Minuta întâlnirii din data de 28 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:
Discuții referitoare la adaptarea contractului cadru EFET pentru vânzarea cumpărarea energiei
electrice într-un un contract standard pentru vânzarea/cumpărarea energiei electrice pentru
termene mai lungi de un an - și anume forma contractului și conținutul primelor articole din
contract și anume:
1) Obiectul contractului;
2) Definiții și reguli de interpretare;
3) Încheierea și confirmarea tranzacțiilor;
4) Obligații principale privind vânzarea și cumpărarea de energie electrică (condiții de
livrare);
5) Livrare, măsurări, transport și riscuri
B: LISTA PARTICIPANȚILOR:
Compania

Reprezentanți

1 SC ALRO SA

D-na. Luiza SALEGIAN și dna. Ioana DONCA

2 OMV Petrom

Dna. Corina POPESCU, dl. Radu REGMAN

3 SC ArcelorMittal Galați SA

Dl. Corneliu CAPTALAN, dna. Elena TEODORESCU

4 SC FERAL SA

Dl. Ionel GHIZILĂ

5 SC HOLCIM (România) SA

Dl. Doru FABIAN

6 SC Lafarge Ciment (România) SA

Dl. Mircea BLEBEA

7 SC METROREX SA

Dl. Daniel SILION

8 SC Opcom SA

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

C: DESFĂȘURAREA ÎNTÂLNIRII:
În deschiderea întâlnirii Grupului de lucru reprezentantul OPCOM a informat participanții la
întâlnire asupra semnalelor primite din partea reprezentanților altor categorii de participanți la
piață, respectiv producători și furnizori, inclusiv din partea AFEER, precum și din partea diferitelor
instituții și autorități implicate în activitatea sectorului energetic și din partea mass-media, cu
privire la interesul pentru minutele publicate și documentele ce urmează să fie propuse urmare
activității acestui Grup de lucru. De asemenea s-a precizat faptul că unele dintre companiile
invitate, datorită unor condiții interne speciale, nu pot participa cu reprezentanți la întâlnire dar
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și-au exprimat disponibilitatea de a participa cu punct de vedere față de cele precizate în
minutele întâlnirilor transmis pentru a fi luat în considerare în timpul întâlnirilor, acesta fiind cazul
societăților Carpatcement Holding SA, Azomureș SA și Chimcomplex SA.
S-a trecut apoi la discutarea ordinei de zi transmisă odată cu invitația la ședință, ce preia
structura contractului EFET.
1) Discuții referitoare la forma și conținutul contractului; Obiectul contractului

