Minuta întâlnirii din data de 27 iulie 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 tranzacționare
pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică pentru termene foarte
lungi de livrare care să răspundă cerințelor marilor consumatori de energie electrică;
2) Analiza privind propunerea de text pentru regulamentul prin care se aprobă cadrul de
organizare al pieței destinată tranzacționării contractelor bilaterale de energie electrică
pentru termene foarte lungi de livrare care să răspundă cerințelor marilor consumatori de
energie electrică.
B: LISTA PARTICIPANȚILOR:
Compania

Reprezentanți

1 SC ALRO SA

Dna. Luiza SALEGIAN, Dra. Ioana DONCA, Dl. Radu
RIZOIU, Dl. Nicolas ZAMFIRESCU

2 SC ArcelorMittal Galați SA

Dnul. Corneliu CAPTALAN

3 SC Lafarge Ciment (România) SA

Dl. Mircea BLEBEA

4 SC FERAL SRL

Dl. Ionel GHIZILĂ

5 SC HOLCIM (România) SA

Dl. Doru FABIAN, Dl. Ovidiu MATEICA

6 OMV Trading GmbH

Dna. Corina POPESCU, Dl. Radu REGMAN

7 SC Opcom SA

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

C: DESFĂȘURAREA ÎNTÂLNIRII:
În conformitate cu cele stabilite în cadrul întâlnirii Grupului de lucru din 08.06.2012, au fost
supuse discuției documentele de lucru elaborate de către reprezentanta OMV pe baza
documentelor existente, aplicabile pentru Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie
electrică pentru cele două modalități de tranzacționare, PCCB și respectiv PCCB-NC.
Având în vedere că documentele de lucru propuse adresează, conform concluziilor discuțiilor din
cadrul întâlnirilor Grupului de lucru, tranzacționarea centralizată a energiei electrice pe bază de
contracte bilaterale, cu utilizarea în una dintre etapele sesiunii de tranzacționare a mecanismelor
deja implementate pentru tranzacționarea electronică a contractelor bilaterale, din partea
OPCOM a fost înaintată propunerea ca propunerile de text aferente regulamentului de organizare
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și funcționare să fie incluse ca un capitol distinct al actualului Regulament privind cadrul
organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică. Astfel, propunerea
Grupului de lucru ar putea fi aceea de modificare a Regulamentului deja aprobat prin ordinul
ANRE nr. 6/18.02.2011 prin completarea/consolidarea regulamentului existent cu o nouă secțiune
dedicată tranzacționării contractelor pentru termene foarte lungi de livrare care să răspundă
cerințelor de consum ale marilor consumatori de energie electrică.
Din partea OPCOM s-a menționat faptul o astfel de abordare este una nediscriminatorie produsul
propus urmând să fie adresat tuturor participanților la piață urmând ca participarea efectivă să
se realizeze funcție de profilul participanților (atât inițiatori cât și participanți cu oferte de
răspuns) și funcție de criteriile propuse prin oferta inițiatoare.
Reprezentantul ArcelorMittal a fost de părere că separarea inclusiv prin Regulament a produsului
de restul produselor tranzacționate poate fi susținută de faptul că membrii Grupului de lucru, în
calitate de mari consumatori doresc încheierea unor contracte cu caracteristici distincte de
celelalte categorii de participanți la piață.
Reprezentantul ALRO a pus în discuție aspecte legate de definirea “clientului angro” din noua
lege a energiei, în context regulamentul avand aplicabilitate pentru un anumit tip de client, care
îndeplinește anumite criterii care trebuie declarate înainte de procesul de licitare (dialog
competitiv), pentru a nu avea caracter discriminatoriu.
OPCOM a menționat că se dorește adresarea acestui mecanism de piață întregii comunități
energetice și a semnalat faptul că în situația în care se optează pentru propunerea unui
regulament distinct apare ca fiind necesară semnarea unei noi convenții cu participanții la piață
cu toți potențialii participanți interesați de participarea pe acest segment de tranzacționare. În
cazul în care se completează regulamentul existent, vor putea opta pentru acest segment de
piață toți participanții la piață care satisfac criteriile propuse, conform regulilor de organizare a
sesiunilor de dialog competitiv, de către inițiatorii sesiunilor de atribuire a contractelor bilaterale
prin dialog competitiv. De altfel, această soluție oferă avantajul posibilității implementării cu
rapiditate a acestui mecanism.
În ceea ce privește participarea la acest segment de piață a consumatorilor, din partea OPCOM
s-a revenit asupra concluziilor întâlnirilor anterioare și anume că marii consumatori pot solicita
emiterea unei licențe de furnizare de către reglementator și pot participa la piață în calitate de
furnizori. De altfel este dificil ca imediat după aprobarea noii legi a energiei să se solicite crearea
cadrului necesar, inclusiv a regulilor de calcul a pragurilor de eligibilitate privind consumul,
conform cărora consumatorii să poată fi incluși în categorii de consum, astfel încât o anumită
categorie, respectiv marii consumatori să poată participa direct la piață (fără a deține o licență de
furnizare), procesul de aprobare a unei astfel de reglementări fiind lung și dificil datorită
diferitelor și multiplelor interese ce ar trebui să fie armonizate printr-o astfel de reglementare
astfel încât să fie respectate principiile de nediscriminare, echidistanță și transparentă.
Reprezentantul ALRO a subliniat ca mecanismul adresează însă în principal interesele acelei
categorii de participanți la piață care achiziționează energia electrică în scopul de consumului
industrial, caracteristică din care derivă solicitările specifice.
Referitor la numele propus pentru acest segment de piață în linie cu documentul de lucru procedura privind funcționarea pieței dedicate tranzacționării contractelor pentru perioade de
livrare mai lungi de 1 an care să răspundă cerințelor marilor consumatori, respectiv PCCB-MC
(Mari Consumatori), având în vedere că mecanismul propus privește atribuirea prin dialog
competitiv, OPCOM a propus ca denumirea generică să facă trimitere atât la cadrul de organizare
și funcționare cât și la mecanismul utilizat, respectiv PCCB-DC (Dialog Competitiv).
La punctul 1 al agendei întâlnirii au fost discutate următoarele aspecte:
Referitor la cantitatea minimă aferentă unei oferteinițiatoare/unui contract supus tranzacționării
prin dialog competitiv, propunerea OMV a fost ca pasul de ofertare a cantității să fie stabilit pe
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baza unei puteri minime ofertate de 10 MW. Propunerea inițială a OMV, s-a dorit un start pentru
stabilirea prin discuții în cadrul Grupului de lucru urmând ca și ceilalți participați la piată să
discute dacă această tranșă este suficient de mare sau mică.
Reprezentantul ArcelorMittal a menționat faptul că acest prag trebuie să prevină o posibilă falsă
competiție din partea participanților cu consum mic.
Din partea OPCOM s-a menționat faptul că atât propunerea de contract cadru cât și mecanismul
de tranzacționare descris prin procedură implică din partea participanților de sesiunile de atribuire
prin dialog competitiv alocarea de resurse financiare și de personal care vor contribui suplimentar
la diferențierea între companiile cu resurse limitate.
Reprezentanta OMV a menționat de asemenea că în opinia sa contractul cadru elaborat în cadrul
Grupului de lucru are o complexitate care impune un anumit nivel al resurselor alocate și de
competență în administrarea atât a procesului de ofertare cât și ulterior a contractului.
Referitor la etapele sesiunii de atribuire a unui contract bilateral prin dialog competitiv, din partea
OPCOM au prezentate schematic etapele dialogului competitiv prevăzute în procedura de lucru
precum și o primă propunere privind termene aferente acestor etape și anume:
-

