Minuta întâlnirii din data de 06 august 2012 a
Grupului de lucru pentru implementarea pe Piața centralizată a contractelor
bilaterale de energie electrică a contractului pentru termene foarte lungi de livrare
care să răspundă cerințelor de consum ale marilor consumatori de energie electrică

A: AGENDA ÎNTÂLNIRII:
Agenda de lucru a întâlnirii a inclus:
1) Analiza privind propunerea de text pentru Procedura privind modalitatea de tranzacţionare
pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia
contractele sunt atribuite prin dialog competitiv
2) Analiza observațiilor transmise de membrii grupului de lucru
B: LISTA PARTICIPANȚILOR:
Compania

Reprezentanți

1 SC ALRO SA

Dna. Luiza SALEGIAN, Dra. Ioana DONCA, DL. Marian
NĂSTASE

2 SC ArcelorMittal Galați SA

Dnul. Corneliu CAPTALAN

3 SC Lafarge Ciment (România) SA

Dl. Mircea BLEBEA

4 SC OLTCHIM Râmnicu Vâlcea SA

Dna. Lorelei BRĂGUȘI

5 MECHEL Târgoviște SA

Dna. Natalia MARDARI, Dl. Sergiu LAPTI

6 SC Opcom SA

Dl. Victor IONESCU, Dna Rodica POPA, Dna. Mihaela
CONSTANTINESCU

C: DESFĂȘURAREA ÎNTÂLNIRII:
Au fost continuate discuțiile referitoare la propunerea de text pentru Procedura privind
modalitatea de tranzacţionare pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică
conform căreia contractele sunt atribuite prin dialog competitiv.
Propunerile reprezentantului ALRO referitor la procedura susmentionata sunt următoarele:
-

Faza I – faza de precalificare. Este o fază în care participanții sunt acreditați în baza
situațiilor financiare auditate. Această precalificare se va realiza o dată pe an sau o dată la
6 luni, în funcție de disponibilitatea situațiilor financiare (auditate sau pe propria
răspundere).

-

Faza a II-a – proces iterativ de negociere a formulei. Este o fază în care potențialii
respondenți (o parte din participanții precalificați în faza I) își declară interesul pentru
participarea la discuția referitoare la negocierea structurii formulei de preț.

-

Faza a III-a –negocierea formulei de preț, în speță evaluarea ofertelor finale.
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Reprezentantul Alro a menționat că este necesară definirea cantității minime tranzacționate astfel
încât să fie evidențiată diferența dintre produsul propus și celelalte produse destinate
tranzacționării de contracte bilaterale prin piețele centralizate administrate în cadrul OPCOM,
definirea pașilor procedurali și stabilirea duratei intervalului de timp alocat fazei a doua a
procesului de ofertare prin aceasta noua modalitate.
Reprezentantul Alro, a arata ca in opinia sa este necesar ca faza de precalificare sa aiba la baza
criterii de bonitate analizate in baza documentelor de calificare, criterii si documente care sa fie
standard si aplicabile tuturor participantilor
In acelasi timp, reprezentantul Alro a aratat ca in cea ce priveste contractul standard de
tranzactionare acesta sa fie un contract standardizat cea ce s-ar supune dialogului competitiv
fiind doar Anexa 2.
Toate aceste cerinte ar asigura eficienta si uniformitatea instrumentelor mecansimului de
tranzactionare raspunzand in acelasi timp nevoilor marilor consumatori industriali avand in vedere
si cerintele producatorilor de energie.
Reprezentantul Alro, a aratat ca desi in procedura se face trimitere la criterii de bonitate si
documente de calificare acestea nu sunt definite, propunand ca pana la intalnirea urmatoare sa
pregateasca o propunere de text in acest sens care sa se regaseasca la capitolul de defintii al
procedurii.
OPCOM a punctat faptul că prin prevederile procedurii se stabilește faptul că inițiatorul este cel
care la inițierea sesiunii de licitație prin dialog competitiv este cel care impune:
-

Lista criteriilor de selecție bazate pe indicatori de bonitate ce rezultă din datele precizate
prin situațiile financiare ale agenților economici și modul de calcul al punctajului aferent
calificării pentru etapele următoare. Criteriile de selecție sunt aplicate uniform pentru toți
participanții interesați să participe la dialogul și să propună oferte finale de răspuns și
conform propunerii de text aceste criterii sunt stabilite de către fiecare inițiator în funcție
de anvergura contractului supus sesiunii de tranzacționare și criteriilor proprii de risc;

-

Lista elementelor asupra cărora are loc dialogul competitiv și față de care este definită
oferta finală și forma finală a contractului.

