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Reff & Asociații își propune o creștere de 10% a practicii de energie și resurse
naturale în 2019. Care sunt problemele sensibile cu care se confrunta jucatorii din
industrie și proiectele care i-au ținut ocupați pe avocați, anul acesta

2018 a fost un an de consolidare a tuturor segmentelor din piața energiei, an în care fiecare jucator
important a încercat sa-și întareasca poziția. “Cu siguranța, în anul care vine, se intensifica discuțiile cu
privire la investițiile necesare a fi facute în zona de digitalizare, automatizare și stocare de energie, dar,
totodata, și cu privire la masurile necesare a fi luate în domeniul securitații acestor investiții”, a declarat
pentru BizLawyer Georgiana Singurel, Partener Reff & Asociații.
Avocatul Reff & Asociații vede piața energiei din România ca fiind una matura și relativ stabila. “Activitatea
avocaților din cadrul practicii de Energie & Resurse Naturale din Reff & Asociații a fost una constanta, atât în
proiecte de compliance, cât și analize ale cadrului legal în vederea penetrarii unor sectoare din piața, redactari și
revizuiri de contracte în domeniul energiei, diverse analize cu privire la mecanismele de tarifare în domeniul
furnizarii și distribuției de energie, precum și cogenerare de înalta eficiența. Nu avem vizibilitate asupra unor „new
money” în domeniu, pentru ca marile proiecte – Tarnița, reactoarele 3 și 4 – par amânate pe durata nedeterminata
din lipsa de voința politica. Dar anul 2018 a adus pe final mult așteptata Lege nr. 256/2018 privind unele masuri
necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la
perimetre petroliere offshore, prin care s-a instituit regula ca titularilor de acorduri petroliere referitoare la
perimetre petroliere offshore aflate în curs de executare la data intrarii în vigoare a legii sa li se aplice, pe toata
perioada derularii acestora, nivelul și cotele procentuale de redevența petroliera și regimul fiscal specific aplicabil
activitaților de desfașurate în baza acordurilor existențe la data intrarii în vigoare a legii. Este interesant de urmarit
cum va evolua sectorul Oil & Gas în urma acestui act normativ”, puncteaza Anca Melinte, (Managing Associate),
avocat specializat pe zona de energie.
În acest moment departamentul din cadrul Reff & Asociații pe zona de energie și resurse naturale include patru
avocați care lucreaza în mod constant pe proiecte din acest domeniu. Avocații sunt coordonați de partenerul
Georgiana Singurel, care este liderul echipei de Corporate/M&A din care face parte și aceast departament.
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Proiectul anului - asistența oferita BRM
Pentru Reff & Asociații, proiectul anului ramâne asistența acordata Bursei Române de Marfuri (BRM) pe aspecte
de regulatory în contextul discuțiilor cu privire la revocarea licenței BRM de administrare a pieței de gaze naturale
și crearea unei piețe unice de tranzacționare de gaze naturale, prin unele amendamente propuse la cadrul legal
existent. Mandatul derulat în ultimul an a fost unul complex, în care asistența experților Reff & Asociații a constat
inclusiv în reprezentarea clientului în discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene. Echipa a fost coordonata de
Anca Melinte.
Pe masa de lucru a avocaților s-au aflat și alte dosare importante. Unul dintre acestea a vizat asistența oferita
Conpet SA, concesionarul sistemului național de transport al petrolului, in vederea identificarii unor noi direcții de
dezvoltare a companiei.
Un alt proiect interesant a fost participarea avocaților Reff & Asociatii alaturi de Deloitte Consultanța la
revizuirea din punct de vedere juridic si financiar, în calitate de experți, a contractului de concesiune de energie
termica încheiat de catre Veolia Energie Prahova SRL cu Consiliul Județean Prahova și Consiliul local Ploiești.
Revizuirea a avut ca focus analiza formulei tarifare și a modalitaților de ajustare a tarifului în lumina prevederilor
din contract, precum și a întregului cadru legislativ aplicabil relației contractuale dintre municipalitate și operatorul
economic (metodologiile tarifare pentru tarife reglementate în cogenerare). În acest proiect au fost implicați pe
zona de energie Anca Melinte, Ilinca Iliescu (Senior Associate) și Adrian Coman (Managing Associate), care a
acoperit aspectele de public sector ale proiectului.
În plus, firma de avocatura s-a implicat în proiecte desfașurate în mai multe jurisdicții. Aceste proiecte au vizat
state membre din Europa Centrala și de Est, fiind derulate în cadrul entitaților din Deloitte Legal.

“Cele mai întâlnite solicitari ale clienților au fost cu precadere în zona de regulatory and general compliance,
precum și în zona de assistance on day-to-day business. Anul acesta am asistat operatori economici pe întreg
lanțul producție-distribuție-furnizare, și inclusiv consumatori non-casnici.”
Anca Melinte, Managing Associate - Reff & Asociații

În 2019, Reff & Asociații și-a propus o creștere de 10% a practicii din zona de energie și resurse naturale. “Avem
semnale pozitive cu privire la aceasta creștere”, puncteaza Georgiana Singurel.
Totodata, partenerul firmei Reff & Asociații atrage atenția ca la momentul actual exista o serie de probleme
sensibile cu care se confrunta jucatorii din industrie. “Pe lânga controversele aduse de legea privind perimetrele
offshore, pe care nu le mai reiteram, credem ca subiectul PPA-urilor este unul foarte sensibil, de soluționarea
caruia depinde implementarea marilor proiecte în domeniul energiei electrice. Autoritatea de reglementare a pus în
discuție în luna noiembrie un regulament privind modalitatea de încheiere a contractelor bilaterale de energie
electrica prin utilizarea produselor care sa asigure flexibilitatea tranzacționarii pe termen lung”, explica expertul
Reff & Asociații.
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