la data D se primește oferta inițiatoare care conține lista documentelor de calificare
solicitate de inițiator, condițiile de preselecție (criterii bazate pe anumite niveluri ale
indicatorilor de bonitate considerați elocvenți de către inițiatori) precum și lista
elementelor din cadrul contractului asupra cărora urmează să fie organizat dialogul
competitiv;

-

în ziua (D+1) se publică Anunțul de organizare a sesiunii de atribuire prin dialog
competitiv împreună cu oferta inițială și propunerea inițială a contractului;

-

Sunt prevăzute 3 zile lucrătoare pentru a fi depuse documentele de calificare;

-

În ziua (D+4) se realizează preselecția respondenților pe baza analizei documentelor de
calificare și evaluării indicatorilor de bonitate, respectiv a criteriilor de preselecție stabilite
de către inițiatorul sesiunii de licitație prin oferta sa inițială;

-

În ziua (D+5) participanții care au depus documente în vederea participării la etapa de
calificare sunt notificați asupra rezultatului acestei etape iar participanții calificați sunt
notificați asupra programului de organizare a ședințelor de dialog competitiv;

-

În ziua (D+6) au loc ședințele de dialog între inițiator și respondenți calificați. În urma
ședințelor de dialog inițiatorul poate reveni asupra articolelor din contract supuse
negocierilor prin dialog și stabilește forma finală a ofertei și contractului;

-

În ziua (D+7) este sunt publicate Anunțul de organizare a etapei de atribuire a ofetei
finale, oferta finală și forma finală a contractului;

-

În ziua (D+8) are loc etapa de atribuire a ofertelor finale în cadrul cărora prin licitație
electronică, se stabilește prețul de contact, prin intermediul unui mediu de tranzacționare
anonim.

