Minuta întâlnirii Grupului Tehnic al Pieţei Financiare
din data de 22 ianuarie 2009

A. AGENDA ÎNTÂLNIRII:
În conformitate cu concluziile şedinţei din 16 decembrie 2008, şedinţa a luat în dezbatere
clauzele contratului standard propus de către AFEER pentru 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

Ionel ILIE

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 Electrocentrale Deva SA

Delia HAŢEGAN

9

SC Enel Energie SA

Marius CHIRIAC

10

SC Ennet Grup SRL

Georgiana SIN

11

SC Hidroelectrica SA

Irinel PAVELESCU

12

SC Termoelectrica SA

Daniela CRISTEA

13

SC Termoelectrica SA

Ioana VINTILĂ

14

SN Nuclearelectrica SA

Mircea METEŞ
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C. DESFĂŞURAREA ÎNTÂLNIRII:

Dezbatere pe tema modificării textului şi clauzelor contratului standard propus de către AFEER
pentru piaţa centralizată administrată de SC OPCOM SA, respectiv PCCB-NC.
Dezbaterea a avut ca punct de plecare o serie de propuneri şi observaţii transmise de trei
companii - SN Nuclearelectrica, Energy Holding şi Electrica - şi centralizate de către
secretariatul OPCOM, cu privire la contractul standard propus de AFEER şi publicat pe site-ul
ANRE în vederea aplicării lui pe PCCB-NC. Pe durata întâlnirii au fost exprimate următoarele
puncte de vedere:
AFEER:
Membrii AFEER au propus utilizarea în timpul şedinţei şi a versiunii de contract modificată
conform sintezei propunerilor şi observaţiilor transmise către ANRE de participanţii la piaţă, în
urma publicării contractului ca document de discuţie pe site-ul Autorităţii Naţionale de
Reglementare.
Propunerea AFEER vizează implementarea unui contract standard pentru toate pieţele
centralizate, nu doar pentru PCCB-NC, atât în vederea armonizării clauzelor de plată,
garantare şi penalizare şi uniformizării modului de evaluare financiară a contractelor, cât şi în
vederea introducerii de clauze care să protejeze ambele părţi împotriva diferitelor riscuri
potenţiale.
Propunerea AFEER nu se doreşte o măsură de schimbare fundamentală a mecanismelor de
tranzacţionare bilaterală, ci doar o soluţie de îmbunătăţire a unui mecanism deja funcţional
cum este Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale (PCCB), sau de creştere a lichidităţii
tranzacţiilor prin mecanismul specific PCCB-NC.
AFEER consideră standardizarea o condiţie necesară pentru a crea un cadru de tranzacţionare
nediscriminatoriu.
Complexul Energetic Craiova:
Reprezentantul Complexului Energetic Craiova a dorit ca încă de la începutul şedinţei să fie
specificat faptul că punctul de vedere comun al producătorilor este standardizarea exclusivă a
contractului utilizat pe PCCB-NC, şi nu a contractelor ambelor pieţe centralizate administrate
de OPCOM.
Introducerea unui contract standard pe PCCB nu este oportună la acest moment având în
vedere că pe această piaţă se încheie inclusiv contracte bilaterale primare (producătorfurnizor), contracte care preiau specificitatea tehnică şi tehnologică a modului de producere a
energiei electrice şi oferă avantaje legate de flexibilitatea ofertelor şi profilarea curbelor de
consum/livrare.
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Complexul Energetic Turceni:
Opiniile membrilor Grupului Tehnic trebuie exprimate şi dezbătute în cadrul întâlnirilor
grupului iar în cazul punctelor de vedere comune acestea sunt înaintate ca propunere
Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.
În ceea ce priveşte contractul utilizat pe PCCB, ANRE a publicat un contract cadru recomandat
care a fost folosit atât de producători cât şi de furnizori. Ulterior, clauzele acestuia au fost
modificate atât de producători cât şi de furnizori şi este benefic pentru toate părţile ca acest
contract să rămână flexibil.
În acest moment nu este potrivită o standardizare bruscă a pieţei angro prin introducerea
unui contract standard pentru PCCB. Producătorii sunt responsabili pentru energia electrică
produsă, în funcţie de grupurile disponibile şi bugetele alocate. Producătorii trebuie să aibă
