REFERAT DE APROBARE
Secțiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ
Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele centralizate
de gaze naturale administrate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM S.A.
Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ
1. Contextul și Nu este cazul.
cadrul european de
reglementare
(Descrierea situației
actuale)
2. Cadrul național Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr.
105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind piețele centralizate de gaze naturale,
de reglementare
cu modificările și completările ulterioare
3. Scopul
Aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele
centralizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze
reglementării
Naturale OPCOM - S.A., conform prevederilor art. 13 alineat (1) din Ordinul preşedintelui
ANRE nr. 105/2018, cu modificările și completările ulterioare:
”(1) Orice modificări şi/sau completări aduse regulamentului propriu privind cadrul
organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale se transmit ANRE pentru
aprobare”.
Având în vedere:
- adresa Operatorului Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale „OPCOM” S.A. cu
nr. 37.347/10.08.2021, înregistrată la ANRE sub nr. 88.771/11.08.2021, prin care acesta a
transmis solicitarea privind modificarea / completarea unor prevederi din Regulamentul
privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele centralizate de gaze naturale
administrate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM S.A.(Regulament), altele decât cele care au făcut obiectul observaţiilor şi/sau propunerilor
recepţionate urmare procesului de consultare publică din perioada 25.06.2021 – 26.07.2021,
în speţă modificarea alineatului (9) de la art. 14 şi art.16, precum şi introducerea alineatului
(10) la art. 14 şi art.16;
- adresa ANRE nr. 90.652/16.08.2021 transmisă operatorului OPCOM SA, prin care
acesta a fost atenţionat asupra faptului că modificările / completările la Regulament pe care
le-a transmis ulterior încheierii procesului de consultare publică şi recepţionării observaţiilor
/ comentariilor celor interesaţi se iau în considerare numai după republicarea documentului
pe pagina de internet, în cazul în care se menţine solicitarea;
- răspunsul OPCOM SA transmis cu adresa nr. 38.012/16.08.2021, înregistrată la
ANRE sub nr. 91.229/17.08.2021, prin care acesta comunică faptul că îşi menţine
solicitarea;
- termenele stabilite de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată,
se supun procesului de consultare publică modificările şi completările solicitate de
OPCOM S.A. la Regulament.
1

4. Schimbări
preconizate/
măsurile propuse
prin prezentul act
normativ

5. Alte informații

Prin aceste solicitări, operatorul doreşte eliminarea posibilităţii de a se interpreta în mod
eronat prevederile la articolelor în cauză.
Aspectele cu caracter de noutate se referă la clarificarea modalității de virare a sumei
cu titlu de penalizare aplicată de OPCOM SA în cazul în care participanţii la Piaţa
centralizată a contractelor bilaterale – modalitatea de tranzacționare (PCGN-LP) şi la Piața
produselor flexibile pe termen mediu și lung (PPF-TL): îşi retrag oferta iniţiatoare înainte de
începerea licitaţiei, atunci când una dintre sau ambele părți refuză semnarea contractului, ori
în cazul prezentării unui contract semnat, neconform cu cel obligatoriu a fi utilizat pentru
tranzacţionarea produsului în cauză.
Nu este cazul.

Secțiunea a 3-a – Mențiuni privind impactul socio-economic preconizat al proiectului de act normativ
1.
Impactul
Prin aprobarea Regulamentului se oferă participanților la piață instrumente suplimentare
macroeconomic
în vederea tranzacționării gazelor naturale pe termen mediu și lung, contribuind la stimularea
a) impactul asupra mediului concurenţial pe piața gazelor naturale, şi la crearea condiţiilor pentru formarea liberă
pieței de energie în a prețului de referință pentru gazele naturale. În acelaşi timp, se oferă posibilitatea ca
ansamblul ei
participanții să opteze pentru piața centralizată care se pliază pe cerinţele şi strategia de afaceri
b) impactul asupra proprie.
operatorilor
economici
c) impactul asupra
consumatorilor/
clenților
finali
(variații de preț sau
altele asemenea)
2. Impactul asupra
mediului
concurențial și
Nu este cazul
domeniului
ajutoarelor de stat
3. Impact asupra
Nu este cazul
mediului de afaceri
4. Implicații sociale Nu este cazul
5. Impact asupra
Nu este cazul
mediului
6. Alte informații
Nu este cazul
Secțiunea a 4-a – Mențiuni privind impactul financiar preconizat asupra patrimoniului ANRE – Nu
este cazul.
Secțiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea
prevederilor proiectului de act normativ:
a) acte normative ce vor fi modificate sau abrogate, ca
urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea
implementării noilor dispoziții.

Va fi abrogat Ordinul preşedintelui ANRE nr. 150/2020
pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul
organizat de tranzacționare pe piețele centralizate de
gaze naturale administrate de Operatorul Pieței de
Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM - S.A..
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2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi
comunitare
3. Alte acte normative și/sau documente internaționale
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
din care decurg angajamente
4. Alte informații
Nu este cazul.
Secțiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informații privind procesul de ANRE a publicat proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului
consultare
cu
organizații privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele centralizate de gaze
neguvernamentale de specialitate și naturale administrate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze
operatori economici din domeniu
Naturale OPCOM S.A. pe pagina proprie de internet în perioada
25.06.2021 – 26.07.2021 (Faza I). Urmare modificărilor şi completărilor
solicitate de OPCOM SA, prin adresa cu nr. 37347/10.08.2021,
înregistrată la ANRE sub nr. 88.771/11.08.2021, ulterior încheierii
perioadei de consultare şi recepţionării observaţiilor, ANRE a iniţiat Faza
II de consultare, prin publicarea acestora pe site-ul www.anre.ro, în
intervalul 19.08 – 20.09.2021. Proiectul de Ordin, supus consultării
publice, conţine atât observaţiile primite și acceptate în Faza I, cât şi
noile modificări/completări de la art. 14 alin. (9) și (10) și de la art. 16
alin. (9) și (10), evidențiate pe fond galben.
2. Consultările organizate cu autoritățile
Proiectul de act normativ nu are ca obiect activități ale autorităților
administrației publice locale, în situația administrației publice.
în care proiectul de act normativ are ca
obiect activități ale acestor autorități
3. Informații privind avizarea de către:
a) Consiliul legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
Nu este cazul
c) Consiliul Economic și Social
d) Consiliul Concurenței
e) Curtea de Conturi
4. Alte informații
Secțiunea a 7-a - Transparență decizională și consultare publică
1. Informarea societății civile cu privire
Faza I a proiectului de Ordin a fost publicat pe pagina de internet a
la necesitatea elaborării proiectului de
ANRE în vederea desfășurării procesului de consultare publică în
act normativ
perioada 25.06.2021 – 26.07.2021.
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