Minuta întâlnirii din data de 08 iunie 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)
Finalizarea discuțiilor privind propunerile de text pentru clauzele contractului cadru pentru
termene foarte lungi de livrare care să răspundă cerințelor de consum ale marilor consumatori de
energie electrică, pe baza documentelor transmise prin e-mail în atenția reprezentanților
dumneavoastră în cadrul întâlnirilor ce au avut loc până în prezent;
2)
Revizuirea Anexei 1 a contractului referitoare la Definiții;
3)
Revizuirea stadiului actual de definire a conținutului Anexei 2 a contractului;
4)
Principiile de funcționare și cronologia activităților aferente mecanismului de piață ce va fi
utilizat pentru tranzacționarea centralizată a contractului elaborat in cadrul Grupului de lucru.
B: LISTA PARTICIPANȚILOR:
Compania

Reprezentanți

1 SC ALRO SA

Dl. Marian NĂSTASE, Dna. Luiza SALEGIAN, Dra.
Ioana DONCA, D-na Ioana ȚABĂRĂ, Dl. Radu RIZOIU,
Dl. Nicolas ZAMFIRESCU

2 SC ArcelorMittal Galați SA

Dnul. Corneliu CAPTALAN

3 SC Lafarge Ciment (România) SA

Dra. Romanita NEACȘU, Dl. Mircea BLEBEA

4 OMV Trading GmbH

Dna. Corina POPESCU

5 SC HOLCIM (România) SA

Dl. Doru FABIAN

6 METROREX

Dl. Dan SILION

7 SC Opcom SA

Dna Rodica POPA, Dna. Mihaela CONSTANTINESCU

C: DESFĂȘURAREA ÎNTÂLNIRII:
1. În prima parte a întâlnirii a fost trecut în revistă textul contractului așa cum a rezultat el din
discuțiile în cadrul grupului de lucru, față de care reprezentanții Lafarge au propus modificări în
sensul menținerii coerenței prevederilor agreate:
-

S-a discutat și s-a acceptat ca în partea de identificare a părților din corpul contractului să
rămână doar necesitatea deținerii unei licențe de furnizare pentru cumpărători;

-

la capitolul 3 s-a înlocuit termenul „capacitate” cu „putere” și „Perioada de Furnizare” cu
„Perioada de Livrare”;

-

la capitolul 4 s-a trecut la folosirea singularului in ceea ce privește graficele de livrare;
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-

la capitolul 5 articolul 1 punctul (e) datorită neclarității pe care o poate induce referința ”in
cazul in care nu devin aplicabile dispozitiile alin.8 din prezentul capitol” a fost eliminata.
Iar la articolul 2 al capitolului se inlocuiește “Partea reclamanta” cu „Partea afectata”
La capitolul 7 in fromularea ”Vanzatorul va fi indreptatit, dupa cinci (5) Zile Lucratoare
de la trimiterea unei instiintari scrise Cumparatorului, sa intrerupa imediat orice livrari
de energie electrica (si sa fie descarcata (nu numai cu titlu de suspendare) de
obligatiile de livrare respective) in baza Contractului pana cand Cumparatorul
Vanzatorul primeste fie garantia solicitata fie plata in totalitate (incluzand dobanda si
alte cheltuieli aplicabile) a tuturor sumelor datorate Vanzatorului.” se inlocuiește
„cumpărătorul” cu “vânzătorul”.

