REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI ADMINISTRARE A PIEŢEI DE ECHILIBRARE A GAZELOR
NATURALE ADMINISTRATE DE OPERATORUL DE TRANSPORT SI SISTEM PRIN
SOCIETATEA DESEMNATA BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN
COMMODITIES EXCHANGE) S.A.

SCOP
Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte cadrul organizat pentru tranzacţionarea pe piaţa de
echilibrare.
DOMENIUL DE APLICARE
Art. 2
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., în calitatea sa de OTS, are, conform art. 86^2 din Codului rețelei
aprobat prin Ordinul ANRE nr.16/2013 (“Codul rețelei”), obligația de a organiza şi administra
piaţa de echilibrare a gazelor naturale sau poate încheia un acord cu o terţă partecare să
exercite aceste atribuţii pentru OTS. OTS va încheia un acord în acest sens, va notifica în scris
participanţilor identitatea operatorului desemnat să asigure îndeplinirea obligaţiilor de
organizare şi administrare a pieţei gazelor naturale, operator care va încheia cu participanţii,
în termen de 5 zile de la data primirii acestei notificări, Convenţia prevăzută în anexa la
Contractul de echilibrare şi acces la PVT.
Scopul pieței de echilibrare este tranzacționarea cantităților de gaze naturale provenite din
dezechilibrul zilnic initial, în scopul echilibrării comerciale a UR, fiind necesar ca terța parte
desemnată de OTS (“Operatorul PE”) să intermedieze tranzacțiile efectuate pe piața de
echilibrare conform „Procedurii de tranzacționare” – parte componentă a Codului rețelei
aprobat prin Ordinul ANRE nr.16/2013 (anexa 1^4).
Tarifele de administrare/tranzacţionare sunt stabilite pe baza unei metodologii elaborate de
OTS şi avizate de către ANRE și este concepută astfel încât să asigure recuperarea costurilor
justificate şi efectuate într-o manieră prudentă de către OTS pentru activităţile de
administrare/tranzacţionare a PE.".
Îndatoririle ce decurg din Codul rețelei cu privire la piața de echilibrare:
Art. 3
•

•
•
•
•

Pe piaţa de echilibrare, BRM este parte desemnată de OTS ca si contraparte în cadrul
tuturor tranzacţiilor încheiate. Participarea efectivă la tranzacţionare este anonimă şi
este permisă participanţilor la PE care doresc să introducă oferte de cumpărare, numai
în limita garanţiilor de validare calculate înainte de începutul sesiunii de tranzacţionare.
UR pot introduce în ziua D, ordine de vânzare şi cumpărare doar în sensul şi în limita
dezechilibrului zilnic comunicat de OTS pentru ziua gazieră D -1, denumite oferte.
Oferta constă într-o pereche preţ-cantitate ofertată pentru cumpărare sau pentru
vânzare care reprezintă angajament ferm al participantului la piaţa de echilibrare.
Pentru ofertele de vânzare, cantitatea din ofertă reprezintă cea mai mare cantitate
oferită spre vânzare, iar preţul din ofertă reprezintă cel mai mic preţ cu care se poate
vinde cantitatea respectivă.
Pentru ofertele de cumpărare, cantitatea din ofertă reprezintă cea mai mare cantitate
solicitată spre cumpărare, iar preţul din ofertă reprezintă cel mai mare preţ cu care se
poate cumpăra cantitatea respectivă.
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În procesul automat de corelare a ofertelor şi stabilire a tranzacţiilor realizat de sistemul
de tranzacţionare al pieţei de echilibrare, oferta poate fi corelată total sau parţial.
Pentru ziua gazieră D-1, participanţii pot introduce mai multe oferte distincte, dar suma
totală a cantităţilor ofertate nu poate să depăşească dezechilibrul zilnic comunicat şi
ofertele pot fi doar pe sensul acestuia, respectiv vânzare în caz de “excedent“ şi
cumpărare în caz de „deficit“.

