Minuta întâlnirii din data de 06 martie 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:
1) Prezentarea concluziilor întâlnirii din data de 15.02.2012 a Grupului de lucru.
2) Discuții privind cerințele marilor consumatori cu privire la lărgirea și creșterea eficienței
cadrului de tranzacționare centralizată, transparentă a contractelor pentru termene de livrare mai
lungi de 1 an.
3) Prezentarea propunerii ALRO privind clauzele contractelor pentru vânzarea/cumpărarea
energiei electrice pentru termene de livrare mai lungi de 1 an.
B: LISTA PARTICIPANȚILOR:
Compania

Reprezentanți

1

ANRE

Dl Viorel ALICUȘ, Director General

2

SC ALRO SA

Delegaţie condusă de dl. Marian NĂSTASE, Vicepreşedinte

3

SC OLTCHIM Ramnicu Valcea SA

Dna. Lorelei BRĂGUȘI

4

OMV Petrom

Dna. Corina POPESCU, dl. Radu REGMAN

5

SC ArcelorMittal Galați SA

Dl. Corneliu CAPTALAN, dna. Elena TEODORESCU

6

SC FERAL SA

Dl. Ionel GHIZILĂ

7

SC HOLCIM (România) SA

Dl. Doru FABIAN

8

SC Lafarge Ciment (România) SA

Dl. Mircea BLEBEA

9.

SC Opcom SA

Echipă de lucru condusă de dl. Victor IONESCU, Director General

C: DESFĂȘURAREA ÎNTÂLNIRII:
1) Discuțiile din cadrul ședinței au debutat cu prezentarea succintă a principalelor puncte de
vedere exprimate și concluziilor rezultate în urma întâlnirii din data de 15.02.2012.
Având în vedere participarea extinsă a societăților mari consumatoare de energie invitate, din
partea OPCOM au fost prezentate:
- condițiile și criteriile avute în vedere în momentul lansării invitațiilor de participare la activitatea
Grupului de lucru;
- faptul că prin activitatea sa Grupul de lucru urmează să propună către Autoritatea Competentă,
funcție de interesul majoritar exprimat de membrii săi, un nou produs și/sau îmbunătățirea sau
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lărgirea mecanismelor de piață actuale astfel încât necesitățile de contractare a energiei electrice
pentru termene de livrare mai lungi de 1 an să poată fi susținute prin platformele OPCOM.
Având în vedere faptul că structura acestui Grup de lucru adresează o singură categorie de
participanți la piață, respectiv marii consumatori de energie electrică, rezultatele și concluziile
grupului vor fi supuse atenției Grupului Tehnic organizat în cadrul OPCOM cu participarea
reprezentanților producătorilor și furnizorilor de energie electrică, înainte de fi înaintate ca
propuneri către ANRE.
S-a mentionat de asemenea, faptul ca toti consumatorii industriali prezinta caracteristici comune
cum ar fi:


Pentru toti consumatorii industriali energia electrica reprezinta materie prima



Toti sunt creatori de locuri de munca si si de investitii semnificative



Toti sunt contribuabili semnificativi atat la bugetele locale cat si la bugetul de stat



Toti sunt platitori de certificate verzi si datorita volumului de energie consumat, sumele
platite sunt semnificative



Toti sunt platitori ai taxei de cogenerare, fiind clienti finali, sume care se platesc in functie
de volumul de energie consumat si care ating nivele foarte ridicate in costurile societatilor.



In buna masura sunt exportatori semnificativi si cu o pondere importanta in PIB.

Plata taxelor de cogenerare si a certificatelor verzi afecteaza costul energiei utilizate si nu pot fi
ignorate.
A fost prezentat succint cadrul creat pentru tranzacționarea centralizată a contractelor bilaterale,
serviciile și produsele existente și au fost făcute precizări privind modelul de piață avut în vedere
la proiectarea structurii produselor și serviciilor oferite de SC Opcom SA în calitate de operator al
pieței de energie electrică, respectiv faptul că acest cadru respectă modelul pieței nordice de
energie electrică unde marii consumatori de energie electrică sunt acceptați să participe pe
piețele centralizate, cu asumarea obligațiilor aferente participării, raportării și notificării
tranzacțiilor în mod similar cu titularii de licență. De altfel, la nivel european se pot identifica două
abordări în ceea ce privește satisfacerea necesităților de contractare a energiei electrice de către
marii consumatori, abordarea menționată, implementată la nivelul statelor nordice, bazată prin
urmare pe participarea în piața concurențială a marilor consumatori și o a doua abordare,
aplicată de statul francez, bazată pe intervenția și controlul statului în stabilirea condițiilor de
contract prin care se asigură:
-

necesarul de energie electrică al marilor consumatori;

-

modul în care sprijinul astfel acordat de stat marilor consumatori se reflectă în investiții
ale acestora care să susțină dezvoltarea durabilă a sistemului energetic.

