tranzacționat pe PCGN-OTC;
l) Să nu influenţeze în mod deliberat, inadecvat sau fraudulos, modul de stabilire a
prețurilor de închidere a tranzacțiilor prin modalitatea de tranzacționare PCGN-OTC, prin
transmiterea de informaţii incorecte sau care pot induce în eroare;
m) Să respecte decizia OPCOM SA de a decide suspendarea dreptului de transmitere a
ofertelor sau rezilierea Convenţiei, atunci când aceasta este emisă în conformitate cu
Procedura privind înregistrarea participanților la piața centralizată de gaze naturale;
n) Să achite tarifele reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de OPCOM SA pentru
organizarea și administrarea pieței centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale;
o) Să achite Contravaloarea licenței suplimentare de conectare pe platforma de
tranzacționare utilizată pentru încheierea tranzacțiilor prin modalitatea PCGN-OTC
[lei/licență suplimentară/an] pentru fiecare utilizator propriu solicitat de Participant
suplimentar față de utilizatorul configurat la plata tarifului de administrare a pieţei
centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale.
Art. 3 DREPTURILE OPCOM SA
OPCOM SA are următoarele drepturi:
a) Să primească, în calitate de Operator al pieței centralizate de gaze naturale, informații cu
privire la orice modificare a datelor de identificare ale participantului la piață, menționate
în Registrul de tranzacționare, susținute de documente justificative în acest sens, în
termenul fixat prin Procedura privind înregistrarea participanților la piața centralizată de
gaze naturale;
b) Să semneze cu participantul la piața centralizată de gaze naturale un act adițional la
prezenta Convenție în caz de modificare a datelor de identificare ale Participantului
cuprinse în Convenția de participare la piaţa centralizată de gaze naturale;
c) Să invalideze, în calitate de Operator al pieței centralizate de gaze naturale, ofertele
inițiatoare introduse în platforma de tranzacționare care nu corespund datelor notificate
de către participantul la piața centralizată de gaze naturale și publicate în Anunțul de
organizare a sesiunii de licitație, în cazul modalității de tranzacționare PCGN-LN;
d) Să prelungească termenele limită de tranzacţionare în condiţiile apariţiei unei situaţii
excepţionale în conformitate cu prevederile procedurilor specifice fiecărei modalități de
tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale;
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e) Să execute, în conformitate cu Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare
pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de OPCOM SA şi cu procedurile
specifice aplicabile pentru modalitățile de tranzacționare PCGN-LN și PCGN-LP, garanția
financiară de participare la licitație constituită în favoarea sa în cazul retragerii ofertelor
inițiatoare înainte de organizarea licitației, în cazul refuzului de semnare a contractului
atribuit în cadrul sesiunii de licitație sau în cazul în care contractul semnat nu corespunde
cu rezultatul sesiunii de licitație notificat de către OPCOM SA și cu forma și conținutul
contractului standard în cazul tranzacțiilor încheiate pe piața centralizată a contractelor
bilaterale de gaze naturale – modalitatea de tranzacționare PCGN-LN, sau cu contractul
publicat împreună cu oferta inițiatoare în cazul tranzacțiilor încheiate pe piața
centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale – modalitatea de tranzacționare
PCGN-LP ;
f) Să decidă, în conformitate cu Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe
piaţa centralizată de gaze naturale administrată de OPCOM SA, cu Procedura privind
înregistrarea participanților la piața centralizată de gaze naturale şi cu Procedurile privind
tranzacționarea pe piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale,
suspendarea sau, după caz, revocarea dreptului Participantului de tranzacționare pe
piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale;
g) Să factureze și să încaseze contravaloarea Tarifului de tranzacționare, Tarifului de
administrare a pieţei centralizate a contractelor bilaterale de gaze naturale și a Tarifului
de înregistrare și a TVA-ului aferent;
h) Să factureze și să încaseze Contravaloarea licenței suplimentare de conectare pe
platforma de tranzacționare utilizată pentru încheierea tranzacțiilor prin modalitatea
PCGN-OTC [lei/ licență suplimentară /an] pentru fiecare utilizator propriu suplimentar
solicitat de Participant.
