AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

NOTĂ DE PREZENTARE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, cu completările ulterioare, ANRE demarează procesul de consultare publică pe
marginea proiectului de Ordin pentru modificarea Regulilor generale privind pieţele
centralizate de gaze naturale, Anexa Ordinului nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor
generale privind pieţele centralizate de gaze naturale al preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei, prin publicarea documentelor aferente, pe pagina proprie de
internet, pentru 30 de zile.
I. Contextul lansării propunerii de modificare a Ordinului
În prezent, conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANRE nr. 105/2018 pentru aprobarea
Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale, cu modificările şi completările
ulterioare (Ordin), Piaţa centralizată de gaze naturale din România cuprinde următoarele segmente:
Piaţa produselor standardizate pe termen scurt, Piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi
lung, respectiv Piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung.
Bursa Română de Mărfuri, în calitate de titular al licenţei de administrare a pieţelor centralizate,
a făcut demersuri la autoritatea de reglementare, de introducere a contractelor tip „futures” pe Lista
centralizată a produselor tranzacţionabile în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt,
a pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, precum şi a pieţei produselor flexibile pe
termen lung, aprobată prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei.
Având în vedere specificitatea tranzacţionării şi post tranzacţionării acestor instrumente
financiare derivate, ANRE a colaborat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, în scopul
clarificării cadrului legal de implementare a acestor produse pe piaţa gazelor naturale. În baza
analizei efectuate de autoritățile menționate, BRM a transmis o notă de fundamentare cu aspectele
legate de procesul de tranzacţionare, post tranzacţionare şi de caracteristicile acestor produse, dar şi
de oportunitatea introducerii lor pe piaţa centralizată de gaze naturale, exprimată prin gradul de
interes al participanţilor la piaţă.
Subliniem faptul că extinderea paletei de instrumente de tranzacţionare pusă la dispoziţia pieţei
poate aduce beneficii atâta timp cât există o necesitate reală. În acest context, precizăm faptul că
ceilalţi operatori de administrare a pieţelor centralizate licenţiaţi nu au transmis solicitări de aprobare
a introducerii acestor produse pe pieţele gestionate.
Participanții la piața de gaze naturale pot transmite propuneri şi/sau observaţii (motivate) pe
marginea Proiectului de ordin supus consultării publice, precum şi opinii privind oportunitatea şi
necesitatea implementării, la acest moment, a produselor derivate pe gaze naturale, care vor fi
decontate exclusiv prin livrare fizică.
II. Aspectele cu caracter de noutate aduse prin prezentul proiect de act normativ :
A. Introducerea pe Piaţa centralizată de gaze naturale a unui segment nou de piaţă, respectiv
„Piaţa produselor derivate standardizate pe termen mediu şi lung”, cu respectarea următoarelor
cerinţe minime:
a) decontarea se face exclusiv prin livrare fizică;
b) transferul dreptului de proprietate are loc în PVT, pe baza raportului de tranzacţionare
eliberat de operatorul de administrare a pieţelor centralizte de gaze naturale;
c) cantităţile de gaze naturale care au făcut obiectul tranzacţionării nu pot fi modificate
ulterior şi urmează a fi livrate în profil constant stabilit prin contract;
d) perioada de livrare este mai mare de o zi gazieră;

