Minuta întâlnirii din data de 23 mai 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:
Continuarea discuțiilor privind propunerile de text (pe articole) formulate de membrii grupului de
lucru pentru adaptarea clauzelor contractului cadru EFET pentru vânzarea cumpărarea energiei
electrice în contract standard pentru vânzarea/cumpărarea energiei electrice pentru termene mai
lungi de un an care să răspundă cerințelor de consum ale marilor consumatori de energie electric.
B: LISTA PARTICIPANȚILOR:
Compania

Reprezentanți

1 SC ALRO SA

Dna. Luiza SALEGIAN, Dra. Ioana DONCA, Dna Ioana
ZDROB, Dl. Radu RIZOIU,

2 SC ArcelorMittal Galați SA

Dna. Elena TEODORESCU

3 SC HOLCIM (România) SA

Dl. Doru FABIAN, Dl. Ovidiu MATEICA

4 SC Lafarge Ciment (România) SA

Dl. Mircea BLEBEA, Dra. Romanița NEACȘU

5 OMV Trading GmbH

Dra. Tania LAMBRU

6 SC Opcom SA

Dna Rodica POPA, Dna. Mihaela CONSTANTINESCU

C: DESFĂȘURAREA ÎNTÂLNIRII:
Întâlnirea Grupului de lucru a continuat cu dezbaterea privind clauzele contractului, în
continuarea celor discutate în ședința anterioară. Primul capitol în discuție a fost
§ 15 Preturi variabile si procedura aplicabila în cazul disparitiei elementului variabil
În cadrul primului alineat a fost reluată discuția începută în ședința anterioară și s-a decis
reformularea textului propus de ArcelorMittal în sensul clarificării și a precizării mai exacte a
elementelor variabile ce determină pretul de contract variabil. S-a eliminat referința la Agentul de
calcul, acesta fiind vânzătorul. Textul primului alineat este:
„1. Calcularea Pretului de Contract variabil: În cazul în care Pretul de Contract este
calculat pe baza unei formule care include elemente variabile (un indice, un curs de
schimb sau orice alt pret de referinta variabil), Pretul de Contract va fi determinat în
conformitate cu Metoda de Calcul specificata în Anexa 2. Vanzatorul va calcula si
transmite în mod prompt o înstiintare în privinta Pretului astfel calculat precum si a
sumei care trebuie platita la Data Scadentei în conformitate cu § 13 (Facturare si
Plata).
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In cel mult doua zile lucratoare de la data primirii instiintarii, Cumparatorul va
transmite Vanzatorului un raspuns prin care va confirma claculul fie va formula
obiectii cu privire la calcul.”
Având în vedere redefinirea elementelor care intră în componența metodei de calcul pentru prețul
de contract variabil, în cadrul alineatului 2 s-a decis reformularea titlului, înlocuidu-se formularea
“întreruperea pieței” cu formularea “lipsa elementului variabil”. A fost discutat de către
participanți modul în care este înlocuit unul din elementele variabile ale formulei de preț.
Unele dintre propunerile formulate în cadrul discuțiilor nu au fost agreate de către toți
participanții la ședință cum este de exemplu cazul propunerii privind folosirea mediei indicelui
relevant pentru o perioadă anterioară suspendării respectivului indice sau solicitarea de la 3 mari
companii a unui indice de referință.
S-au propus și s-au acceptat două metode de soluționare a situației în cazul în care în anexa 2 nu
este prevăzut un element înlocuitor și anume acordul părților sau folosirea unui element variabil
echivalent anunțat de către autoritatea relevantă.
Textul propus este următorul:
„Lipsa elementului variabil: In cazul in care unul dintre elementele variabile
mentionate la 15.1 nu mai poate fi determinat pentru o anumita perioada, calculul
Pretului de Contract se va efectua astfel:
i) se va folosi elementul inlocuitor precizat in anexa 2
ii) in cazul in care in anexa 2 nu se precizeaza nici un element inlocuitor, acesta va
putea fi agreat de catre parti la momentul disparitiei elementului variabil ;
iii) in cazul in care nu exista un element inlocuitor prevazut in anexa 2 si partile nu
agreeaza un asemenea element se va folosi elementul variabil echivalent anuntat de
catre autoritatea relevanta.”
S-a agreat ca restul alineatelor din cadrul acestui capitol din contractul EFET să fie eliminate,
pierzându-și relevanța în contextul modificărilor aduse în primele alineate.