S-a reamintit faptul că la Grupul Tehnic al Pietei Financiare în cadrul căruia s-a discutat contractul
standard de vânzare-cumpărare a energiei electrice, utilizat actualmente în cadrul Pieței
centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică, punctul de pornire a fost tot contractul
EFET.
La propunerea reprezentantului ALRO, s-a convenit ca , până la ședința următoare,fiecare
participant să transmită observații/amendamente/ propuneri/ modificări ale textului, iar în ședința
curentă să se facă observații generale pe text.
S-a trecut la discutarea primului articol din contract și anume obiectul contractului. S-a discutat
despre noțiunea de tranzacție individuală în contextul contractului EFET.
Reprezentantul Arcelor Mittal a fost de părere că structura contractului cadru EFET ce ia în
considerare semnarea în cadrul aceluiași contract a câte unei anexe suplimentare privind
cantitatea și prețul, în cazul unor tranzacții succesive contrazice situația de fapt în cazul unui
contract încheiat pentru o perioadă de livrare foarte lungă.
Au fost identificate astfel două modalități de contractare pe termen lung, tranzacții multiple în
baza aceluiași contract cadru sau încheierea unui singur contract pe un termen mai lung.
Reprezentanta OMV a făcut o descriere a structurii contractului EFET și anume:
- condiții generale, care delimitează cadrul legal
- condiții specifice, care permite părților să modifice condițiile generale
- anexa cu datele tranzacției (confirmarea tranzacției), în care se specifică cantiatatea, perioada
de livrare, prețul, tipul de produs.
La fiecare nouă tranzacție între două părți care deja au semnate condițiile generale și specifice
se semnează doar anexa.
Contractul EFET este un contract recomandat , promovat de către EFET pentru a fi folosit nu
numai în relațiile contractuale furnizor – furnizor (trader- trader) ci și în relațiile contractuale
furnizor-producător și este utilizat și pentru tranzacțiile în cadrul și în afara burselor de energie
electrică. În contractul EFET sunt multe clauze juridice, care pot sau nu să aibă aplicabilitate, în
funcție de țară, pentru a veni în întâmpinare nevoilor fiecărei părți.
Reprezentantul HOLCIM a menționat că practic, pornind de la contractul cadru EFET prin care se
oferă un standard în ceea ce privește posibilele condiții aplicabile tranzacțiilor realizate între
furnizori/traderi de energie electrică, obiectivul Grupului de lucru va fi acela de a genera un
Contract cadru care să poată fi utilizat ca standard pentru tranzacțiile în cadrul cărora
cumpărătorul este un mare consumator de energie electrică din România.
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Reprezentantul OMV a readus în discuție faptul că în cazul în care marii consumatori de energie
electrică vor accepta ca participarea lor pe piața centralizată să se realizeze in baza licenței de
furnizare atunci o pondere foarte mare din prevederile contractului cadru EFET devin aplicabile.
În punctul de vedere transmis de către CARPATCEMENT se menționează susținerea ideii de
participare a marilor consumatori în baza licenței de furnizare.
Plecând de la această structură, reprezentantul OPCOM a făcut precizarea că un contract cadru
nu trebuie să dea loc la înțelegeri ulterioare între părți, dar că există permisivitate la selectarea
clauzelor specifice la inițierea tranzacției, mai precis nu va exista flexibilitate la modificarea
condițiilor asumate după trecerea din mediul de tranzacționare.
Reprezentantul HOLCIM a subliniat că, in cadrul unui contract cadru, fiecare tranzacție ulterioară
efectuata in cadrul contractului va trebui să se desfășoare în același mediu concurențial.
Reprezentantul ALRO a menționat că pentru marii consumatori este foarte importantă stabilitatea
relației contractuale.
Întrucât fiecare companie își are propriile politici interne, s-a concluzionat că forma contractului
va fi modificată conform necesităților marilor consumatori, pentru că trebuie particularizate
condițiile specifice, în special condițiile de garantare, fiecare companie având , de exemplu,
propria analiză de risc.
Totodată reprezentanta ALRO a menționat că din punctul de vedere al gestionării relației
comerciale cu partenerii de afaceri și a ușurinței în prezentarea către potențialii parteneri
/participanți la licitație a clauzelor și interdependențelor între clauzele contractuale, este mai ușor
de gestionat și urmărit un contact cu un singur corp de clauze la care se adauge anexa în cadrul
căreia sunt reflectate aspectele referitoare la preț, cantitate, perioadă de livrare și grafice de
livrare.
Reprezentantul OMV a arătat că structura contractului cadru EFET este permisivă, menită să
ofere, prin cele trei părți ale sale, flexibilitatea necesară reflectării a cât mai multe dintre
posibilele interese comerciale ce pot apare în relația stabilită pentru vânzarea/cumpărarea
energiei electrice.
2) Definiții și reguli de interpretare
Pentru definiții va fi organizată o ședință separată, pentru că față de definițiile din Codul
Comercial și contractul standard de vânzare- cumpărare a energiei electrice, utilizat actualmente
în cadrul Pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică, contractul EFET propune
și definiții noi, oportunitatea păstrării acestor definiții urmând să rezulte din forma finală a
contractului.
Pentru referințele de oră, cel puțin deocamdată , va rămâne ora României, întrucât consumul
energiei are loc în România.
3) Încheierea și confirmarea tranzacțiilor;
Întrucât în forma convenită de marii consumatori pentru contractarea energiei pe termen lung nu
se agreează forma cu tranzacții multiple, din anexa 2 se vor elimina referirile la tranzacții
individuale, rămânând date strict despre preț, cantitate, perioadă de livrare, graficele de livrare.
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Reprezentantul LAFARGE a menționat că interesele în cadrul tranzacțiilor în baza contractului
cadru ce urmează să fie dezvoltat în cadrul Grupului de lucru pot fi diferite astfel, sunt necesare
clauze care să reflecte atât situația tranzacțiilor cu preț variabil dar și a tranzacțiilor cu preț fix.
În acest sens, punctul de vedere susținut de către reprezentantul LAFARGE Ciment (România) și
cel transmis de către CARPATCEMENT susțin necesitatea contractului cu preț fix.
4) Obligații principale privind vânzarea și cumpărarea de energie electrică (condiții de livrare);
Referitor la acest subiect, participanții la ședință au concluzionat că în această formă a
contractului nu se va face referire la contractele de transport și distribuție, aceste obligații
revenindu-le în calitate de furnizori, în cazul în care optează să nu încheie contracte cu un
furnizor pentru echilibrare.
Tot la acest paragraf trebuie analizată oportunitatea includerii de prevederi care să nu permită ca
prin condițiile de flexibilitate, necesare în ceea ce privește cantitatea de energie electrică efectiv
livrată/consumată, să fie favorizată denaturarea condițiilor inițiale ale contractului, de exemplu
pentru a nu fi permisă transformarea unui contract cu livrare în bandă într-un contract cu livrare
preponderent în orele de vârf.
5) Livrare, măsurări, transport și riscuri
Reprezentantul HOLCIM a propus ca acest paragraf să facă trimitere directă la prevederile
Codurilor tehnice ale rețelei electrice de distribuție și de transport. Iar ca propunere generală,
acolo unde este necesar să se facă trimitere la documentele în vigoare aplicabile pentru piața de
energie electrică din România.
Se vor menține clauzele referitoare la transferul de proprietate din contractul EFET.
S-a convenit ca proiectul pe care se va lucra este contractul EFET condiții generale la care se va
adăuga anexa 2 privind date despre preț, cantitate, perioadă de livrare, graficele de livrare.
S-a convenit ca până la următoarea ședință să fie transmis textul contractului EFET in format
word, într-o variantă de text care să prezinte tabelar textul contractului pentru a permite
membrilor grupului de lucru să transmită observații/amendamente/ propuneri/ modificări ale
textului. Data propusă pentru următoarea ședință este 19 aprilie 2012.
Textul minutei a fost agreat de către participanții la întâlnire.
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