2. In ceea ce privește anexa 1 s-au discutat și s-au acceptat formulările de definiții propuse de
Lafarge și s-a convenit eliminarea termenilor nerelevanți în textul contractului agreat (marcați cu
roșu). S-a discutat despre data efectivă și despre data începerii livrării ca două date distincte,
aceste date fiind definite în Anexa 1 și specificate în Anexa 2, formularea fiind:
“Contractul intra in vigoare la ………….( Data Efectiva) si isi va produce efectele pana
la ………………(Data Incetarii).
Perioada de Livrare este cuprinsa intre ………….ora…….. (Data inceperii livrarii) si
………..ora……( Ultima zi de livrare).”
S-a redefinit notiunea de “ziua lucrătoare” din anexa 1.
Au rămas în discuție referirea la terți garanți și definirea prețului variabil, aceste aspecte urmând
a fi finalizate în funcție de concluziile discuțiilor privind principiile de funcționare și cronologia
activitătilor aferente mecanismului de piață ce va fi utilizat.
3. În ceea ce privește Anexa 2 s-a stabilit ca aceasta trebuie să conțină date referitoare la
cantitate, preț, perioada de livrare, facturare, metoda de calcul a prețului variabil și descrierea
condițiilor aplicabile în ceea ce privește constituirea garanției de bună execuție. Finalizarea Anexei
2 se va realiza de către Grupul de lucru ulterior definitivării discuțiilor privind principiile de
funcționare a mecanismului de piață ce va fi utilizat.
4. În ceea ce privește principiile de funcționare și mecanismul de piață aplicabil s-a discutat
asupra acțiunilor ce se vor derula de către Grupul de lucru în vederea definitivării procedurilor și a
textului contractului aplicabil.
Reprezentanții ALRO au propus să se definească întâi elementele referitoare la mecanismul de
ofertare și licitare urmând ca pe baza concluziilor acestor discuții să se revină la textul
contractului acolo unde este cazul pentru a se definitiva forma ce va fi supusă discuției cu
celelalte categorii de participanți la piață și va fi transmisă în vederea supunerii spre dezbatere
publică.
În cadrul discuțiilor au fost dezbătute aspecte referitoare la modalitățile posibile de evaluare a
diferitelor formule de determinare a prețului în cazul ofertelor cu preț variabil.
Opinia reprezentanților ALRO în ceea ce privește obiectivele mecanismului de ofertare și licitare
este aceea că prin acest mecanism este necesar să fie oferită părților interesate să participe cu
oferte de răspuns, posibilitatea formulării de propuneri de amendare a formulei de preț propusă
prin oferta inițiatoare.
Reprezentantul Holcim a solicitat clarificări privind modul în care se va face selecția celei mai
bune oferte în cazul în care ofertele de răspuns propun formule diferite, cu elemente variabile
diferite, ale căror evoluții depind la rândul lor de factori incomparabili.
Reprezentata OMV și-a exprimat opinia referitoare la evaluarea prețului variabil prin compararea
valorii totale a contractului propus și a atenționat că prin extinderea ariei factorilor variabili
acceptați în ceea ce privește formulele alternative propuse de către participanții cu oferte de
răspuns, inițiatorul este supus preluării riscurilor induse de evoluția factorilor variabili propuși de
către producători. De asemenea, în cazul formulelor de preț variabil se presupune că inițiatorii
realizează propriile simulări în vederea propunerii formulei de preț. Acceptarea unor alternative
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privind formula aplicată în cazul ofertelor cu preț variabil presupune în mod firesc refacerea
simulărilor pentru fiecare dintre formulele propuse.
Reprezentanții ALRO au dorit să știe dacă din punctul de vedere al platformei de tranzacționare
este posibilă realizarea în mod automat a unei comparații între diferite tipuri de formule de preț
variabil.
Din partea Opcom s-a menționat faptul că prin intermediul sistemelor electronice de
tranzacționare se negociază cantități și prețuri și nu se fac evaluări ale formulelor de preț. Astfel,
prin intermediul sistemului electronic se poate realiza atribuirea ofertelor introduse în sistemul de
tranzacționare față de prețul pe unitatea de măsură a cantității (Lei/MWh) sau în funcție de
valoarea discount-ului față de valoarea index-ului considerat în formula de preț variabilă.
Reprezentanta OMV a menționat că practica europeană în ceea ce privește prețul variabil este
folosirea unei referințe bursiere (index) și practicarea unui discount față de acel preț variabil
evaluat prin valoarea indexului la 3, 6 sau 12 luni.
Reprezentantul ALRO a menționat că din analizele întreprinse a rezultat faptul că referințele de
preț pentru perioade mai lungi sunt puține și disponibile numai pentru alte zone de preț,
respectiv la EEX și Nord Pool.
Reprezentantul Holcim a pus în discuție aspectele referitoare la criteriile de stabilire a
câștigătorului licitației în situația în care sunt mai multe elemente variabile și existența
probabilității ca elementul de ierarhizare să ofere rezultate înșelătoare din punctul de vedere al
evoluției ulterioare a prețului.
Reprezentantul ALRO a menționat că în cazul realizării unei comparații față de un singur element
variabil, odată evaluat și acceptat de către inițiator riscul evoluției acestui factor/index cel mai
bun discount obținut își va menține efectul pe toată perioada de valabilitate a contractului.
În altă ordine de idei reprezentantul ALRO a revenit asupra posibilității ajustării formulei de calcul
a prețului variabil funcție de propunerile participanților interesați să participe cu oferte de
răspuns.
Din partea Opcom s-a menționat faptul că
oferta inițiatoare trebuie să propună criterii de
evaluare clare și să fie publice înainte de organizarea licitației. Prin acceptarea unei oferte de
răspuns care propune alt preț și altă formulă de calcul teoretic se poate vorbi cel mult de o
transparență a sesiunii de licitație limitată la participanții care se înscriu în procesul de licitație.
Din punct de vedere practic se poate vorbi de inițializarea unei noi oferte.
În concluzie este important ca procesul efectiv de licitație să se desfășoare prin evaluarea unui
singur element variabil, fie prețul de atribuire (în Lei/MWh) fie discount-ul propus față de o
valoare sau formulă de referință. Transparența presupune prezentarea ofertelor tuturor
participanților la piață.
Față de cele discutate, reprezentanta OMV a propus ca mecanismul de tranzacționare să cuprindă
în principal următorii pași în organizarea sesiunilor de licitație:
-