libertatea de a putea asigura baza de contractare pentru cea mai parte a producţiei, în
condiţiile specifice fiecărui producător, funcţie de tehnologia de producţie utilizată. Impunerea
unui contract standard pe PCCB ar putea avea ca efect eliminarea de pe pieţele centralizate a
producătorilor supuşi unor constrângeri tehnice şi tehnologice.
Implementarea unor modificări în ceea ce priveşte mecanismul specific pieţelor centralizate
trebuie realizată etapizat: în primul rând o măsură coerentă cu actualul mod de tranzacţionare
bilaterală transparentă este standardizarea contractului pentru PCCB-NC şi ulterior se va
hotărî dacă este cazul să fie introdus un contract standard şi pentru PCCB, existând
posibilitatea ca trecerea la contractul standard şi pentru tranzacţiile pe PCCB să reprezinte o
evoluţie firească, care să confirme larga aplicabilitate a standardizării.
Membrii Grupului Tehnic vor trebui să decidă asupra principiilor ce vor sta la baza
standardizării şi conţinutului clauzelor contractuale. Anumite clauze ale contractului standard
propus de către AFEER nu pot fi aplicate, un exemplu ar fi clauza care impune constituirea de
garanţii de participare similare atât pentru contractele cu perioade de livrare de o săptămână
cât şi pentru cele cu perioade de livrare de minim o lună.
De asemenea, reprezentantul Complexului Energetic Turceni a susţinut necesitatea de a
introduce în anexa 2 la contractului standard graficele de livrări pe IBD-uri.
SN Nuclearelectrica:
Reprezentantul SN Nuclearelectrica a considerat că pe PCCB trebuie menţinută libertatea
iniţiatorilor de a înainta propuneri de contracte corespunzătoare specificului propriu si că nu
este cazul să fie impus un contract standard.
Nuclearelectrica SA nu face negocieri directe cu clienţii, ci recurge la vânzarea prin licitaţii
organizate pe piaţa centralizată conform Ordinului ME nr. 408/2006. În aceste condiţii, pentru
Nuclearelectrica este important să poată tranzacţiona în baza unor contracte cu clauze
specifice.
Complexul Energetic Rovinari şi Hidroelectrica:
Reprezentanţii Hidroelectrica şi a Complexului Energetic Rovinari au susţinut punctul de
vedere a celorlalţi reprezentaţi ai producătorilor din cadrul Grupului Tehnic, iar observaţiilor lor
pe text sunt incluse în propunerile de modificare a contractului standard propus de AFEER.
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Electrica:
Reprezentantul Electrica a susţinut propunerea AFEER de a standardiza contractele aferente
ambelor pieţe (PCCB şi PCCB-NC), argumentând faptul că furnizorii s-au lovit de probleme
generate tocmai de lipsa standardizării contractelor şi de existenţa în contractele propuse de
producători a unor clauze care îi dezavantajează pe furnizori, în calitatea lor de cumpărători.
PCCB nu este o piaţă alcătuită numai din producători, ci şi din furnizori, iar furnizorii doresc
egalitate în privinţa condiţiilor contractuale. Prin urmare, este importantă introducerea
standardizării pentru contractele bilaterale tranzacţionate din punct de vedere al condiţiilor
financiare în vederea diminuării imobilizărilor financiare ale cumpărătorilor.
CEZ Trade România şi EGL Gas&Power România:
Reprezentanţii celor două societăţi au susţinut propunerile AFEER.
În cadrul întâlnirii au fost parcurse şi dezbătute propunerile de modificare a contractului până
la articolul 20 (inclusiv).
Pentru următoarea şedinţă a Grupului Tehnic, secretariatul din cadrul OPCOM va centraliza
propunerile punctuale de modificare a contractului standard propuse de AFEER şi le va
transmite membrilor Grupului Tehnic în vederea analizării.
Următoarea întâlnire a Grupului Tehnic pentru dezvoltarea pieţei financiare va avea loc în data
de 11 februarie 2009 şi va fi destinată continuării dezbaterilor în vederea definitivării
contractului standard.

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

Preşedinte Grup Tehnic
Rodica Popa
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