Obligațiile cu privire la sesiunile de tranzacționare sunt:
Art. 4
• Sesiunea de tranzacţionare se organizează pentru fiecare zi gazieră de livrare.
• Instrumentul aferent zilei gaziere de livrare D-1 este disponibil în sistemul de
tranzacţionare al pieţei de echilibrare, pentru introducerea ofertelor, în ziua D.
• Etapa de deschidere a pieţei de echilibrare şi de transmitere a ofertelor, pentru
tranzacționarea dezechilibrelor are loc între orele 15:00-17:00;
• Etapa de încheiere a tranzacţiilor cu gaze din dezechilibre are loc între orele 17:0017:15.
In etapa de deschidere a pieţei de echilibrare şi de transmitere a ofertelor, platforma de
tranzacționare permite:
•
•
•

•

•

Pentru tranzacțiile dezechilibrelor, începând cu ora 15:00, participanţii interesaţi de
participarea la sesiunea de tranzacţionare introduc în sistemul de tranzacţionare al PE
ofertele proprii, precizând cantitatea de gaze naturale şi preţul ofertat.
Ofertele introduse de participantul la PE reprezintă angajamente ferme ale
respectivului participant la PE, care este direct răspunzător pentru corectitudinea
datelor introduse.
Sistemul de tranzacţionare compară în mod automat cantitatea fiecărei oferte
de cumpărare/vânzare cu cantitatea şi sensul dezechilibrului zilnic iniţial al UR şi
invalidează automat oferta în cazul în care cantitatea sau suma cantităţilor din ofertele
introduse până la acel moment, în cazul în care UR a introdus mai multe oferte,
depăşeşte cantitatea aferentă dezechilibrului zilnic iniţial al UR sau nu este introdusă
pe sensul dezechilibrului, respectiv ofertă de cumpărare în caz de „deficit“ sau ofertă
de vânzare în caz de „excedent“.
Sistemul de tranzacţionare compară în mod automat valoarea fiecărei oferte de
cumpărare introduse, calculată ca produs între preţul oferit şi cantitatea ofertată, cu
garanţia de validare/disponibilă, aferentă participantului la PE, şi invalidează automat
oferta, în cazul în care valoarea acesteia depăşeşte valoarea garanţiei de
validare/disponibilă.
Participanţii la PE ale căror oferte au fost invalidate sunt notificaţi prin mesaje automate
ale sistemului de tranzacţionare, aceştia putând lua oricare dintre următoarele măsuri:
o să introducă o ofertă modificată, astfel încât cantitatea totală ofertată să nu
depăşească cantitatea aferentă dezechilibrului zilnic şi/sau valoarea ofertei să
nu depăşească garanţia de validare disponibilă, după caz;
să modifice şi/sau să anuleze ofertele introduse anterior, utilizând
funcţionalităţile disponibile prin interfaţa proprie pusă la dispoziţie prin sistemul
de tranzacţionare al PE, astfel încât să îşi creeze posibilitatea introducerii în
piaţă a unei noi oferte care să îndeplinească condiţiile de acceptare.
Pe tot parcursul acestei etape, participanţii la PE pot introduce, respectiv modifica,
suspenda, în vederea reactivării ulterioare, sau anula ofertele proprii existente în
sistemul de tranzacţionare.
Sistemul de tranzacţionare al PE alocă 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 PE.
o