PASUL 1:



Publicarea intenției de ofertare inițiatoare - Se anunță condițiile ofertei inițiatoare și
condițiile aplicate pentru evaluarea ofertelor ce pot include analiza bonității participanților,
analiza formulelor de preț alternative propuse de participanții interesați să participe cu
oferte de răspuns.

-

PASUL 2:



Evaluarea documentațiilor depuse de către participanții interesați să participe cu oferte de
răspuns.



Preselecția participanților cu oferte de răspuns.

-

PASUL 3:
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Inițiatorul decide dacă iți menține formula proprie sau acceptă schimbarea formulei.



Pe baza analizei propunerilor primite inițiatorul anunță condițiile finale ale ofertei
inițiatoare față de care se va realiza selecția ofertelor de răspuns.



Publicarea condițiilor finale ale ofertei inițiatoare și stabilirea datei sesiunii de licitație.

-

PASUL 4:



Organizarea sesiunii de licitație.



Se realizează compararea ofertelor de răspuns și se anunță câștigătorul

Întrucât propunerea privind etapele de organizare a procesului de ofertare și licitare nu poate fi
asimilată actualului cadru de reglementare trebuie propuse modificări în consecință.
Din partea Opcom s-a menționat faptul că trebuie avut în vedere faptul că mecanismul
previzionat a fi implementat presupune timpi îndelungați de analiză și de asemenea este
necesară o documentare atentă cu privire la detaliile referitoare la procesul de documentare a
participării astfel încât atât documentele cât și criteriile de calificare să fie foarte clar stabilite.
Punctul de pornire în dezvoltarea noilor proceduri și regulamente îl vor constitui regulamentul și
procedurile existente, precum și elementele specifice sistemului electronic de achiziții publice
SEAP, în special pentru documentația de calificare.
Din partea Opcom s-a menționat faptul că în cazul stabilirii unui anumit prag comun de
bonitate/solvabilitate în ceea ce privește societățile participante la sesiunile de licitație,
documentația de calificare poate fi parte a procedurilor de înscriere la piață. Reprezentanții
ALRO au menționat că aceste documente necesită verificare periodică.
Pentru pregătirea următoarei întâlniri a Grupului de lucru urmează ca din partea OMV să fie pus
in circulație un document de lucru în vederea stabilirii la nivel de Regulament și Procedură a
modului de organizare și desfășurare a activității aferente sesiunilor de licitație organizate pentru
tranzacționarea contractului elaborat.
Data următoarei întâlniri a Grupului de lucru va fi stabilită prin consultare, ulterior elaborării
primei versiuni a documentului de lucru menționat.

Textul minutei a fost agreat de către participanții la întâlnire.
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