Este de preferat să se folosească denumirea de contract cadru sau contract master, motivul fiind
faptul că este permisă o anumită libertate în ceea ce privește redefinirea prin Anexa 2, supusă
discuțiilor în cadrul etapei de dialog, a termenilor contractuali. De altfel, contractul standard
presupune stabilirea fermă a prevederilor contractuale pentru toate tranzacțiile încheiate în cadrul
pieței deservită de respectivul contract standard, cu excepția cantității și prețului rezultate din
exprimarea cererii și a ofertei, așa cum se întâmplă în cazul modalității de tranzacționare PCCBNC, unde clauzele contractuale nu pot fi modificate de către participanții la piață.
Alro a propus ca procedura să cuprindă runde multiple de discuții cu potențialii respondenți astfel
încât oferta inițială să prezinte interes pentru cât mai mulți respondenți.
S-a făcut o comparație între propunerea Alro și propunerea de procedură elaborată de către
reprezentanta OMV.
A rămas în suspensie durata fazei de discuții bilaterale a dialogului competitiv. S-a propus ca în
procedură să existe prevederi prin care inițiatorul ofertei să stabilească cât este durata acestei
faze.
S-a discutat despre lista elementelor care definesc bonitatea participanților la procedura de dialog
competitiv. Practic diferenta dintre PCCB și PCCB-DC constă chiar în impunerea acestor condiții
de bonitate.
OPCOM a concluzionat că faza de precalificare din propunerea ALRO este identică cu faza de
calificare din propunerea de procedură elaborată de către reprezentanta OMV, cu amendamentul
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că este necesar un anumit grad de libertate prin opțiunea ca inițiatorul să stabilească criteriile de
bonitate. Reprezentanții Lafarge și ArcelorMittal au propus flexibilizarea procedurii de dialog
competitiv prin impunerea criteriilor de bonitate la lansarea ofertei inițiatoare. Reprezentantul
Arcelor a solicitat ca în procedură să se specifice faptul că verificarea criteriilor de bonitate va fi
realizată de o comisie mixtă formată din reprezentanți ai inițiatorului și OPCOM.
În ceea ce privește componența comisiilor pentru derularea etapei de dialog, OPCOM a menționat
că această etapă este în sarcina inițiatorului, OPCOM poate fi doar observator.
Reprezentantul Alro a menționat că se dorește folosirea platformelor OPCOM pentru
implementarea unui mecanism diferit de contractare și nu o procedură similară cu modul de
contractare bilaterală al energiei electrice deja folosit în prezent.
Reprezentantul Lafarge a menționat că etapa de precalificare așa cum este propusă de către
reprezentantul ALRO se substituie înscrierii la piață. OPCOM a amintit faptul că, în conformitate
cu procedurile actuale, nu există criterii financiare pentru înscrierea la piață. Singurele criterii
financiare sunt impuse la obținerea licenței.
Reprezentantul Arcelor a menționat că nu își dorește impunerea unor criterii rigide și este de
acord cu flexibilitatea procedurii. În acest sens reprezentantul Arcelor Mittal a menționat că
propunerea OMV permite inițiatorului realizarea preselecției funcție de condițiile scenariului de
risc specifice contractului și asigură condiții transparente pentru respingerea obiectivă a unui
participant cu ofertă de răspuns.
În opinia sa este important ca nimeni să nu vicieze rezultatele calificării, criteriile să aparțină
inițiatorului astfel încât acesta să își poată asigura maximizarea numărului de respondenți.
Opinia reprezentantei Oltchim a fost că fiecare consumator are propriile criterii, în funcție de
contractul propus și anvergura sa financiară. În acest sens susține opinia formulată de
reprezentantul Arcelor Mittal.
Reprezentantul Lafarge a menționat de asemenea că stabilirea criteriilor de către inițiator și
formularea acestei flexibilități prin procedura propusă vine să încurajeze participarea la piață.
OPCOM a atras atenția asupra faptului că pot apărea probleme de confidențialitate în cazul în
care se solicită documente care nu sunt publice.
OPCOM a precizat că în propunerea de procedură nu se impun elementele supuse dialogului
competitiv, procedura solicită doar să se precizeze de la început ce elemente pot fi modificare pe
parcursului etapei de dialog competitiv pentru definirea formei finale a contractului. Contractul
propus în vederea atribuirii finale trebuie să respecte forma contractului propus inițial cu