e) operaţiunile de garantare, compensare şi decontare a tranzacţiilor, precum şi
administrarea principalelor categorii de riscuri care decurg din tranzacţionarea acestor
produse sunt efectuate de o contraparte, care se interpune din punct de vedere juridic,
conform mecanismelor novaţiei, între membrii compensatori;
f) toate operaţiunile enumerate la lit. e) de mai sus se efectuează cu respectarea şi în baza
regulamentelor/procedurilor specifice elaborate şi publicate de contraparte după
parcurgerea procesului de consultare publică;
g) participarea la tranzacţionare este permisă titularilor licenţei de furnizare gaze naturale
sau a celei de trader de gaze naturale care au obţinut, în prealabil, acordul operatorului de
transport şi sistem cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii, în vederea
desfăşurării activităţii de transport al gazelor naturale;
h) operatorii sistemelor de distribuţie şi a celor de înmagazinare a gazelor naturale, precum
şi clienţii finali pot participa la tranzacţionare exclusiv pe sensul de cumpărare şi sub
condiţia obţinerii acordului prealabil al OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de
tranzacţii, în vederea desfăşurării activităţii de transport al gazelor naturale;
i) OTS poate participa la tranzacţionare în scopul achiziţiei unor cantităţi de gaze naturale
destinate acoperirii consumului tehnologic şi îndeplinirii obligaţiei de consituire a
stocului minim;
j) specificaţiile minime obligatorii ale produselor derivate standardizate listate în vederea
tranzacţionării sunt :
- denumirea şi simbolul produsului;
- mărimea contractului (multiplicatorul);
- scadenţa contractului;
- moneda de tranzacţionare;
- pasul de cotare;
- ultima zi de tranzacţionare a produsului;
- metoda de decontare (zilnică şi finală);
- preţul de decontare (zilnic şi final).
k) elementele care fac obiectul tranzacţionării sunt preţul, care poate fi exprimat în
lei/MWh, în euro/MWh sau în USD/MWh, şi cantitatea, exprimată în MWh/zi;
l) produsele sunt zilnic "marcate la piaţă", însemnând că valoarea acestora se modifică în
funcţie de preţul zilnic de decontare, care este stabilit de contraparte conform
regulamentelor şi / sau procedurilor proprii;
m) ordinele de vânzare/cumpărare pot fi plasate tot timpul pe parcursul sesiunii de
tranzacţionare, iar tranzacţionarea are loc pe o bază continuă;
n) calendarul de tranzacţionare va fi publicat pe pagina de internet a operatorului pieţelor
centralizate de gaze naturale, iar sesiunile de tranzacţionare se desfăşoară conform
orarului stabilit şi afişat de operator, cu actualizare ori de câte ori este cazul;
o) tranzacţiile încheiate se notifică OTS fie de către titularul licenţei de administrare a
pieţelor centralizate în cadrul căreia a fost încheiată tranzacţia, fie de către contraparte,
conform înţelegerii dintre aceştia.
p) titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate au obligaţia de a publica zilnic, la
sfârşitul sesiunii de tranzacţionare, pentru fiecare produs listat, cel puţin următoarele
informaţii:
- ziua de tranzacţionare;
- denumirea produsului;
- preţul de decontare al zilei;
- ultimul preţ înregistrat la închiderea sesiunii zilnice;
- volumul tranzacţionat corespunzător ultimului preţ înregistrat la închiderea sesiunii
zilnice ;
- variaţia procentuală (crescătoare/descrescătoare) a preţului zilnic de decontare;
- preţul mediu ponderat şi volumul total aferent acestuia;

-

numărul tranzacţiilor înregistrate;
numărul participanţilor la sesiunea de tranzacţionare care au realizat cel puţin o
tranzacţie.

B. Modificarea obligaţiei prevăzute la art.7, alineat (1), lit. i) din Ordin, la solicitarea justificată
a operatorilor pieţelor centralizate de gaze naturale, în ceea ce priveşte disponibilitatea platformei de
tranzacționare a produselor standardizate pe termen scurt. Tranzacţionarea acestor produse va fi
asigurată de către titularii licențelor de administrare a piețelor centralizate conform orarului și
calendarului de tranzacționare publicate pe pagina de internet proprie.
Regulile de stabilire a orarului şi calendarului de tranzacţionare vor face obiectul procedurilor
operaţionale proprii operatorilor pieţelor centralizate, afişate pe pagina de internet.
Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la
ANRE, în format electronic și editabil la adresa de e-mail sprgn@anre.ro până cel târziu la
data de 17.03.2021, orele 16:00.
Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele
care nu au fost transmise în formatul solicitat sau cele transmise ulterior termenului specificat
nu vor fi luate în considerare.