•
•

Pag 2 din 8

•

•

•

•

•

•

În cazul modificării unei oferte, sistemul de tranzacţionare actualizează automat datele
aferente noii intenţii 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 acelaşi sens care propun
acelaşi preţ, ordonarea se realizează în funcţie de marca de timp.
Ofertele introduse şi validate sunt actualizate şi 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.
Toţi participanţii la PE pot vizualiza în sistemul de tranzacţionare, în orice moment al
sesiunii de tranzacţionare, ofertele de cumpărare şi ofertele de vânzare ordonate după
preţ, cu păstrarea anonimatului participanţilor care au introdus aceste oferte. Ofertele
proprii sunt marcate distinct în ecranul participantului.
Sistemul de tranzacţionare al PE 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 PE.
În această etapă de transmitere a ofertelor nu se încheie tranzacţii. Sistemul de
tranzacţionare calculează şi afişează automat, pe baza ofertelor active, preţul de
echilibru şi surplusul de ofertă. Aceste informaţii sunt actualizate în mod automat de
fiecare dată când un ordin este introdus/modificat/retras/anulat.
La sfârşitul acestei etape, respectiv la ora 17:00, participanţii la PE sunt restricţionaţi,
astfel nu mai pot fi introduse ordine noi, respectiv nu mai pot fi modificate, suspendate
şi/sau anulate ordinele active din sistemul de tranzacţionare.

Etapa de încheiere a tranzacţiilor:
Art. 5.1
După încheierea etapei de transmitere a ofertelor, sistemul de tranzacţionare al PE, stabileşte
prin algoritm de corelare aplicat în mod automat preţul de echilibru, denumit preţul de închidere
al pieţei;
• Toate ofertele active pentru ziua gazieră de livrare D-1sunt comparate pentru stabilirea
ofertelor compatibile şi încheierea tranzacţiilor pentru ofertele compatibile.
• Ofertele compatibile pentru încheierea de tranzacţii sunt stabilite în mod automat de
sistemul de tranzacţionare al PE, respectiv ofertele care propun preţuri de cumpărare
mai mari sau cel puţin egale cu PIP şi ofertele de vânzare care propun preţuri mai mici
sau cel mult egale cu PIP.
• Ofertele compatibile se tranzacţionează la PIP.
• În cazul unui surplus de ofertă egal cu zero se tranzacţionează integral ordinele de
vânzare la preţ mai mic sau egal cu PIP şi ordinele de cumpărare la preţ mai mare sau
egal cu PIP.
• În cazul unui surplus de ofertă diferit de zero, ordinele active în piaţă se tranzacţionează
astfel:
o toate ofertele de cumpărare care au preţul mai mare decât PIP;
o toate ofertele de vânzare care au preţul mai mic decât PIP;
o în cazul în care se înregistrează un surplus de ofertă pozitiv, ordinele care au
preţul egal cu PIP se execută astfel:
▪ toate ordinele de vânzare;
▪ ordinele de cumpărare în ordinea mărcii de timp până când cantitatea
totală cumpărată este egală cu cantitatea totală vândută;
o în cazul în care se înregistrează un surplus de ofertă negativ, ordinele care au
preţul egal cu PIP se execută astfel:
▪ toate ordinele de cumpărare;
▪ ordinele de vânzare în ordinea mărcii de timp până când cantitatea
totală vândută este egală cu cantitatea totală cumpărată.
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BRM, in calitate de parte desemnată de OTS, pune la dispoziţia participanţilor la PE,
prin intermediul sistemului de tranzacţionare, confirmarea de tranzacţie şi notele de
decontare zilnice după încheierea tranzacţiei.
BRM, in calitate de parte desemnată de OTS, întocmeşte zilnic, pentru fiecare
participant la PE care a înregistrat tranzacţii de vânzare sau de cumpărare gaze
naturale, nota de decontare zilnică, corespunzătoare zilei gaziere de livrare
tranzacţionată, care conţine următoarele informaţii:
o cantităţile de gaze naturale corespunzătoare vânzărilor/cumpărărilor pentru
ziua gazieră de livrare;
o preţul de închidere al pieţei;
o valorile corespunzătoare vânzărilor/cumpărărilor de gaze naturale pentru o zi
gazieră de livrare;
o contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;
o valoarea drepturilor de încasare/obligaţiilor de plată zilnice.

