Minuta întâlnirii din data de 11 septembrie 2012 cu
reprezentanții producătorilor de energie electrică

A: AGENDA ÎNTÂLNIRII:
Agenda de lucru a întâlnirii a inclus discuții referitoare observațiile participanților la ședință
(reprezentanții producătorilor) 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

MECMA - DGEM

Dna. Anca Dobrică

2

ANRE

Dna. Anca Niță

3

SN Nuclearelectrica SA

Dl. Mihai Georgescu, Dna. Oana Gavrilescu

4

CE Oltenia SA

Dl. Costel Stancu

5

RAAN

Dna. Luminița Nicolăescu, Dna. Aretia Trăilescu

6

SC Electrocentrale Deva SA

Dl. Mihai Isai

7

SC Electrocentrale Paroșeni SA

Dna. Sorina Bîlgăr

8

SC Termoelectrica SA

Dna. Ioana Vintilă

9

SC Opcom SA

Dna. Luminița Lupului, Dna Rodica Popa, Dna. Mihaela
Constantinescu

C: DESFĂȘURAREA ÎNTÂLNIRII:
Page 1 of 4

OPCOM a prezentat setul de documente elaborat de Grupul 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. Participanții la întâlnire au fost informați despre componența grupului de lucru care a
elaborat documentele, specificându-se că o parte din marii consumatori, membri ai grupului de
lucru nu dețin licență de furnizare, dar și-au arărat disponibilitatea să o obțină.
A fost prezentată propunerea de actualizare (completare) a Regulamentului privind cadrul
organizat de tranzacţionare a contractelor bilaterale de energie electrică existent cu noua
modalitate de tranzacționare, numită PCCB-DC. Numele și modul de lucru pentru modalitatea
noua de tranzacționare propusă prin regulament și procedura au fost inspirate din procedura de
atribuire a contractului de achiziție publică prin dialog competitiv prevazută prin Ordonanța de
Urgență nr. 34, fiind adaptate la specificitatea tranzacțiilor cu energie electrică.
De asemenea, în Regulamentul mai sus amintit au fost actualizate și prevederile referitoare la
transparență. În mod deosebit a fost prezentat Contractul Cadru care va constitui anexa 2 la
Regulament. A fost făcută precizarea că, în comparație cu contractul standard folosit pentru
PCCB-NC, Contractul Cadru permite inițiatorului să definească elementele variabile din cadrul
contractului care sunt supuse procesului de dialog competitiv în vederea stabilirii formei finale a
ofertei și contractului față de care este organizată etapa finală de atribuire prin negociere
continuă a ofertei finale.
Au fost enunțate principiile în baza cărora vor fi organizate sesiunile de licitații, precizându-se
acțiunile OPCOM, ale inițiatorului și ale respondenților.
S-a făcut precizarea că la întâlnirea anterioară participanții au formulat propuneri de amendare
pentru contract și procedură.
S-a discutat în detaliu despre mecanismul de tranzacționare propus care oferă flexibilizarea
condițiilor de tranzacționare existente, flexibilizare care a apărut din nevoia marilor consumatori
de a avea un răspuns la inițierea unei oferte de cumpărare, răspuns care să se poată materializa
în ajustarea condițiilor inițiale propuse dar care să ofere un contract bancabil, prețul propus fi
ajustabil pe parcursul perioadei de livrare în baza unei formule de calcul precizată ferm prin
contractul atribuit în urma licitației. Practic, inițiatorul își exprimă disponibilitatea ca aceste clauze
să fie ajustate pentru a obține o ofertă atractivă.
S-a discutat despre etapa de calificare în care sunt evaluați posibilii repondenți în baza criteriilor
de bonitate indicate de inițiator. S-a făcut precizarea că indicatorii de bonitate vor fi calculați în
baza situațiilor financiare anuale auditate sau a situațiilor semestriale (date publice).
S-a făcut precizarea că oferta inițiatoare va indica clauzele care vor fi discutate în etapa de dialog
competitiv și termenul limită până la care trebuie definite condițiile ferme.
A fost descrisă pe larg partea din procedură referitoare la etapa de dialog competitiv, etapă în
care inițiatorul și repondenții discută clauzele propuse pentru această etapă, în principal formula
de preț. S-a subliniat că etapa de dialog competitiv nu presupune agreerea bilaterală a clauzelor
în discuție, iar oferta finală va fi anunțată de inițiator după etapa de dialog competitiv. S-a
menționat că garanțiile de participare la licitație vor fi constituite înainte de etapa de dialog
competitiv.
SN Nuclearelectrica SA a reiterat propunerea de îmbunătățire a procedurii cu prevederi
referitoare la eliberarea garanțiilor de participare în cazul în care un respondent nu vrea sa mai
participe la etapa de evaluare a ofertelor finale.
S-a discutat apoi despre Contractul Cadru propus. S-a discutat despre prevederile referitoare la
stabilirea fermă a sumei de reziliere.
S-a precizat faptul că contractul nu impune neapărat obligativitatea constituirii unei garanții de
bună execuție pe perioada de derulare a contractului, dar acest lucru trebuie coroborat cu
prevederile cap. § 17 Declaratii si garantii contractuale. Acest capitol a stârnit discuții, întrucât
există prevederi în legislația secundară care guvernează situația în care un vânzător nu își
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îndeplinește obligațiile contractuale (notificările fizice în dezechilibru sunt tratate în piața de
