Minuta întâlnirii din data de 04 septembrie 2012 cu
reprezentanții producătorilor de energie electrică

A: AGENDA ÎNTÂLNIRII:
Agenda de lucru a întâlnirii a inclus discuții referitoare observațiile preliminare ale participanților
la ședință (reprezentanții producătorilor) referitoare la documentele rezultate din activitatea
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, și anume:
a. Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe piața centralizată a
contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt
atribuite prin dialog competitiv (PCCB-DC);
b. Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale
de energie electrică (completarea regulamentului în vigoare, care reglementează
modalitate de tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale conform
căreia contractele sunt atribuite prin licitaţie publică și modalitate de
tranzacţionare pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale conform căreia
contractele sunt atribuite prin negociere continuă cu prevederile referitoare la
modalitatea de tranzactionare PCCB-DC);
c. Contractul cadru pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice, (recomandat)
pentru perioade de livrare mai mari de un (1) an - propus ca anexă a
Regulamentului și anexa la contractul privind vânzarea şi cumpărarea de energie
electrică.
B: LISTA PARTICIPANȚILOR:
Compania

Reprezentanți

1 SN Nuclearelectrica SA

Dl. Mihai Georgescu, Dna. Oana Gavrilescu

2 CE Oltenia SA

Dl. Eugen Tunaru

6 SC Opcom SA

Dl. Victor Ionescu, Dna Rodica Popa, Dna. Roxana
Mihai, Dna. Mihaela Constantinescu