În timpul prezentării etapelor procedurii de lucru s-a discutat despre documentele de calificare,
mai precis despre criteriile de bonitate rezultate din situațiile financiare auditate anual. S-a
discutat despre posibilitatea ca odată ce sunt depuse aceste situații financiare auditate, acestea
să fie valide pentru o perioadă de timp, pentru a nu fi necesară depunerea lor pentru fiecare
licitație. Pe de altă parte, furnizorii pot avea situații financiare fluctuante.
S-a mentionat ca pe sisteme mai complicate decat acesta, termenul de depunere al documentelor
de calificare poate ajunge chiar la 2-3 saptamani.
S-a agreat ca dupa stabilirea documentelor de calificare se va putea reveni asupra termenului de
3 zile lucratoare pentru depunerea acestora, in functie de tipul documentelor cerute si de
posibilitatea obtinerii acestora intr-un termen atat de scurt.
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S-a atras atentia si asupra termenului de evaluare a documentelor de calificare in vederea
cresterii acestuia dar si acest termen este dependent de tipul documentelor ce vor fi solicitate.
Reprezentanta OMV a prezentat pe scurt prevederile procedurii, sursa de inspirație fiind OG 34,
capitolul dedicat dialogului competitiv.
Referitor la supunerea spre dezbatere a documentelor s-a reiterat din partea reprezentantului
ALRO propunerea privind organizarea unei discuții preliminare cu reprezentanții producătorilor. În
opinia sa o astfel de discuție poate oferi indicii asupra nivelului acceptat de garanții necesare
pentru participarea la procesul de atribuire propus de către Grupul de lucru.
Din partea OPCOM s-a menționat faptul că o astfel de discuție trebuie să facă diferența între
garanțiile de participare la licitație și cele de bună execuție.
În opinia ALRO valoarea solicitată a unei garanții de bună execuție poarte varia, în funcție de
ratingul participantului în favoarea căruia este emisă garanția.
S-a mentionat si ideea unei garantii care sa descreasca pe masura ce relatia contractuala
avanseaza in timp. În opinia OPCOM garanția de bună execuție are drept scop penalizarea părții
care nu își îndeplinește obligațiile iar în cazul cumpărătorului, dacă acesta este cel prejudiciat prin
întreruperea contractului, îi permite acestuia achiziția unui nou contract având în vedere faptul că
neîndeplinirea obligațiilor de către vânzător presupune pentru cumpărător nu întreruperea
alimentării ci necesitatea reînnoirii achiziției.
S-au reamintit pasii care au mai ramas de urmat pana la posibilitatea aplicarii mecanismului
(finalizarea pachetului de documente, transmiterea acestuia la ANRE, dezbaterea publica,
raspunsul la observatii sau acceptarea acestora, validarea) cu mentiunea ca platforma existenta
are toate echipamentele informatice necesare pentru asigurarea tranzactionarii prin noul
mecanism, putandu-se face si actualizari daca se constata ca este necesar acest lucru.
Din partea OPCOM s-a recomandat grabirea finalizarii pachetului de documente, intalnirea cu
producatorii putand a avea loc dupa depunerea pachetului de documente la ANRE, in paralel cu
consultarea publica.
Urmare întrebărilor referitoare la modul de desfășurare a sesiunilor de licitație electronice prin
intermediul platformelor administrate în cadrul OPCOM și la mecanismul de determinare a
prețului în cadrul acestor sesiuni, din partea OPCOM s-a propus realizarea unei sesiuni
demonstrative în cadrul căreia va fi folosită platforma de tranzacționare pentru o mai bună
înțelegere a mecanismelor specifice. Sesiunea a fost stabilită pentru data de 01.08.2012 astfel
încât observațiile față de precizările documentului de lucru să fie bazate inclusiv pe principiile
aplicate pentru etapa de evaluare a ofertelor finale.
Participanții au menționat că vor analiza textul și vor transmite observații până la următoarea
întâlnire, stabilită pentru luni, 06.08.2012.
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