modificarea în exclusivitate numai a elementelor definite de la începutul sesiunii de tranzacționare
ca variabile și supuse dialogului.
OPCOM a pus în discuție definirea unui calendar ferm sau sugerat (participantul inițiator își poate
stabili propriul calendar pentru procedura de dialog competitiv în funcție de numărul de
respondenți și de complexitarea elementelor rămase în discuție pentru procedura de dialog
competitiv) pentru întreaga procedură de dialog competitiv.
OPCOM a punctat faptul că în momentul în care participanții sunt notificați că au fost selectați
pentru etapa de dialog competitiv li se poate transmite și programul desfășurării întregului proces
de dialog competitiv, singura constrângere fiind legată de momentul începerii livrării fizice a
energiei electrice.
Momentul în care va avea loc etapa de atribuire a ofertelor finale în cadrul cărora se stabilește
prețul de contact prin licitație electronică se va stabili ținând cont și de programul altor licitații
stabilit anterior.
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Referitor la cantitatea minimă aferentă contractelor tranzacționate prin dialog competitiv atât
reprezentantul ALRO cât și cel al Arcelor Mittal au susținut menținerea pragului minim de putere
orară de 10 MW.
Opinia ALRO a fost aceea că celelalte produse existente puse la dispoziție de OPCOM pentru
tranzacționarea contractelor bilaterale oferă posibilitatea satisfacerii unor necesități aflate sub
acest prag.
OPCOM va actualiza propunerea de procedură în consecință.
Au fost discutate observațiile transmise de ArcelorMittal și anume:
1. Inițiatorul decide asupra tranșelor și a numărului de contracte pentru fiecare tranșă. Solicitarea
ArcelorMittal a fost de a se permite initiatorului sa-si dimensioneze dupa dorinta/interes marimea
unui contract. Ideea este ca dimensiunea unui contract nu trebuie sa fie obligatoriu de 10 MW, ci
sa aiba dimensiunea pe care initiatorul doreste sa o solicite. Solicitarea mai sus enuntata a fost
acceptata de participanti si va fi inclusa in documentele rezultate in urma activitatii grupului de
lucru.
2. în calculul garanției de participare la procedura de dialog competitiv se va lua în considerare
prețul propus de ințiator pentru primul an de contract pentru toată durata contractului sau doar
pentru cantitatea ce va fi livrată într-un. O garanție mai mare implică seriozitate din partea
respondenților.
Reprezentantul Alro a pus în discuție oportunitatea stabilirii unei întâlnirii cu producătorii înainte
de transmiterea propunerilor de procedură și regulament către autoritatea de reglementare sau
ulterior transmiterii documentelor. OPCOM a menționat că propunerea de procedură și
regulament reprezintă punctele de vedere ale marilor consumatori, producătorii putând influența
mecanismul propus prin observații transmise în perioada de consultare publică a documentelor
puse în discuție.
Reprezentanta OPCOM a făcut o trecere în revistă elementele prevăzute în anexa 2 din contractul
cadru rămase ca posibile elemente asupra cărora să se poarte dialogul competitiv. Membrii
grupului de lucru au fost de acord cu propunerea OPCOM.
OPCOM a popus ca până vineri, 10 august 2012, să adapteze textul propunerii de procedură și de
regulament în linie cu cele discutate în ședințele grupului de lucru pentru implementarea pe Piața
centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică a contractului pentru termene foarte
lungi de livrare care să răspundă cerințelor de consum ale marilor consumatori de energie
electrică, urmând ca până în data de 14 august 2012 să se transmită observațiile finale la
propunerea de procedură consolidată.
S-a propus ca în cel mai scurt timp posibil, după centralizarea și discutarea observațiilor finale ce
vor fi transmise de către membrii Grupului de lucru, OPCOM să înainteze către Autoritatea de
reglementare propunerea de procedură privind modalitatea de tranzacţionare pe Piața
centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite
prin dialog competitiv și propunerea de modificare a regulamentului privind cadrul organizat de
tranzacționare a contractelor bilaterale de energie electrică.
Data următoarei întâlniri a Grupului de lucru, destinată discutării observațiilor finale ale membrilor
Grupului de lucru, va fi agreată prin corespondența electronică odată cu transmiterea versiunii
consolidate a documentelor.
Textul minutei a fost agreat de către participanții la întâlnire.

Page 4 of 4