5.2
În conformitate cu art.88 din Codul rețelei, în termen de maximum 45 de minute de la
închiderea pieţei de echilibrare din ziua D, OTS trebuie să informeze UR în legătură cu
dezechilibrul său final din ziua gazieră D-1 iar dezechilibrul zilnic final se calculează de
către OTS cu luarea în considerare a cantităţilor tranzacţionate pe PE.
5.3
În cadrul Convenției de participare la piața de echilibrare a gazelor naturale, act semnat
cu toți UR care au solicitat acces la PVT sunt prevăzute drepturile și obligațiile părților cu
privire la administrarea pieţei de echilibrare a gazelor naturale şi acordarea participantului
la PE a dreptului de a efectua tranzacţii de vânzare-cumpărare de gaze naturale pe
această piaţă cu terța parte desemnată de către OTS în calitate de contraparte, în
conformitate cu legislaţia primară şi secundară aplicabilă acestei pieţe, dupa cum
urmează:
Drepturile participantului la PE sunt următoarele:
Art. 6
o să primească, la solicitarea sa, asistenţă şi sesiuni de instruire practică cu
privire la utilizarea platformei de tranzacţionare a PE;
o să introducă oferte de vânzare şi/sau oferte de cumpărare de gaze naturale
pentru PE conform programului de tranzacţionare zilnic;
o să utilizeze o scrisoare de garanţie financiară bancară de plată, în care se va
preciza că se utilizează pentru piaţa de echilibrare a gazelor naturale;
o să verifice înregistrările propriilor tranzacţii şi să vizualizeze ofertele introduse
de ceilalţi participanţi la piaţă în platforma de tranzacţionare a PE;
o să îşi modifice, suspende sau anuleze oferta/ofertele pentru gaze naturale în
timpul sesiunii de tranzacţionare pe platforma de tranzacţionare a PE;
o să primească, prin intermediul platformei de tranzacţionare a PE, confirmarea
validării ofertelor/informaţii privind invalidarea ofertelor;
o să acceseze confirmările de tranzacţii, notele de decontare zilnice şi notificările
sau să solicite transmiterea acestora în situaţia în care nu poate accesa
platforma de tranzacţionare a PE;
o să încaseze integral contravaloarea drepturilor de încasare nete aferente
vânzărilor de gaze naturale pe PE prin încasări zilnice ale contravalorii poziţiei
de vânzător prevăzute în notele de decontare zilnice, prin ordinele de plată
zilnice emise de terţa parte desemnată de către OTS
pentru creditarea contului bancar deschis de către Participantul la PE la o
bancă comercială din România şi să documenteze, lunar, plata obligaţiilor de
plată, încasarea drepturilor şi plata obligaţiilor, de regularizare, în valoare egală,
reciproce, precum şi să emită şi să transmită către OTS factura zilnică lunară
aferentă cantităţilor de gaze naturale vândute pe PE;
o să fie anunţat prin canale de comunicaţie alternative (telefon, fax, e-mail,
website) în cazul întreruperii şi al reluării funcţionării platformei de
tranzacţionare a PE;
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o

să decidă retragerea din proprie iniţiativă de la PE în baza unei înştiinţări
transmise în scris la terţa parte desemnată de OTS.