C: DESFĂȘURAREA ÎNTÂLNIRII:
Participanții la discuție au fost informați despre contextul în care s-a înființat și a funcționat
grupul de lucru care a elaborat documentele în discuție, în dorința de a răspunde cerințelor
marilor consumatori de a avea un instrument prin intermediul căruia să poată contracta energia
electrică la prețuri stabile și de a avea siguranța livrării mărfii, în baza unui contract bancabil.
Reprezentanții producătorilor au întrebat de ce s-a păstrat obligativitatea participării la acest
segment de piață doar a participanților care dețin licența de furnizare și nu în calitate de mari
consumatori.
OPCOM a răspuns că marii consumatori și-au exprimat disponibilitatea de a participa la această
piață în calitate de furnizori. De altfel, având în vedere durata și cantitățile aferente contractelor
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avute în vedere în definirea noului produs, respectiv contracte pentru cantități minime de 10
MWh/h sau multiplii ai acestei cantități, pentru perioade de livrare mai lungi de un an, licența de
furnizare va oferi posibilitatea realizării unui management eficient al portofoliului de contracte,
adecvat diferitelor situații ce pot implica creșterea sau diminuarea consumului, prin urmare
adoptarea unei atitudinii active în piața de energie electrică.
Reprezentantul CE Oltenia SA a remarcat că lărgirea cadrului legal care să aducă consumatorii în
relație directă cu producătorii este un aspect pozitiv, pentru ca atât consumatorii cât și
producătorii își doresc proiecții de piață pentru prețul energiei electrice.
Reprezentanții OPCOM au expus pe scurt pașii de lucru ai procedurii în discuție.
Reprezentantul SN Nuclearelectrica SA a fost interesat de modul cum va decurge în continuare
aprobarea acestui pachet de propuneri, răspunsul fiind că ANRE va desfășura o consultare
publică conform procedurii proprii, dar în baza unor documente discutate deja cu producătorii.
Reprezentanții OPCOM au menționat că întâlnirea cu producătorii se va repeta în perioada
imediat următoare pentru a putea obține un răspuns cât mai relevant din partea acestora
referitor la modul de desfășurare al tranzacționării contractelor de energie electrică cu termene
de livrare mai mari de 1 an. Reprezentanții producătorilor au subliniat lipsa disponibilității unor
cantități de energie electrică pe perioade mari.
Reprezentanții OPCOM au prezentat propunerea de completare a Regulamentului privind cadrul
organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică și a subliniat că acest
regulament va avea o nouă anexă corespunzătoare Contractului cadru propus de grupul de lucru.
Reprezentantul CE Oltenia SA a ridicat problema absenței din textul contractului a prevederilor
legate de abaterile de la curba de sarcină contractată, în sensul în care producătorii își doresc o
profilare fermă.
De asemenea, referitor la propunerea de contract cadru, reprezentantul CE Oltenia SA a
menționat că solicitarea de garanție de bună execuție pentru producători nu este de natură să
încurajeze participarea pentru această modalitate de tranzacționare a producătorilor, însemnând
costuri și blocarea unor sume mari de bani de către aceștia.
Reprezentantul SN Nuclearelectrica SA a reamintit ca la elaborarea contractului standard pentru
modalitatea de tranzacționare prin negociere a contractelor bilaterale a fost agreat în dezbaterile
dintre producători și furnizori, și reflectat în consecință în textul contractului, faptul că în calitate
de proprietari al capacităților de producție pentru care este ofertată spre vânzare energia
electrică, aceștia sunt exceptați de la obligativitatea constituirii garanției de bună execuție,
opinând că o astfel de prevedere este de natură să contribuie la creșterea atractivității
tranzacționării prin această modalitate.
OPCOM a menționat că procedura permite ca inițiatorul să decidă ce garanție de bună execuție
solicită (conform anexei 2 a contractului cadru), în anumite circumstanțe (solicitarea de declarații
care să certifice că vânzătorul este și producător) garanția de bună execuție cerută putând fi
zero.
Tot reprezentantul CE Oltenia SA a indicat că ar fi fost necesară includerea unor prevederi care
să conducă la verificarea participantului la piață care va plăti marfa (cumpărătorul) în baza
indicatorilor de bonitate.
Reprezentantul SN Nuclearelectrica SA a fost interesat de puterea medie orară aferentă unui
contract (în corelare cu numărul de contracte pentru 10 MW).
Reprezentantul SN Nuclearelectrica SA a întrebat dacă ofertele inițiatoare sunt propuse de
cumpărători și dacă procedura poate fi folosită și de către traderi. Răspunsul a fost că procedura
este accesibilă tuturor participanților la piață și nu condiționează inițierea sesiunilor de licitație
doar pentru un singur sens de ofertare, respectiv pentru cumpărare.
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Reprezentantul SN Nuclearelectrica SA a fost interesat de rolul OPCOM în etapa de dialog
competitiv. Reprezentanții OPCOM au expus pe larg aspectele procedurale cu referire la această
etapă, concluzia fiind că licitația finală se va face strict pentru stabilirea prețului, după ce toate
clauzele negociabile au fost stabilite de către inițiator la sfârșitul sesiunii de dialog competitiv și
făcute publice.
Reprezentanții CE Oltenia SA și SN Nuclearelectrica SA au subliniat că este nevoie de timp pentru
a analiza ofertele finale, rezultate după etapa de dialog competitiv, motiv pentru care au propus
introducerea unei formulări de tipul “dar nu mai puțin de .. zile lucrătoare” oferta finală va fi
publicată pe site, fiind necesară o analiză de risc pentru evaluarea ofertei finale.
SN Nuclearelectrica SA a propus o prevedere care să permită eliberarea scrisorii de garanție
bancară de participare la licitație a unui respondent care nu mai vrea să continue participarea
după etapa de dialog competitiv.
SN Nuclearelectrica SA a propus ca și numele căștigătorului să se facă cunoscut după etapa finală
de stabilire a prețului.
Reprezentanții producătorilor au ridicat problema termenului prea scurt (3 zile lucrătoare) impus
pentru semnarea contractului după încheierea etapei de evaluare a ofertei finale.
Referitor la prevederile stipulate la capitolul dedicat forței majore, SN Nuclearelectrica SA a
subliniat că nu este de acord cu prelungirea în mod automat a contractului cu perioada în care
contractul a fost suspendat datorită declanșării forție majore.
S-a discutat despre formulele de preț, cum vor fi structurate și ce indici vor avea la bază.
S-a convenit reluarea discuțiilor referitoare la documentele puse în discuție, posibil într-un cadru
mai extins, în saptămâna următoare, la o data propusă de OPCOM, dată până la care se vor
transmite observații în scris la documentele puse în discuție.

Textul minutei a fost agreat de către participanții la întâlnire.
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