echilibrare, conform regulilor pieței de echilibrare). Pe de altă parte s-a făcut precizarea din
partea reprezentanților producătorilor că forța majoră nu constituie o culpă a vânzătorului.
Reprezentanta MECMA a propus ca reprezentanții producătorilor să analizeze prevederile
corespunzătoare și să propună completarea documentului propus astfel încât în documentul final
să se regăsească detaliile considerate necesare.
Totodată, reprezentantul Electrocentrale Deva a menționat că prevederile cap. § 17 Declaratii si
garantii contractuale nu poate fi aplicat integral unui producător și doar diferențiat 1. (a)
producătorilor și 1.(b) furnizorilor. De asemenea, din partea SN Nuclearelectrica SA s-a subliniat
faptul că procedura trebuie să fie utilizabilă de către toți participanții la piață, inclusiv de furnizori.
Concluzia formulată de către reprezentanții producătorilor a fost aceea că prevederile cap. § 17 al
Contractului cadru sunt restrictive având în vedere faptul că datorită incertitudinilor aferente
modului de stabilire a obligațiilor pe care un producător le are în ceea ce privește cantitățile
aferente contractelor reglementate împiedică stabilirea de către aceștia a unor strategii
comerciale pentru termene lungi și foarte lungi de livrare.
SN Nuclearelectrica SA a întrebat dacă nu este considerat un tratament discriminatoriu faptul că
un producător răspunde unei oferte de cumpărare și alteia nu, întrucât în trecut au fost reclamați
că nu au răspuns tuturor ofertelor inițiatoare de cumpărare pe PCCB. Reprezentanții RAAN au
ridicat aceeași problemă, considerată un aspect netransparent.
OPCOM a făcut precizarea că la inițierea unei licitații prin procedura de dialog competitiv prețul și
implicațiile financiare ale derulării contractului sunt descoperite treptat, întâi condițiile
contractuale și apoi prețul final pe baza prețului de deschidere anunțat de către inițiator pentru
lansarea etapei de evaluare a ofertelor finale. Participarea la etapa de selecție oferă astfel
participanților cu oferte de răspuns posibilitatea de a avea dreptul de ofertare în cazul în care,
inclusiv forma finală a ofertei și contractului prin care a fost inițiată sesiunea de tranzacționare
corespund intereselor comerciale proprii. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că prețul
final se stabilește prin intermediul platformei electronice pe baza principiilor negocierii continue.
OPCOM a precizat că procedura poate fi inițiată atât de cumpărători, cât și de vânzători.
SN Nuclearelectrica SA a specificat că nu există o predictibilitate a cantităților disponibile pentru a
fi tranzacționate pentru perioade mai mari de un an, în cele mai multe cazuri sunt cunoscute
cantitățile disponibile pentru perioade mult mai mici de un an, în funcție de cantitatea
corespunzătoare din contractele reglementate. Prin urmare este riscant pentru un producător să
facă angajamente ferme pe perioade lungi.
CE Oltenia SA a propus ca participarea cu oferte de răspuns să fie permisă și consorțiilor (mai
mulți producători sau producători și furnizori).
Producătorii au semnalat faptul textul Contractului Cadru este necesar să fie completat cu
prevederi suplimentare referitoare la notificări fizice/schimburi bloc/asumarea responsabilității
echilibrării (ce se întîmăplă dacă se încheie un contract cu un mare consumator care nu face
parte din același PRE cu producătorul sau nu face parte din nici un PRE, caz în care nu are nici
licență de furnizor).
Reprezentanții RAAN au opinat că etapa în care inițiatorul își ajustează oferta inițială poate fi
considerată ca fiind lipsită de transparență și a atras atenția asupra faptului că, dacă la finalul
etapei de evaluare a ofertelor finale rezultă mai multe prețuri de tranzacționare, este dificil pentru
un producător să dea explicații pentru acest fapt.
Din partea OPCOM s-a precizat faptul că ajustarea ofertei inițiale nu se poate realiza altfel decât
pentru elementele precizate prin oferta inițială că sunt supuse dialogului, prin urmare condițiile
de ajustare sunt publice și transparente. Prin procedură se precizează de asemenea faptul că
etapele de dialog nu conduc la înțelegeri bilaterale, condițiile decise de către inițiator urmare
încheierii etapei de dialog fiind ulterior publice și aplicabile nediscriminatoriu pentru fiecare dintre
participanții cu oferte de răspuns conform rezultatului etapei de atribuire a ofertelor finale.
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S-a precizat de asemenea din partea OPCOM faptul că, din punctul de vedere al premizelor
dezvoltării noului produs și mecanism, etapa de dialog oferă practic flexibilitatea necesară pentru
ca prin consultare atât inițiatorul unei sesiuni de tranzacționare câr și participanții cu oferte de
răspuns să dispună de posibilitatea exprimării condițiilor proprii de disponibilitate astfel încât să
fie asigurate condiții transparente de maximizare a șanselor de atribuire a ofertei.
S-a convenit ca până marți, 18 septembrie 2012, participanții să transmită observații în scris în
vederea coagulării procesului de definitivare a documentației propuse.
Textul minutei a fost agreat de către participanții la întâlnire.

Page 4 of 4