2) În ceea ce privește cerințele marilor consumatori cu privire la lărgirea și creșterea
eficienței cadrului de tranzacționare centralizată, transparentă a contractelor pentru
termene de livrare mai lungi de 1 an, un prim subiect dezbătut a fost cel referitor la
interesul celor prezenți pentru revenirea la cadrul de reglementare anterior, care permitea
marilor consumatori să participe la piața contractelor bilaterale, după modelul pieței
nordice.
O parte din membrii grupului de lucru au subliniat ca obținerea licenței nu este dificilă, dar
intenția lor nu este să se comporte ca și furnizori în piață, energia electrică fiind doar materie
primă. Cealaltă parte a consumatorilor preferă sa rămână în piață cu statutul de consumator, să
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își contracteze direct energia necesară prin contracte în bandă iar pentru profilare să încheie
contract cu un furnizor.
În contextul actual, o parte din marii consumatori de energie au obținut deja licență de furnizare
si sunt activi pe multe din segmentele pieței de energie electrică. Astfel, reprezentanții OMV,
ALRO și Arcelor Mittal, având in vedere faptul că societățile reprezentate deja dețin licența de
furnizor, nu au exprimat un punct de vedere care să excludă necesitatea deținerii licenței pentru
furnizarea energiei electrice, având în vedere obligativitatea respectării obligațiilor de raportare,
notificare și asumare a responsabilității echilibrării.
Reprezentantul Lafarge a exprimat necesitatea companiei de a avea posibilitatea contractării pe
termene lung dar și posibilitatea realizării de contracte pe termene eventual mai scurte, funcție
de predictibilitatea consumului, pentru acoperirea curbei profilate de consum.
Reprezentantul Feral a exprimat punctul de vedere al companiei potrivit căruia asigurarea
energiei electrice reprezintă o parte a activităților de achiziție și asigurare a materiilor prime
necesare realizării activității de producție. Prin urmare, susține ideea participării la piață a marilor
consumatori de energie electrică fără ca aceasta să implice obținerea licenței de furnizor de
energie electrică. Reprezentantul Feral a supus atenției celor prezenți și problemele întâmpinate
în procesul de contractare pentru a beneficia de serviciul de distribuție a energiei electrice.
În același sens, reprezentanții Arcelor Mittal susțin de asemenea crearea unor structuri
specializate care să permită accesul marilor consumatori, dar compania nu se încadrează în
categoria marilor consumatori care să poată realiza achizițiile necesare numai prin contracte
pentru livrarea în bandă a energiei electrice, de aceea nu exclude participarea pe piață în baza
licenței de furnizor pe care deja o deține.
Punctul de vedere susținut de către reprezentanta Oltchim este acela că interesul unui mare
consumator nu este acela de a desfășura activitățile specifice unui furnizor de energie electrică și
dacă aceasta implică realizarea unui produs/unei platforme separate de cele existente care să
permită accesul marilor consumatori, este de acord cu implementarea unei astfel de măsuri.
Ideea unei piețe special destinată necesităților marilor consumatori de energie electrică, dacă se
dovedește că aceasta este unica soluție, este susținută și de reprezentantul Holcim.
Reprezentantul OMV a atras atenția celor prezenți asupra faptului că lipsa licenței de furnizare va
împiedica societățile mari consumatoare de energie electrică să ia măsurile necesare în cazul
modificării consumului față de valoarea estimată la achiziția unui contract pentru livrare în bandă,
de exemplu în cazul apariției situațiilor de reducere a consumului.
Participanții, mari consumatori de energie electrică, au subliniat ca este necesar crearea unei
platforme noi sau imbunatatirea celor existente de natura a satisface nevoile de consum a
marilor consumatori prin implementarea unor contracte de energie electrica pe termene foarte
lungi, prin asigurarea unui sistem de garantii adecvat si prin indexarea pretului energiei electrice
prin trimiterea la o formula de pret dupa expirarea primului an in derularea contractului.
Reprezentantul Alro, a aratat ca energia electrica reprezinta pentru Alro materie prima, si acest
aspect este avut in vedere in pregatirea bugetului anual si planului de investii de natura a asigura
predictibiltatea afacerii. Astfel incheierea contractelor pe termen lung sunt de natura a satisface
aceasta necesitate.
S-a mentionat de catre reprezentantul Alro, ca trebuie avut in vedere in ca noua reglementare sa
asigure ca tranzactionarea pe OPCOM sa aiba natura unui mecanism competitiv intre toti
producatorii de energie ( si anume termo, nucleara, hidro, gaz, regenerabila), caracteristiclie
fiecaruia fiind un element important in determinarea formulei de pret indexata. Un alt aspect
important ce urmeaza a fi luat in vederea este acela al volumului de energie electrica
tranzactionat prin produsele OPCOM existente. Ce se intampla acum pe platforma PCCB NC este
satisfacator insa pentru contracte mai mici de un an si pentru cantitati mici.
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Referitor la propunerea de implementare a unei noi platforme, care să deservească interesele
marilor consumatori, din partea OPCOM s-a menționat faptul că discuțiile din cadrul întâlnirii din
data de 15.02.2012 au concluzionat necesitatea identificării acelor produse suplimentare care să
fie puse la dispoziția marilor consumatori dar care să nu creeze drepturi discreționare unei
anumite categorii de participanți la piață. De altfel, dintre principiile fundamentale care stau la
baza oricărui produs și serviciu pus la dispoziția participanților la piață prin intermediul SC Opcom
SA, in calitate de bursă de energie, cele mai importante sunt transparența, nediscriminarea și
echidistanța.
Reprezentantul ANRE a subliniat că în contextul acordării accesului marilor consumatori la piața
contractelor bilaterale este mai dificil de urmărit și realizat o separare între tranzacțiile încheiate
în calitate de furnizor și cele încheiate în calitate de consumator și de asemenea este posibil să
apară probleme suplimentare în gestionarea dezechilibrelor. Dacă consumatorii au acces la piață,
atunci trebuie să aibă aceleași drepturi si obligații cu ceilalți participanți, în speță furnizorii.
Mai mult, în conformitate cu prevederile Directivei europene, reglementările aplicate la nivel
național trebuie să asigure accesul în piață inclusiv a consumatorilor de energie electrică dar în
conformitate cu prevederile Regulamentului privind Transparența și Integritatea Pieței de Energie
