Minuta întâlnirii Grupului Tehnic al Pieţei Financiare
din data de 19 martie 2009

A. AGENDA ÎNTÂLNIRII:
Continuarea dezbaterii pe tema modificării textului şi clauzelor contractului standard
propus de către AFEER pentru vânzarea/ cumpărarea de energie electrică, respectiv PCCBNC.
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 EGL Gas&Power România SA

Laurenţiu URLUESCU

7

SC Electrica SA

Cristina MICU

8

SC Enel Energie SA

Marius CHIRIAC

9

SC Energy Holding SRL

Sorin ELISEI

10

SC Enex SRL

Claudia STOICA
Lorenzina DARIE

11

SC Hidroelectrica SA

Dragoş ZAHIA
Cristina MÎNDRICAN

12

SC Termoelectrica SA

Daniela CRISTEA
Ioana VINTILĂ

13

SN Nuclearelectrica SA

Punct de vedere transmis în
scris
1

C. DESFĂŞURAREA ÎNTÂLNIRII:
Faţă de ordinea de zi anunţată pentru şedinţa Grupului Tehnic pentru dezvoltarea pieţei
financiare pentru energie electrică, discuţiile purtate au privit conţinutul contractului standard
şi, la solicitarea CE Craiova, organizarea de sesiuni de tranzacţionare pe PCCB.
Dezbaterea privind conţinutul contractului standard a avut ca punct de plecare noua versiune
de contract standard propusă şi transmisă de către reprezentanţii AFEER în urma discuţiilor
purtate în cadrul întâlnirii precedente a Grupului Tehnic al Pieţei Financiare.
S-a hotărât trecerea în revistă a tuturor articolelor care au suferit modificări şi au fost
exprimate următoarele puncte de vedere:
Articolul 2:
Reprezentantul Complexului Energetic Turceni a atras atenţia asupra faptului că trebuie
corelată referirea la „cantităţi orare” din Articolul 2 (1) cu „putere medie orară” din Anexa 2
care nu prevede cantităţi orare. Propunerea acestuia a fost fie de a se renunţa la termenul
„orare” din Articolul 2 (1), fie de a fi incluse în Anexă graficele orare pe IBD-uri care, în opinia
sa, sunt necesare şi utile pentru efectuarea notificărilor.
Reprezentanţii AFEER, EGL, Enex, Electrica au fost de acord cu eliminarea termenului de
„cantităţi de energie electrică orare” şi păstrarea exprimării de „cantitate de energie electrică”.
Membrii Grupului Tehnic au propus modificarea termenului de „cantităţi de energie electrică”
în „cantitate de energie electrică” pe tot parcursul contractului standard.
Articolul 4:
Reprezentanţii Hidroelectrica şi Complexului Energetic Craiova au propus eliminarea acestui
articol, argumentând faptul ca pe piaţa angro punctul de livrare fizic nu poate fi decât reţeaua
de transport/ distribuţie.
Reprezentanţii Electrica şi Energy Holding au susţinut păstrarea acestui articol, precizarea
punctului de livrare fiind necesară în special pentru stabilirea regimului fiscal aplicabil (TVA-ul
se plăteşte la punctul de livrare). Reprezentantul CEZ Trade a fost de acord cu această
observaţie şi a propus la rândul lui păstrarea acestui articol.
În final, membrii Grupului Tehnic au decis de comun acord păstrarea acestui articol.
Articolul 5:
Reprezentantul AFEER a propus eliminarea acestui articol însă Electrica a susţinut menţinerea
conceptului de „măsurare” în cadrul contractului. S-a propus reformularea acestui articol,
având în vedere ca alternative de exprimare: „certificată, verificată şi confirmată (măsurată)”.
De asemenea, s-a decis eliminarea referirii la Codul de măsurare al energiei electrice.
Articolul 10:
Reprezentantul Complexului Energetic Craiova a propus corelarea acestui articol cu
prevederile Articolului 34.
Articolul 13:
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Reprezentantul SN Nuclearelectrica a propus în scris următoarea modificare a acestui articol:
„Prima factura se va plăti de către cumpărător în proporţie de (80%) la termenul scadent;
diferenţa de 20% se constituie ca garanţie de bună execuţie din partea vânzătorului şi se va
plăti de către cumpărător odată cu plata ultimei facturi emise pentru livrările efectuate
conform prezentului contract. Garanţia va putea fi executată în cazul în care vânzătorul nu îşi
onorează obligaţiile care decurg din Articolul 9 (2).”
Articolul 14:
Membrii Grupului Tehnic au propus înlocuirea termenului de 5 zile calendaristice cu 5 zile
financiare.
Articolul 17:
Reprezentanţii Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi Complexul Energetic Turceni propun un
contract standard pentru fiecare termen de livrare, iar pentru perioadele mai mici sau egale cu
1 lună de zile (respectiv pentru contractele săptămânale) să se accepte şi varianta de
facturare în avans, fără constituirea garanţiei de către cumpărător.
Reprezentantul AFEER susţine reformularea de principiu propusă de Nuclearelectrica cu privire
la contractele de o săptămână cu plata în avans.
Reprezentanţii Energy Holding, CEZ Trade şi Electrica au respins propunerea de plată în avans
în cazul contractelor săptămânale sau lunare întrucât aceasta ar necesita existenţa unei
garanţii de livrare în oglindă.
Reprezentantul Complexului Energetic Turceni susţine introducerea TVA-ului în formula de
calcul. Reprezentantul Electrica nu a fost de acord cu această observaţie.
Membrii Grupului Tehnic au decis modificarea termenului de prezentare a garanţiei de plată
emisă în conformitate cu prevederile alin. (1), la sediul Vânzătorului, la cel puţin 2 zile
financiare înainte de începerea livrărilor de energie electrică.
Articolul 18:
Membrii Grupului Tehnic au propus pentru eliminare punctul e).
La finalul şedinţei reprezenţii Complexului Energetic Craiova, Complexului Energetic Rovinari şi
ai Complexului Energetic Turceni au cerut SC OPCOM SA să transmită către ANRE o scrisoare
prin care să se solicite emiterea unui nou aviz pentru Procedura operaţională privind
funcţionarea PCCB. S-a avut in vedere inclusiv faptul că prin Ordinul Ministrului Economiei
nr.445/10.03.2009 societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, producători
de energie electrică aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei sunt obligate ca începând cu
data de 31.03.2009 să vândă întreaga cantitate de energie electrică pe Pieţele centralizate
administrate de SC OPCOM SA, dar Avizul ANRE pentru Procedura operaţională privind
funcţionarea PCCB este valabil doar până la data de 31.03.2009.
Concluzii:
În încheierea şedinţei, membrii Grupului Tehnic au fost de acord ca pentru următoarea
şedinţă secretariatul din cadrul OPCOM să centralizeze propunerile punctuale de modificare a
contractului standard propus de AFEER.
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Propunerea de contract va fi supusă dezbaterii în cadrul următoarei întâlniri a Grupului Tehnic,
pe data de 2 aprilie 2009.
Totodată, OPCOM va întocmi o adresă pe care o va înainta ANRE în vederea obţinerii din
partea Autorităţii de Reglementare a clarificărilor necesare referitoare la precizările privind
valabilitatea limitată a Avizului ANRE nr. 32/2008.
Secretariat Grup Tehnic
Daniela Bulboacă
Roxana Stancu
Luiza Fediuc
Irina Patriche
Iuliana Pandele
Preşedinte Grup Tehnic
Rodica Popa
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