Obligaţiile participantului la PE sunt următoarele:
Art. 7
o
o

o

o

o

o
o
o
o
o
o
o

să respecte prevederile procedurii prevăzute în anexa nr. 1^4 la Codul reţelei,
precum şi ale celorlalte proceduri aferente funcţionării PE;
în situaţia în care intenţionează să introducă oferte de cumpărare, să încheie
un Mandat SEPA Debit Direct cu banca sa de decontare, care va asigura
înregistrarea documentului în TransFonD, şi să transmită documentul scanat,
pe e-mail, la terţa parte desemnată de către acesta;
să realizeze toate demersurile necesare la Banca de garantare proprie astfel
încât terţa parte desemnată de OTS să primească de la Banca cont central, nu
mai târziu de ora 12:00 din ziua bancară anterioară zilei în care participantul la
PE doreşte să introducă oferte de cumpărare, scrisoarea de garanţie bancară
de plată, în original, emisă în favoarea sa, în cazul în care scrisoarea de
garanţie bancară este emisă de Banca cont central, sau mesajul swift al Băncii
garante însoţit de avizul Băncii cont central, în cazul în care scrisoarea de
garanţie bancară de plată este emisă de altă Bancă de garantare decât Banca
cont central;
să solicite terţei părţi desemnate de OTS acordul pentru diminuarea valorii
scrisorii de garanţie bancară de plată, precum şi pentru scoaterea de sub
obligaţii a Băncii garante înainte de expirarea termenului de valabilitate a
scrisorii de garanţie bancară de plată;;
să asigure disponibilităţile financiare necesare debitării contului său deschis la
Banca de decontare, la valoarea solicitată prin instrucţiunile de debitare directă,
la termenele prevăzute în Mandatul SEPA Debit Direct, şi să comunice terţei
părţi desemnate de OTS contul bancar în care doreşte să încaseze
contravaloarea tranzacţiilor de vânzare pe PE;
să se asigure că valoarea scrisorii de garanţie bancară de plată acoperă
valoarea intenţiilor de cumpărare şi a obligaţiilor de plată deja asumate;
să se asigure că valorile din ofertă reflectă interesul propriu anterior introducerii
ofertei în sistemul de tranzacţionare;
să se asigure că ofertele introduse pentru PE au fost încărcate în sistemul de
tranzacţionare;
să accepte ca angajamente ferme confirmările de tranzacţie şi notificările
aferente tranzacţiilor pe piaţa de echilibrare a gazelor naturale;
să achite integral contravaloarea obligaţiilor de plată aferente tarifului de
administrare/tranzacţionare pe PE;
participantul la PE este direct responsabil pentru confidenţialitatea datelor de
identificare primite pentru accesarea platformei de tranzacţionare;
să încheie Convenţia cu terţa parte desemnată de către OTS în termen de
maximum 5 zile de la notificarea primită în acest sens de la OTS.

Drepturile BRM, desemnat de către OTS ca administrator al PE sunt următoarele:
Art. 8
o

o

să primească de la Participantul la PE, pe e-mail, Mandatul SEPA Debit Direct
scanat şi datele de identificare ale contului bancar deschis la o bancă
comercială din România, care va fi creditat cu valoarea drepturilor de încasare
ale acestuia;
să primească de la Banca cont central scrisoarea de garanţie bancară de plată
emisă în favoarea terţei părţi desemnate de OTS, în original, dacă este emisă
de Banca cont central, sau mesajul swift al Băncii garante însoţit de avizul
Băncii cont central, dacă scrisoarea de garanţie bancară de plată este emisă
de altă Bancă de garantare decât Banca cont central, nu mai târziu de ora
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o