În ceea ce privește capitolul
§ 16 Garantii Reale si Personale
Participanții au propus ca solicitarea de constituire de garanții să aibă un caracter simetric pentru
vânzători și cumpăratori, prin urmare prevederile capitolului § 17 Garantii de buna executie vor fi
adaptate în consecință, prin includerea de solicitare de garanție pentru ambele părți implicate în
contract.
În forma și sensul precizate prin textul contractului cadru EFET, capitolul 16 este eliminat din
propunerea de text pentru contractul elaborat de către Grupul de lucru. Membrii Grupului de
lucru prezenți la întâlnire au fost de acord că ”garanțiile reale și personale” nu fac obiectul unui
contract negociat printr-o piață centralizată și de asemenea, prin eliminarea și a altor capitole ce
fac obiectul contractului cadru EFET redactate în sensul unei negocieri de durată și în vederea
acoperirii unui portofoliu de contracte, de cele mai multe ori de tip furnizor-furnizor, capitolul din
contractul EFET își pierde relevanța.
Reprezentanții ALRO au propus ca prevederile acestui capitol 16 să fie reformulate astfel încât să
vizeze asigurarea cumpărătorului asupra faptului că energia va fi livrată iar textul să facă parte
din capitolul § 21 Declarații si garanții contractuale. Textul propus și acceptat este:
„Vânzătorul care încheie Contractul în calitate de producător, respectiv de furnizor al
energiei pe care o va furniza în temeiul Contractului garantează, după caz,
următoarele:
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(a) întreaga cantitate de energie care face obiectul prezentului Contract este produsă
în unitățile de producție ale Vânzătorului și respectiva cantitate de energie nu face și
obiectul unui alt contract de vânzare-cumpărare de energie, sau
(b) energia pe care o va furniza Cumpărătorului în temeiul prezentului Contract este
achiziționată de la producător(i) în temeiul unor contracte angajante, care asigură
achiziția unor cantități suficiente pentru executarea corespunzătoare a prezentului
Contract.”
Capitolul § 17 Garantii de buna executie
Textul propus inițial de reprezentanții ALRO a fost modificat în conformitate cu cele agreate
anterior și anume ca garanțiile de bună execuție să facă obiectul unor obligații simetrice ce revin
atât cumpărătorului cât și vânzătorului.
În cazul în care este solicitată, garanția de bună execuție va avea o perioadă de valabilitate care
să acopere întreaga perioadă pe care contractul își produce efectele.
S-a agreat ca durata perioadei de livrare acoperită de efectele garanției de bună execuție să fie
stabilită de către inițiatorul unei sesiuni de licitație și precizată în funcție de strategia acestuia în
Anexa 2 a contractului.
Textul agreat este:
“1. Fiecare Parte ( in calitate de ordonator) va prezenta celeilate Parti (in calitate de
beneficiar) o Garanție de Bună Execuție constituită printr-un Document de Garanţie,
respectiv o scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă din România agreată de
catre beneficiar, valabila pe perioada pe care contractul isi produce efectele. Valoarea
garantată prin scrisoarea de garanție este egală cu contravaloarea energiei electrice
contractate calculată pentru o durată stabilita in Anexa 2.
2. Toate comisioanele şi spezele bancare referitoare la scrisoarea de garanţie bancară
sunt suportate de ordonator.
3. Nedepunerea garanţiei de plată înseamnă neintrarea efectivă în vigoare a
Contractului şi conduce la obligarea Partii ce nu a constituit garantia să plătească
celeilate Parti o despăgubire egală cu contravaloarea energiei electrice pentru un
numar de zile de livrare stabilit in Anexa 2.
4. Dezpagubirile mentionate la punctul 3 vor fi facturate iar factura emisă va fi
transmisă prin fax şi prin poştă cel târziu la 10 zile calendaristice de la finalizarea
termenului de depunere a scrisorii de garanţie bancară.”
Data propusă pentru următoarea întâlnire a Grupului de lucru este 30 mai 2012.
Textul minutei a fost agreat de către participanții la întâlnire.
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