Art. 4 OBLIGAŢIILE OPCOM SA
OPCOM SA are următoarele obligații:
a) Să respecte prevederile prezentei Convenții, ale Regulamentului privind cadrul organizat
de tranzacționare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de OPCOM SA, ale
Procedurii privind înregistrarea participanților la piața centralizată de gaze naturale şi ale
Procedurilor privind tranzacţionarea pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de
gaze naturale;
b) Să pună la dispoziția participanților la piața centralizată de gaze naturale Convenția de
participare la piața centralizată de gaze naturale, Regulamentul privind cadrul organizat
de tranzacționare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de OPCOM SA,
Procedura privind înregistrarea participanților la piața centralizată de gaze naturale,
procedurile specifice fiecărei modalități de tranzacţionare pe piaţa centralizată a
contractelor bilaterale de gaze naturale, precum și să îi informeze asupra modificărilor
intrate în vigoare ulterior publicării ale acestor documente;
c) Să transmită, în calitate de Operator al pieței centralizate de gaze naturale,
participantului la piața centralizată de gaze naturale o comunicare scrisă care să ateste
înregistrarea sa la această piață;
d) Să informeze autoritatea competentă şi Operatorul de transport şi de sistem cu privire la
înregistrarea, retragerea, suspendarea sau revocarea Participantului la/de la piața
centralizată de gaze naturale;
e) Să asigure păstrarea Registrului de tranzacţionare şi actualizarea acestuia cu datele
aferente participantului la piața centralizată de gaze naturale puse la dispoziţie de către
acesta din urmă;
f) Să pună la dispoziția autorității competente şi Operatorului de transport şi de sistem
informațiile legate de participantul la piața centralizată de gaze naturale care sunt
cuprinse în Registrul de tranzacționare;
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g) Să notifice Operatorului Sistemului de Transport cantitățile ce urmează a fi livrate în baza
tuturor contractelor de vânzare-cumpărare încheiate între Participanți și înregistrate la
OPCOM, cu menționarea distinctă, pe fiecare contract, a cantităților contractate, a
părților contractante, a perioadelor de livrare și a punctelor de livrare a gazelor naturale;
h) Să asigure pentru participantul la piața centralizată de gaze naturale asistenţă şi sesiuni
de instruire practică cu privire la utilizarea platformelor de tranzacţionare utilizate pentru
modalitățile de tranzacționare a gazelor naturale pentru care participantul la piață
îndeplinește condițiile de participare;
i) Să asigure în fiecare zi de tranzacționare organizarea sesiunilor de licitație/
tranzacționare, prin fiecare dintre modalitățile de tranzacționare pe piața centralizată a
contractelor bilaterale de gaze naturale, în condiții de corectitudine, obiectivitate,
independență, echidistanță, transparență și nediscriminare, fără însă a-şi asuma vreo
obligaţie de garantare a veridicităţii și/sau corectitudinii informaţiilor/ofertelor transmise
de către participanţii la piaţă;
j) Să organizeze sesiuni de licitaţie/tranzacționare, în calitate de Operator al pieței
centralizate de gaze naturale, în fiecare zi de tranzacționare, cu respectarea întocmai a
prevederilor prezentei Convenții, ale Regulamentului privind cadrul organizat de
tranzacționare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de OPCOM SA şi ale
procedurilor specifice fiecărei modalități de tranzacţionare pe piaţa centralizată a
contractelor bilaterale de gaze naturale;
k) Să asigure, în calitate de Operator al pieței centralizate de gaze naturale, informarea
participanților la piața centralizată de gaze naturale cu privire la ofertele inițiatoare prin
publicarea acestora pe pagina web a OPCOM SA;
l) În cazul apariţiei unei situaţii excepţionale în conformitate cu Procedurile privind
tranzacţionarea pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale, la
solicitarea unui participant la piața centralizată de gaze naturale, să introducă în
platforma de tranzacționare o ofertă în numele participantului;