o

12:00, cu o (1) zi bancară lucrătoare înainte de ziua de tranzacţionare în care
participantul la PE doreşte să introducă oferte de cumpărare;
să monitorizeze valoarea şi perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie
bancară de plată şi să invalideze oferta/ofertele de cumpărare
introdusă/introduse de Participantul la PE în cazul în care valabilitatea scrisorii
de garanţie bancară de plată nu a fost prelungită cu perioadele de timp stabilite
în procedurile specifice elaborate de către terţa parte desemnată de OTS şi
publicate pe pagina de internet a acestuia;
să calculeze nivelul valorii garanţiei de validare şi a celei disponibile, să valideze
oferta/ofertele de cumpărare introdusă/introduse de participantul la PE şi să
invalideze oferta/ofertele de cumpărare a cărei/căror valoare depăşeşte
valoarea garanţiei de validare/disponibile conform procedurilor specifice
elaborate de către terţa parte desemnată de OTS şi publicate pe pagina de
internet a acestuia;
să transmită în fiecare zi bancară lucrătoare la Banca cont central instrucţiunea
de debitare directă, corespunzătoare valorii obligaţiilor de plată nete zilnice
(inclusiv contravaloarea aferentă TVA) ale participantului la PE, înscrisă în nota
de decontare zilnică;
să transmită cererea de executare a scrisorii de garanţie bancară de plată la
Banca cont central, în situaţia în care primeşte de la Banca cont central rapoarte
de refuzuri datorate lipsei de disponibilităţi din contul participantului la PE, şi să
refuze diminuarea valorii acesteia, solicitată de participantul la PE, dacă
valoarea rezultată după reducere nu acoperă obligaţiile de plată ale acestuia;
să emită şi să transmită factura lunară participantului la PE care a efectuat
tranzacţii de cumpărare de gaze naturale (inclusiv contravaloarea aferentă
TVA);
să emită şi să transmită factura/facturile anuală/lunare participantului la PE
pentru contravaloarea tarifului de administrare/tranzacţionare pe PE (inclusiv
contravaloarea aferentă TVA);
să încaseze contravaloarea drepturilor de încasare aferente tarifului de
administrare/tranzacţionare pe PE (inclusiv contravaloarea aferentă TVA);
să decidă, după caz, în conformitate cu reglementările în vigoare, suspendarea
de la tranzacţionare sau revocarea înregistrării participantului la PE;
să primească informaţii de la participantul la PE cu privire la orice schimbare a
datelor sale de identificare din Registrul de tranzacţionare, susţinute de
documente justificatoare în acest sens, şi să semneze cu participantul respectiv
un act adiţional la prezenta Convenţie care va consemna modificările survenite;
să transmită informaţiile solicitate de autorităţile publice autorizate sau
instanţele de judecată cu privire la participantul la PE, fără a fi necesar acordul
celui din urmă, dacă acest lucru este prevăzut în Convenţie, în legi şi/sau
reglementări aplicabile.

Obligaţiile BRM, desemnat de către OTS ca administrator al PE sunt următoarele:
Art. 9
o
o
o
o
o

să asigure un mediu de tranzacţionare în condiţii de corectitudine, obiectivitate,
independenţă, echidistanţă, transparenţă şi nediscriminare, în conformitate cu
prevederile legislaţiei primare şi secundare aplicabile;
să asigure pentru participantul la PE asistenţă şi sesiuni de instruire practică cu
privire la utilizarea platformei de tranzacţionare a PE;
să pună la dispoziţia participantului la PE „Ghidul participantului la PE“ şi să îl
informeze în timp util asupra modificării acestuia prin mesaje de informare
publicate pe pagina principală a website-ului;
să valideze ofertele de vânzare/cumpărare introduse de către participantul la
PE în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare;
să notifice automat, prin intermediul platformei de tranzacţionare a PE,
participantul la PE despre invalidarea unei oferte pentru gaze naturale;
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să pună la dispoziţia participantului la PE care a introdus oferte pentru gaze
naturale pe PE confirmările de tranzacţii şi notele de decontare zilnice pentru
tranzacţiile cu gaze naturale realizate, inclusiv prin canale alternative de
comunicaţie (e-mail) în situaţia notificării de către participantul la PE a
imposibilităţii acestuia de a accesa platforma de tranzacţionare;
să pună la dispoziţia participantului la PE notificările fizice corespunzătoare
tranzacţiilor încheiate pe PE;
să anunţe participantul la PE prin canale de comunicaţie alternative cu privire
la imposibilitatea utilizării căilor de comunicaţie uzuale sau la nefuncţionarea
sistemului de tranzacţionare, precum şi privind reluarea tranzacţionării şi să
publice motivele întreruperii accidentale a sesiunii de tranzacţionare;
să achite integral contravaloarea drepturilor de încasare nete aferente
vânzărilor de gaze naturale zilnice realizate de participantul la PE, prin
transmiterea ordinelor de plată în favoarea participantului la PE şi să
documenteze, lunar, încasarea drepturilor şi plata obligaţiilor de regularizare, în
valoare egală, reciproce;
să actualizeze registrul de tranzacţionare al PE cu datele aferente
participantului înregistrat la PE;
să publice pe website-ul propriu legislaţia secundară privind organizarea şi
funcţionarea PE, precum şi procedurile specifice, în vigoare.

