Minuta intalnirii Grupui Tehnic al Pietei Financiare
din data de 20 decembrie 2010

A: AGENDA INTALNIRII:
1) Prezentarea stadiului demersurilor intreprinse de catre SC OPCOM Sa pentru
aprobarea contractului standard pentru vanzarea/cumparea energiei electrice;
2) Prezentarea propunerii OPCOM privind modificarea mecanismului de tranzactionare
pe PCCB-NC in contextul introducerii contractului standard;
3) Diverse.
B: LISTA PARTICIPANTILOR:

Nr. Crt.

Compania

Reprezentantul

1

SC AMV Style SRL

Constantin DRUTU

2

SC EGL Gas&Power Romania SA

Gabriela PARVU

3

SC Elcomex En SRL

Ionela IONESCU

4

SC Complexul Energetic Craiova SA

5

SC Complexul Energetic Turceni SA

Ionel ILIE
Carmen FLORESCU
Octavian ANDREI

C: DESFASURAREA INTALNIRII:
Discutiile din cadrul sedintei s-au axat asupra tranzactionarii forward in baza contractului
standard si au avut ca punct de plecare, la punctul 1 al ordinei de zi, trecerea in revista a
actiunilor care s-au desfasurat in perioada august 2009 - decembrie 2010 cu privire la
aprobarea de catre Autoritatea de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a Contractului
standard pentru vanzarea/cumpararea de energie electrica in forma rezultata urmare
observatiilor finale primite din partea reprezentantilor membrilor Grupului Tehnic.
La punctul 2 al ordinei de zi a fost prezentata celor prezenti descrierea modului de
tranzactionare pe Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale prin Negociere Continua prin
prisma introducerii Contractului Standard/Contractului EFET. Prezentarea va fi publicata pe
web-site-ul OPCOM impreuna cu Minuta intalnirii Grupui Tehnic al Pietei Financiare.
In cadrul sedintei au fost prezentate principalele caracteristici ale tranzactionarii pe baza
Contractului standard:
-Contractul cadru;
-Pietele si instrumentele aferente;
-Tipurile de oferte;
-Garantiile de participare la licitatie si executarea acestora;
-Tranzactionarea, publicarea rezultatelor si decontarea tranzactiilor;
-Participantii la piata.

Reprezentanta SC Elcomex En SRL a propus stabilirea de catre Grupul Tehnic a unui set de
clauze din Contractual EFET care sa fie considerate ca parte a Conventiei de participare la
Piata Centralizata a Contractelor Bilaterale prin Negociere Continua. In acest mod vor putea
fi evitate situatiile in care sa fie necesara negocierea clauzelor aplicabile din cadrul
contractului cadru urmare atribuirii unei tranzactii intre doua parti ce nu sunt deja parti
semnatare ale unui contract EFET, avand in vedere timpul ce ar putea sa fie necesar unei
astfel de negocieri, ceea ce ar conduce la extinderea termenului prevazut prin procedura
pentru semnarea contractului si inceperea livrarii.
Reprezentantul Complexului Energetic Turceni a mentionat ca pentru implementarea cat mai
rapida a tranzactionarii forward propune ca pentru inceput tranzactiile sa se incheie in baza
contractului standard pentru vanzarea/cumpararea de energie electrica in forma agreata de
membrii Grupului Tehnic, finalizata la data de 19 august 2009 dar este de acord si cu
discutarea in cadrul grupului a clauzelor ce pot face obiectul standardizarii contractului cadru
EFET.
Membrii prezenti la intalnirea Grupului Tehnic au fost de acord cu reiterarea de catre OPCOM
catre ANRE a solicitarii privind aprobarea de catre ANRE a formei Contractului standard
agreata de membrii in cadrul Grupului Tehnic si finalizata in data de 19.08.2009.
La punctul 3 al ordinei de zi membrii prezenti ai Grupului Tehnic pentru dezvoltarea pietei
financiare au fost informati asupra demersurilor intreprinse in ceea ce priveste colaborarea
OPCOM cu Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Casa de Compensare Bucuresti pentru
implementarea pietei de derivative pe energie electrica, colaborare care va avea la baza un
acord de parteneriat incheiat intre cele trei institutii.
Acest
-

acord presupune:
Crearea unui brand comun;
Colaborarea OPCOM-BVB-Casa de Compensare Bucuresti-NASDAQ OMX;
Identificarea impreuna cu membrii Grupului Tehnic a celor mai atractive produse si
servicii specifice pietelor de derivative in vederea stabilirii programului implementarii
si lansarii comerciale a acestora in stransa corelare cu necesitatile participantilor la
piata referitoare la mecanismele de diminuare si transfer al riscurilor aferente
tranzactiilor incheiate pentru livrarea fizica a energiei electrice;
- Organizarea de sesiuni de promovare a noilor produse si servicii si de instruire a celor
interesati in participarea pe piata derivatelor pentru energie electrica.

Nu a fost stabilita data urmatoarei intalniri a Grupului Tehnic pentru dezvoltarea pietei
financiare avand in vedere ca la data sedintei este in curs de derulare perioada in care
participantii la pietele contractelor bilaterale au fost invitati sa isi exprime interesul pentru
participarea in cadrului grupului pentru perioada aferenta anului 2011.
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