(REMIT) este obligatorie îndeplinirea de către participanții la piață a cerințelor referitoare la
raportarea tranzacțiilor și notificarea situației companiei. Aplicarea cerințelor stabilite la nivel de
reglementări europene impune astfel ca participarea pe piața de energie electrică a
consumatorilor de energie electrică să implice asumarea de către aceștia a acelorași obligații
aferente consumului realizat ca și titularii de licență.
De asemenea, ANRE a subliniat că stabilirea pragului de consum pentru participarea în piață va
genera nemulțumiri ale consumatorilor exceptați.
Reprezentantul OPCOM a subliniat că participarea pe piață în calitate de furnizor asigură
flexibilitatea necesară administrării portofoliului de contracte de achiziție a energiei electrice cât
mai aproape de momentul consumului, în funcție de disponibilitatea societății pentru asumarea
controlului asupra acestor fluxuri.
În acest context, reprezentantul ANRE a subliniat faptul că reglementările emise de Autoritate
până în acest moment au luat în considerare aceste obligații, de aceea accesul în piață a marilor
consumatori de energie electrică în afara unei licențe de furnizare impune modificarea cadrului de
reglementare actual.
Opinia reprezentantului ANRE este că modificarea sau elaborarea unui contract cadru care să fie
aplicabil pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică și care să răspundă
cerințelor de contractare ale marilor consumatori este o măsură ce poate fi luată într-o manieră
care să permită intrarea în efectivitate într-un timp mai scurt.
Reprezentanții marilor consumatori au identificat elementele care îi unesc ca interes pe piața de
energie electrică și au subliniat că doresc predictibilitate și competitivitate pe segmentul
contractării energiei electrice la termen.
Punctul de vedere exprimat de către reprezentantul ALRO a fost că licența de furnizare,
într-adevăr nu reprezintă o problemă dar din punctul de vedere al asumării acelorași obligații cu
participanții la piață care acționează în calitate de furnizori implicați în re-tranzacționarea energiei
electrice, este important să se realizeze o separare intre cele două categorii având în vedere
faptul că pentru marii consumatori achiziția urmărește doar asigurarea consumului propriu de
energie electrică pentru asigurarea activității proprii de producție în condiții de eficiență
comercială.
Participanții, mari consumatori de energie electrică, au subliniat că trebuie identificate motivele
pentru care producătorii nu agreează contractarea energiei pe termene mai lungi, în contextul în
care și ei sunt consumatori de capital și pentru care ofertele de cumpărare inițiatoare publicate
pentru tranzacționare prin modalitatea PCCB rămân fără răspuns în marea majoritate a cazurilor.
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Opinia reprezentantului ALRO a fost că mecanismul de tranzacționare actual nu permite
identificarea de către inițiatorul printr-o ofertă de cumpărare a unei sesiuni de licitație, a
motivelor lipsei ofertelor de răspuns – de exemplu dacă această situație se datorează prețului,
termenului de plată, cantității solicitate. În opinia sa modificarea mecanismului competitiv al
sesiunii de licitație ar putea să contribuie la atragerea participanților cu oferte de vânzare de
răspuns.
OPCOM a punctat că mediul de piață actual este flexibil, produsul cerut de marii consumatori
există parțial, dar nu este folosit (de plidă prețul de ofertă poate crește, dacă oferta inițială este
de cumpărare conform mecanismului în baza căruia se tranzacționează în cadrul PCCB-NC).
De asemenea, OPCOM a prezentat propunerea sa modificare a mecanismului de tranzacționare
prin licitație publică prin introducerea pașilor succesivi de ofertare.
Reprezentanta OMV a menționat că din punctul de vedere al contractării pentru termene de
livrare mai lungi de 1 an este important să fie elaborat un contract solid, care să propună de
asemenea și o metodă de garantare suficient de solidă pentru ca aceste contracte să devină
bancabile.
Reprezentantul OMV a înaintat propunerea de asociere a consumatorilor în vederea participării la
piață. Intențiile de contractare a energiei electrice de către marii consumatori sunt variate (bandă
vs. profilare, intenții de contractare a energieie electrice pe perioade scurte vs. perioade lungi).
Față de această propunere opinia reprezentanților Arcelor Mittal a fost că în acest moment este
oportună participarea individuală a marilor consumatori, funcție de orizontul de timp și profilul de
consum optime pentru activitatea de producție desfășurată.
Opinia reprezentantului ALRO a fost de asemenea că în acest moment o astfel de asociere nu
poate fi susținută printr-o soluție tehnică acceptabilă.
Una dintre propunerile formulate de ALRO privește posibilitatea asocierii producătorilor pentru a
răspunde unei oferte a unui mare consumator de energie electrică.
OPCOM a subliniat că nu este necesară o asociere anterioară a producătorilor, ceea ce ar fi
interpretabil din punctul de vedere al concurenței, dacă sesiunea de tranzacționare se
organizează prin mecanisme de tip negociere continuă.
Reprezentantul ALRO a avansat propunerea de modificare a unității de contractare de la 1
MWh/h la 5 sau 10 MWh/h.
Reprezentanta OMV a propus contractul EFET ca punct de plecare in discutarea contractului
standard ce va fi propus pentru contractarea pe perioade mai lungi de 1 an, iar discuția să fie
centrată în principal pe propunerea de clauze suplimentare în corpul principal al contractului,
respectiv în condițiile generale care pot fi solicitate la inițierea unui contract sau nu. Respondenții
la un astfel de contract trebuie să accepte toate clauzele bifate în lista de condiții speciale ca fiind
aplicabile.
Reprezentanta OMV a propus circularea in cadrul grupului de lucru a contractului EFET și o scurtă
descriere.
3) Reprezentantul ALRO a prezentat în cadrul întâlnirii documentul elaborat pentru a
sintetiza opinia ALRO privind principii de lucru pentru piaţa centralizata a contractelor
bilaterale (PCCB) pe orizonturi mai mari de 1 an şi clauzele principale ale unui contract
bancabil pe termen lung. Documentul va fi analizat de către membrii grupului de lucru și
vor fi transmise observații și propuneri până la ședința următoare.
Prin documentul prezentat reprezentantul ALRO a supus discuției posibilitatea introducerii în
contractul de vânzare/cumpărare a unor clauze care impună prezentarea de către vânzător de
garanții privind capabilitatea de a livra cantitatea de energie contractată, respectiv garanții emise
de producătorul angajat pentru livrarea cantității de energie electrică ce face obiectul achiziției.