Obligațiile BRM, desemnat de către OTS ca administrator al PE, privind schimbul
de mesaje automat sunt:
Art. 10
o

să implementeze interfețe pentru schimbul automat de mesaje electronice
securizate cu platforma informaționala a Transgaz :
▪ transmiterii tranzacțiilor încheiate către Transgaz în vederea recalculării
dezechilibrelor UR .

Pe aceasta platforma se vor tranzactiona produse
Art. 11
- de tip Dezechilibru (D-1):PE_IMB–
Facturarea
Art. 12
BRM, in calitate de Operator P.E. desemnat de catre OTS emite, în numele și în
contul administratorului pieței de echilibrare (Transgaz) , factura aferentă valorii
tarifului de tranzacționare - Ttranz (la care se adaugă TVA, după caz), cu o înseriere
specială pentru această activitate și o transmite electronic (pe e-mail), participantului
la piața de echilibrare (PI-E), precum și Transgaz, în primele 3 (trei) zile lucrătoare
din luna următoare lunii în care s-au realizat tranzacțiile de vânzare/cumpărare gaze
naturale. Facturile
Ttranz se aplică cantităților tranzacționate (vândute/cumpărate) pe piața de echilibrare,
în cursul lunii gaziere.
Plata facturii se efectuează de către participantul la piața de echilibrare către
operatorul P.E. desemnat , în maxim 5 ( cinci) zile lucrătoare de la data primirii
facturii .
Factura se consideră achitată de către participant la data înregistrării plații în contul
bancar al operatorului P.E. desemnat, acesta din urmă având posibilitatea executării
garanției financiare de participare la piața de echilibrare în situația neîncasării facturii.
În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la sfârșitul lunii în care s-au realizat
tranzacțiile de vânzare/ cumpărare gaze naturale, operatorul P.E. desemnat
întocmește o situație centralizată a facturilor încasate în luna respectivă și transferă
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sumele încasate în contul Transgaz, cheltuielile reprezentând comisioanele bancare
intrând în sarcina operatorului P.E. desemnat.
Garanția financiară pentru participarea la piața de echilibrare va fi emisă de către
Banca de garantare în favoarea operatorului P.E. desemnat la solicitarea
participantului la piața de echilibrare iar valoarea acesteia va acoperi inclusiv
contravaloarea tarifului de tranzacționare pe piața de echilibrare.

Art 13.
În conformitate cu prevederile art.319 alin.19 din Codul Fiscal administratorul pieței
de echilibrare precum și BRM, ca operator al P.E. desemnat respecta următoarele
prevederi:
• SNTGN Transgaz SA va notifica prin scrisoare recomandată organul fiscal
competent că emiterea facturilor aferente tarifului de tranzacționare pe piața de
echilibrare va fi realizată de către operatorul P.E. desemnat;
• BRM, in calitate de Operator P.E. desemnat de catre OTS, va emite facturile în
numele și în contul SNTGN Transgaz SA;
• factura va cuprinde toate informațiile prevăzute la art. 319 alin.(20) din Codul
Fiscal;
• facturile vor fi puse la dispoziția organelor fiscale competente fără nici o întârziere,
ori de cate ori se solicită acest lucru.

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 14. - Tranzacţionarea pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea
Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) - S.A. este voluntară.

Art. 15. - Un operator economic se poate retrage din propria iniţiativă de la participarea pe
piaţa de echilibrare de gaze naturale administrată de Societatea Bursa Română de Mărfuri
(Romanian Commodities Exchange) - S.A. în baza unei înştiinţări scrise, semnată de
reprezentantul legal al operatorului economic.

Art. 16 – Transgaz prin Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities
Exchange) S.A. poate suspenda sau poate exclude un operator economic de la participarea
la piaţa centralizată în situaţia în care acesta nu respectă prevederile prezentului regulament,
ale convenţiei de participare sau ale procedurilor avizate de ANRE.

Pag 8 din 8