m) Să inițieze și să desfășoare procedura de intermediere în situațiile și conform
prevederilor procedurii specifice privind modalitatea de tranzacționare PCGN-OTC;
n) Să suspende ofertele Participantului care fac obiectul unei proceduri de intermediere,
conform prevederilor procedurii specifice privind modalitatea de tranzacționare PCGNOTC;
o) Să comunice identitatea Participantului către participanții aflați pe Lista albă de
eligibilitate a acestuia pentru un produs și sens (vânzare sau cumpărare), în cazul inițierii
procedurii de intermediere pentru o tranzacție aferentă acelui produs;
p) Să transmită către Participant notificările aferente tranzacţiilor încheiate prin Formulare
de încheiere a tranzacțiilor, în condițiile și termenele prevăzute în cadrul procedurilor
specifice aplicabile fiecărei modalități de tranzacționare pe piaţa centralizată a
contractelor bilaterale de gaze naturale;
q) Să verifice conformitatea contractului semnat urmare tranzacțiilor încheiate pe piața
centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale cu contractul standard aplicabil pe
piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de
tranzacționare PCGN-LN, respectiv contractul publicat împreună cu oferta inițiatoare,
aplicabil pe piața centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de
tranzacționare PCGN-LP şi să elibereze garanţia financiară de participare la licitaţie în
cazul conformităţii acestuia;
r) Să elibereze integral garanțiile financiare de participare la licitație constituite în favoarea
sa, în cazul ofertelor inițiatoare retrase înainte de data desfășurării licitației pentru care
nu a fost constituită nicio garanție financiară de participare la licitație cu ofertă de
răspuns;
s) Să elibereze integral garanțiile financiare de participare la licitație constituite în favoarea
sa, în cazul Participanților ce nu au încheiat tranzacții sau în cazul Participanților care au
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încheiat tranzacții și au depus contractul semnat cu respectarea întocmai a rezultatului
sesiunii de licitație și conținutului și formei contractului standard aplicabil pe piața
centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacționare
PCGN-LN, respectiv contractul publicat împreună cu oferta inițiatoare aplicabil pe piața
centralizată a contractelor bilaterale de gaze naturale - modalitatea de tranzacționare
PCGN-LP, conform prevederilor Regulamentului privind cadrul organizat de
tranzacționare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de OPCOM SA și ale
Procedurilor privind tranzacţionarea pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de
gaze naturale;
t) Să respecte confidențialitatea informațiilor (cu excepția acelor situații, când, în baza legii,
a unor reglementări sau a solicitării din partea unei instanțe de judecată investite sau
autorității publice autorizate, se solicită dezvăluirea de informații) în ceea ce privește
tranzacționarea și consecințele sale, precum și schimbul de informații dintre participantul
la piața centralizată de gaze naturale și OPCOM SA. OPCOM SA poate face uz de
respectivele informaţii fără posibilitatea atragerii în orice formă a răspunderii OPCOM SA,
atunci când acele informaţii au ajuns la cunoştinţa publicului din alte surse autorizate sau
nu de către participanţii la piața centralizată de gaze naturale;
u) Să publice și să actualizeze datele publicate pe website-ul propriu cu privire la înscrierea,
retragerea, suspendarea sau revocarea participanților la PCGN-OTC și la Listele albe de
eligibilitate ale acestora;
v) Să publice informațiile prevăzute în Regulamentul privind cadrul organizat de
tranzacționare pe piaţa centralizată de gaze naturale administrată de OPCOM SA și
procedurile specifice fiecărei modalități de tranzacţionare pe piaţa centralizată a
contractelor bilaterale de gaze naturale, precum și informațiile necesare bunei
desfășurări a sesiunilor de tranzacționare (calendarul de tranzacționare, programul de
tranzacționare, datele de contact ale administratorilor platformei de tranzacționare,
justificarea întreruperilor în funcționare, data reluării tranzacționării etc.).

19/19