Page 5 of 6

Alți participanți (Holcim, Lafarge) nu doresc limitarea participării în acest segment de piață doar
la producători, vor o piață deschisă și furnizorilor. De asemenea, reprezentantul Arcelor Mittal a
menționat faptul că o garanție a unui producător pentru o perioadă următoare de câțiva ani nu
garantează în niciun fel livrarea decât în măsura în care reprezintă angajament comercial direct,
în caz contrar ar fi necesar ca furnizorul intermediar să garanteze consumatorului faptul că acea
cantitate de energie din garanția producătorului face obiectul numai a contractului semnat intre
furnizor și consumator.
Cei prezenți au propus ca data următoarei întâlniri a Grupului de lucru să fie 28.03.2012.
În vederea pregătirii următoarei întâlniri reprezentanții OPCOM vor transmite prezentarea
propunerii de tranzacționare prin licitație deschisă în pași succesivi de ofertare, iar din partea
OMV se vor transmite documentele aferente contractului cadru EFET.
Ordinea de zi a următoarei întâlniri va fi propusă funcție de propunerile de clauze și observațiile
primite față de contractul EFET și propunerile ALRO prezentate în cadrul acestei întâlniri, luând în
considerare structura unui posibil contract cadru.
Textul minutei a fost agreat de către reprezentanții companiilor participante.
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