Minuta întâlnirii Grupului Tehnic al Pieţei Financiare
din data de 14 mai 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 Rovinari SA

Costel STANCU

4

SC Complexul Energetic Turceni SA

Eugen TUNARU

5

SC Hidroelectrica SA

Cristina MÎNDRICAN

6

SC Enel Energie SA

Marius CHIRIAC

7

SC Nuclearelectrica SA

Mircea METEŞ

8

SC Termoelectrica SA

Daniela CRISTEA
Ioana VINTILĂ

C. DESFĂŞURAREA ÎNTÂLNIRII:
În cadrul şedinţei nu s-a putut vota o decizie finală privind modificările acceptate de către cei
prezenţi întrucât numărul membrilor reprezentaţi în cadrul şedinţei nu ar fi permis luarea unei
decizii cu majoritate de voturi.
Dezbaterea a avut ca punct de plecare Articolul 13 al contractului standard cu modificările
propuse de SC Hidroelectrica SA şi SN Nuclearelectrica SA.
Articolul 13:
A fost reluată propunerea SC Hidroelectrica SA din cadrul şedinţei precedente a Grupului
Tehnic, de a introduce acreditivul ca metodă de garantare în cazul contractelor săptămânale.
Membrii prezenţi ai Grupului Tehnic au fost de acord cu formularea propusă de SC
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Hidroelectrica SA, rămânând ca în cazul contractelor lunare să fie utilizată în continuare
scrisoarea de garanţie bancară.
Faţă de varianta acceptată de către cei prezenţi sunt aşteptate opinii din partea membrilor
care nu au fost prezenţi.
Articolul 14:
Membrii prezenţi ai Grupului Tehnic au acceptat propunerea SC Hidroelectrica SA de înlocuire
a expresiei „de la data formulării pretenţiilor de către Cumpărător” cu expresia „de la data
primirii pretenţiilor formulate de către Cumpărător”.
Articolul 15:
Membrii prezenţi ai Grupului Tehnic nu au fost de acord cu propunerea SC Hidroelectrica SA
de a considera factura drept achitată la data extrasului bancar al băncii plătitoare
considerându-se acceptată formularea „Factura se considera achitată de catre Cumparator la
data înregistrării plăţii în evidenţa contabilă a Cumpărătorului”.
Articolul 17:
Membrii prezenţi ai Grupului Tehnic au fost de acord cu fragmentarea Articolului 17 în două
articole distincte: unul care să vizeze obligaţiile de garantare ale cumpărătorului şi unul care
să vizeze obligaţiile de garantare ale vânzătorului, făcându-se distincţia între „garanţia de
plată” ca obligaţie de garantare a cumpărătorului si „garanţia de bună execuţie” ca obligaţie
de garantare a vânzătorului. De asemenea, s-a evidenţiat separat, în cadrul fiecărui articol,
modalitatea de calcul a valorii scrisorii de garanţie bancară pentru contractele lunare şi pentru
cele cu perioade de livrare mai mari de o lună calendaristică. Astfel, pentru contractele lunare
s-a convenit perioada de timp faţă de care se calculează valoare scrisorii de garanţie bancară
să reprezinte numărul de zile al lunii de livrare, respectiv 28 - 31 de zile, iar pentru contractele
încheiate pentru perioade de livrare mai lungi de o lună, s-a agreat menţinerea efectuării
calcului faţă de o perioadă de 52 de zile calendaristice.
Reprezentanţii SC Complexul Energetic Rovinari SA şi SC Complexul Energetic Turceni SA au
arătat că în cazul contractelor în cadrul cărora poziţia de vânzător este deţinută de către un
producător, nu ar trebui impusă constituirea unei garanţii de bună execuţie.
Reprezentantul AFFER a susţinut necesitatea existenţei unor garanţii în oglindă cu menţiunea
că, în vederea aplicării contractului standard inclusiv în cazul tranzacţiilor în cadrul cărora
poziţia de vânzător este deţinută de către un producător, pot fi introduse amendamente
corespunzătoare. În acest sens vor fi formulate propuneri de către reprezentanţii
producătorilor membrii ai Grupului Tehnic.
Articolul 18 (d):
În caz de denunţare unilaterală a contractului de către vânzător, au fost propuse valori ale
daunelor aferente energiei electrice nelivrate după cum urmează: reprezentantul AFEER – 5%
şi reprezentantul SC Complexul Energetic Turceni SA – 25% (din valoarea energiei nelivrate).
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Articolul 19:
Membrii prezenţi ai Grupului Tehnic au fost de acord cu reformularea Articolului 19 (a), cu
introducerea expresiei „conform prevederilor contractuale”. De asemenea, aceştia au propus
eliminarea paragrafului (b), fiind acceptată propunerea SN Nunclearelectrica SA de a nu fi
acceptate acte adiţionale decât în condiţiile specificate în Articolul 28.
Articolul 20:
Membrii prezenţi ai Grupului Tehnic au propus eliminarea paragrafului (c). De asemenea, în
caz de denunţare unilaterală a contractului de către cumpărător, au fost propuse valori ale
daunelor aferente energiei electrice nepreluate după cum urmează: reprezentantul AFEER –
5% şi reprezentantul SC Complexul Energetic Turceni SA – 25% (din valoarea energiei
nepreluate).
Articolul 21:
Membrii prezenţi ai Grupului Tehnic au propus eliminarea paragrafului (b), fiind acceptată
propunerea SN Nunclearelectrica SA de a nu fi acceptate acte adiţionale decât în condiţiile
specificate în Articolul 28. De asemenea, s-a propus introducerea unui alt paragraf (b) care să
prevadă dreptul cumpărătorului de a factura vânzătorului energia electrică nelivrată şi
penalităţile, conform prevederilor contractuale.
Articolul 25:
Membrii prezenţi ai Grupului Tehnic au propus solicitarea opiniei unui jurist în privinţa utilizării
termenului de „sistare” în locul celui de „întrerupere”. De asemenea, a fost acceptată
propunerea SN Nuclearelectrica SA cu privire la reluarea livrării energiei electrice în urma
achitării tuturor obligaţiilor de plată faţă de vânzător (paragraful 2).
În încheierea şedinţei, membrii Grupului Tehnic au fost de acord ca următoarea şedinţă a
Grupului Tehnic să aibă loc în data de 4 iunie 2009, discuţiile urmând să fie reluate de la
Articolul 26. De asemenea, a fost propusă organizarea unei şedinţe cu juriştii reprezentanţi ai
diverselor societăţi membre ale Grupului Tehnic şi ai OPCOM pentru a obţine opinia acestora
cu privire la forma şi conţinutul contractului standard elaborat.
Secretariat Grup Tehnic
Daniela Bulboacă
Irina Patriche
Iuliana Pandele
Luiza Fediuc
Roxana Stancu

Preşedinte Grup Tehnic
Rodica Popa
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