Minuta întâlnirii Grupului Tehnic al Pieţei Financiare
din data de 11 iunie 2009

A. AGENDA ÎNTÂLNIRII:
Continuarea dezbaterii pe tema modificării textului şi clauzelor contractului standard
propus de către AFEER pentru vânzarea/ cumpărarea de energie electrică pe PCCB-NC.
B. LISTA PARTICIPANŢILOR:
Nr.
Crt.

Compania

Reprezentantul

1

Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică din România

Ion LUNGU

2

SC CEZ Trade România SRL

Aurel MÎNDRICAN

3

SC Complexul Energetic Craiova SA

Silviu TOSICI

4

SC Complexul Energetic Rovinari SA

Costel STANCU

5

SC Complexul Energetic Turceni SA

Octavian ANDREI

6

SC Electrocentrale Deva SA

Monica MUNTEAN

7

SC Electrica SA

Ioan FECIORU

8

SC Hidroelectrica SA

Irinel PAVELESCU

9

SC EGL Gas & Power România SA

Laurenţiu URLUESCU

10

SC Enel Energie SA

Marius CHIRIAC

11

SC Enex SRL

Claudia STOICA

12

SN Nuclearelectrica SA

Mircea METEŞ

13

SC Termoelectrica SA

Daniela CRISTEA

1

C. DESFĂŞURAREA ÎNTÂLNIRII:
În deschiderea şedinţei domnul Ion Lungu a prezentat membrilor Grupului Tehnic concluziile a
două discuţii purtate cu vicepreşedintele ANRE, dl. Dan Plaveti şi cu unul dintre juriştii EFET,
privind contractul EFET şi iniţiativa AFEER de a se elabora un contract standard pentru
tranzacţiile pe pieţele centralizate pentru contracte bilaterale. Concluziile celor două discuţii au
relevat faptul că:
-

Aplicarea contractului EFET ar fi benefică pentru buna funcţionare a pieţei, fără
a necesita multe modificări în opinia ANRE;

-

Contractul cadru elaborat de specialişti EFET este soluţia optimă pentru
încheierea de contracte bilaterale, în opinia juristului EFET;

-

Motivele pentru care AFEER a propus implementarea unui contract standard
pentru pieţele centralizate pentru contracte bilaterale şi nu a contractului cadru
EFET se datorează faptului că, pentru tranzacţionarea în pieţe centralizate pe
baza acestui contract ar fi necesar ca între participanţii la pieţele centralizate să
fie deja negociate contracte cadru EFET iar acest fapt nu poate fi realizat cu
uşurinţă şi suficient de rapid având în vedere specificul şi condiţiile de
eligibilitate prevăzute de acest contract şi impuse în mod diferenţiat de către
fiecare companie.

Urmare discuţiei cu dl. Vicepreşedintele Dan Plaveti, AFEER a transmis spre informare ANRE
contractul standard în forma agreată până la data întâlnirii în cadrul Grupului Tehnic, cu
menţiunea că forma finala a contractului este în curs de definitivare.
Domnul Ion Lungu a iterat de asemenea propunerea ca la discutarea anexelor să fie avută în
vedere posibilitatea ca toate anexele contractului standard şi perioada contractuală să fie
sintetizate într-o singură anexă centralizatoare pentru a fi mai uşor de urmărit şi de către
participanţii din afara României, rezultând contracte unde doar o singură anexă diferă.
În continuare dezbaterea a avut ca punct de plecare forma de contract standard cu
modificările propuse de SC Hidroelectrica SA şi SN Nuclearelectrica SA.
S-a decis continuarea discuţiei de la Articolul 26 şi au fost exprimate următoarele puncte de
vedere:
Articolul 26:
Reprezentantul SN Nuclearelectrica SA a propus ca în cadrul discuţiilor membrilor Grupului
Tehnic să se stabilească pe baza înţelegerii comune sensul termenilor: suspendare, sistare,
terminare, denunţare şi reziliere pentru ca ulterior să poată fi stabilit în mod clar modul de
precizare al acestora în cadrul clauzelor contractului.
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Reprezentanta SC Electrocentrale Deva SA a ţinut să sublinieze importanţa deosebită care
trebuie acordată clarităţii clauzelor contractuale. Acest punct de vedere a fost susţinut şi de
SC Complexul Energetic Turceni SA: clauzele trebuie să fie foarte clare pentru a nu se ajunge
în instanţă.
SC Complexul Energetic Craiova SA propune definirea acestor termeni în Anexa 1, AFEER fiind
de părere că aceşti termeni sunt consacraţi, nemaifiind necesară definirea lor.
AFEER şi SC Electrocentrale Deva SA vin cu propunerea de a introduce Alineatul 3 la Art. 26:
”Suspendarea temporară a contractului cu acordul părţilor”. Întrucât la şedinţă au fost
prezenţi suficienţi membri, s-a hotărât supunerea la vot. În urma votului, un singur membru
(SC Complexul Energetic Turceni SA) dintre cei prezenţi a fost împotrivă.
Articolul 27:
Membrii Grupului Tehnic au fost de acord cu propunerile SN Nuclearelectrica SA pentru subpunctele a, b şi c dar nu şi cu observaţia de la sub-punctul d.
Articolul 28:
Membrii prezenţi ai Grupului Tehnic au acceptat propunerea SN Nuclearelectrica SA de a
introduce articolul referitor la ”denunţarea contractului”, cu păstrarea preavizului de 20 de
zile, timp necesar pentru a se încheia un nou contract.
La propunerea AFEER şi SC Complexul Energetic Turceni SA, aceştia au decis eliminarea
articolului referitor la “daune” deoarece prevederile acestui articol se regăseau deja în cadrul
Art. 19 şi Art. 21
Articolul 29:
A fost respinsă propunerea SN Nuclearelectrica SA de a se folosi expresia ”fără plată de
daune” în cadrul articolului referitor la încetarea contractului, după ce reprezentanţii AFEER,
SC Electrocentrale Deva SA şi SC Complexul Energetic Turceni SA au convenit că această
expresie nu este în concordanţă cu paragraful c) al prezentului articol.
Articolul 30:
S-a hotărât fragmentarea Articolului 30 în două paragrafe distincte: primul în care se prezintă
semnificaţia expresiei ”modificare de circumstanţe” în cadrul prezentului contract, iar cel de-al
doilea, care prevede reflectarea ”modificării circumstanţelor” prin acte adiţionale încheiate
între părţi conform cu propunerea SN Nuclearelectrica SA.
Reprezentanţii SC EGL Gas & Power Romania SA, AFEER şi SC Electrocentrale Deva SA au
propus înlăturarea frazei în care se enumeră o parte a situaţiilor ce conduc la „modificarea de
circumstanţe”, formularea fiind evazivă şi incompletă.
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Articolul 31:
Reprezentantul SN Nuclearelectrica SA propune eliminarea paragrafului 4), propunere
acceptată de membrii prezenţi ai Grupului Tehnic.
Articolul 32 şi Articolul 33:
Nu a fost acceptată propunerea reprezentantei SC Termoelectrica SA de înlocuire a Articolului
32 din cadrul „Litigiilor” cu Articolul 33 din cadrul „Dispoziţiilor finale” referitor la înaintarea
spre soluţionare a divergenţelor între părţi rămase nerezolvate pe cale amiabilă în termen de
10 zile. Membrii Grupului au acceptat propunerea SC Hidroelectrica SA de a trata ambele
articole în cadrul Litigiilor şi nu în cadrul Dispoziţiilor finale.
Articolul 34:
Membrii prezenţi ai Grupului Tehnic au acceptat propunerea SN Nuclearelectrica SA de a
introduce în paragraful 3) al prezentului articol punctului iii) referitor la transmiterea prin fax a
notificării cu completarea: “cu condiţia transmiterii originalului personal sau prin poştă”.
Anexa 1:
Reprezentantul Complexului Turceni a propus înlocuirea termenului de „ore” cu cel de „IBDuri”, conform reglementărilor ANRE.
SC Enex SRL propune renunţarea la definirea termenilor juridici, AFEER şi SC EGL Gas &
Power România SA propun scoaterea din anexă a tuturor termenilor care nu se regăsesc în
textul contractului.
Membrii prezenţi ai Grupului Tehnic au hotărât eliminarea definiţiilor: consumator eligibil,
energia de substituire, loc de vânzare / cumpărare, portofoliu de capacităţi de producere,
sinalagmatic şi reziliere.
Anexa 2:
SC Complexul Energetic Turceni SA propune scoaterea tabelului generic şi introducerea sa
ulterior pentru fiecare tip de ofertă în parte. SC Electrica SA şi AFEER consideră că tabelul este
universal, iar în funcţie de ofertă se aleg coloanele şi rândurile corespunzătoare, nefiind
necesară ştergerea completă.
Anexa 3:
Pentru stabilirea valorii componentei de introducere a energiei în reţea - Tg - a fost acceptată
propunerea SC Electrica SA de a fi introdus numărul ordinului ANRE în vigoare la data
semnării contractului şi nu valoarea efectivă a componentei.
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În încheierea şedinţei, reprezentantul Complexului Energetic Turceni a menţionat că nu este
de acord cu introducerea garanţiei de bună livrare din partea vânzătorului întrucât nu este
reciprocă. De asemenea a mai adăugat ca va trebui menţionat clar faptul ca acreditivul
trebuie să fie documentar, iar în cazul contractelor de o săptămâna cea mai bună şi simplă
metodă de garantare este plata în avans.
Următoarea întâlnire a Grupului Tehnic se va stabili de comun acord după transmiterea
minutei şi a formei finale a contractului, cu modificările corespunzătoare, către membrii
Grupului.

Secretariat Grup Tehnic
Daniela Bulboacă
Luiza Fediuc
Iuliana Pandele
Irina Patriche
Roxana Stancu

Preşedinte Grup Tehnic
Rodica Popa
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