OPCOM SA
SINTEZA procedurii privind modalitatea si termenele de plata ale componentelor tarifului reglementat practicat de OPCOM SA in pietele centralizate de energie electrica si de certificate verzi REVIZIA 8
-

Componentele
tarifului
reglementat

Componenta
de înscriere

U/M

lei/
participant

Pietele
pe
care
se
aplica

Nu este
cazul

Cand se factureaza

Factura
se intocmeste
maxim 5 zile
lucratoare
de la data insolicitarui
inregistrarii.

Tip
factura

Factura
electronica

Frecventa facturarii si mod de intocmire a facturii

o
singură
data

Se factureaza o singura data, la
prima inscriere, indiferent de piata pe care se
inscrie participantul si numawl de piete pe care
urmeaza sa tranzactioneze
.

.

Valoare componenta

440 lei

Termen de plata

In max. 5 zile lucratoare de la data primirii
facturli.
Factura se considera achitata la data
inregistrarü platil in extrasul bancar al OPCOM
SA.

Situatii deosebite privind facturarea:
retragerea/revocarea
In situatia in care un solicitant renunta la
inregistrarea la pietele centralizate, in baza
solicîtarui oficiale, se stomeaza integral factura
emisa.
Daca factura este achitata, in termen de 30 de
zile de la plata acesteia, se storneaza factura Si
se restitule contravaloarea acesteia in max. S
zile lucratoare de la data transmiterh facturii
de stornare, procesul de inregistrare fiind
anulat.

A. Pentru participantul care se inregistreaza
in cursul anului
Factura va cuprinde ąjg~reaj~~ (Ia care se
adauga WA, dupa caz) nonderată cu raoortul
dintre număwl de luni în care Darticipantul este
înscris si numărul de luni din anul calendaristic in
g~, pentru fiecare piaţă la care este
înregistrat participantul respectiv.
Plata facturii se efectueaza de către
participantul la piaţa respectivă, integral prin
virament bancar, cu ordin de plata, in maxim S
(cinci) zile lucratoare de la data primirii
facturii.

EXCEPTII:
(1) Pentru Producatorii cu Pi <5MW se

emite o singura factura indiferent de
numarul de piete centralizate la care este
inregistrat si cuprinde ..yąig~rejI,~1~ (Ia care
se adauga WA, dupa caz) ponderată cu raportul
dintre numărul de luni in care particinantul este
înscris la Drima piata centralizata si numarul de
luni din anul calendaristic respectiv.

1. Pentru participantii care se
inregistreaza in cursul anului la una
sau mai multe piete centralizate de
energie electrica factura se emite in
maxim 5 zile lucratoare de la data
inregistrarü.

Factura se considera achitata la data
inregistrarU platli in extrasul bancar al OPCOM
SA.
EXCEPTIE:
Producatorilor cu P1 s.SMW nu li se aplica
facilitatea de achitare a facturii in doua
transe.

(2) Producatorilor de energie electrica care
detin centrale electrice cu Pi <5MW si care
sunt si titulari ai licentei de furnizare
energie electrica nu li se aplica exceptia (1).

Componenta
de administrare

Pzu,
PT,
~C-OTC,
‘MC,
eu
‘CV,
pidp~ni ‘CCB~LE,
‘CC B-PC,
‘CCB-NC
‘CSIJ

Factura
electron ica

anual

(3) Producatorii de energie electrica care au
obligatia de achizitie cv, carora le sunt
aplicabile exclusiv prevederile art. 8 aIm
(1) lit (b) si/sau c) din Legea nr.220/2008,
platesc componenta de administrare a pietelor
centralizate aferente producatorilor cu
PislOOkW.
B. Factura pentru anul urmator
Factura va cuprinde valoarea Tadmln (Ia care se
adauga WA, dupa caz) pentru anul urmator,
pentru fiecare piata centralizata la care este
integistrat participantul respectiv.

2. Pentru participantii inregistrati la
una sau mai multe piete centralizate de
energie electrica factura pentru anul
urmator se emite si transmite
electronic in maxim S zile lucratoare
de la data publicarii in MO a
Ordinului ANRE pentru aprobarea
tarifulul reglementat.

EXCEPTII:
(1) Pentru Producatorii cu Pi<SMW se
emite o singura factura indiferent de
numarul de piete centralizate la care este
inregistrat.
(2) Producatorilor de energie electrica care
detin centrale electrice Pi≤SMW si care sunt
si titulari ai licentei de furnizare energie
electrica nu li se aplica exceptia (1).
(3) Producatorii de energie electrica care au
obligatia de achizitie CV, carora le sunt
aplicabile exclusiv prevederile art. 8 aIm
(1) lit (b) sijsau c) din Legea nr.220/2008,
platesc componenta de administrare a pietelor
centralizate aferente producatorilor cu
Pi≤lOOkW.

Furnizori, Operatori de retea
si Producatori cu Pi > 1 MW:
11.000 Iei
Producatori cu 100 kW <Pi ≤
1 MW: 1.000 lei
Producatori cu P1 ≤ 100 kW:
100 lei
a) Plata integrala/prima transa prin
virament bancar, cu ordin de plata, in max.5
zile lucratoare de Ia data primiri facturii,

1. In situaţia în care un participant solicită
retragerea de la una sau mai multe pieţe
administrate de către OPCOM S.A.,
operatorul stomează factura aferentă
componentei de administrare, proporţional
cu perioada cuprinsă între data de 1 a lunii
următoare datei intrărb în efectivitate a
retragerii ~i sfârşitul anului ~i va restitui
contravaloarea aferentă facturH stornate, în
situatia în care aceasta a fost achitată, în
maxim S (cinci) zile lucrătoare de la data
transmiterii facturii de stornare.
2. In cazul revocării unui participant de la
una dintre pieţele centralizate de energie
electrică, operatorul stornează factura
aferentă componentei de administrare,
proporţional cu perioada cuprinsă între data de
1 a lunii următoare datei intrărfl în efectivitate
a revocării ~i sfârşitul anului şi va resUtui
contravaloarea aferentă facturü stornate, in
situatia în care aceasta a fost achitată, în
maxim S (cinci) zile lucratoare de la data
transmiterii facturii de stornare.

b) A doua transa pana la data de 15 iunie a
anului pentru care se achitaj~ot

EXCEPTIE:

Factura se considera achitata la data
inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
SA.

Contravaloarea componentei de administrare
nu se returnează în cazul retragerii/revocării
de la pieţele centralizate a Producătorilor cu
Pi <5 MW.

EXCEPTIE:
Producatorii cu P1<5MW achita factura
integral in max.5 zile lucratoare de la data
primirii facturii

OPCOM SA
SINTEZA procedurii privind modalitatea si termenele de plata ale componentelor tarifului reqiementat practicat de OPCOM SA in pietele centralizate de energie electrica si de certificate verzi
Componenta de
tranzactlonare
pe
pietele
centralizate in
care OPCOM este
contra pa rte

lei/MWh

PZU, P1

PCCB-LE,
PCCB
NC,
PCCB
PC, PMC,
-

PCSU

leí/UT

PCsCV

Componenta de
tranzactionare
pe
pietele
centralizate in
care OPCOM nu
este
contrapa rte

l ei,O

lei/MWh

PCBCV
(PCBCV
ND
si
PCTCV)

PC-OTC

Factura va cuprinde valoarea (Ttranz
contraparte * MWh), la care se adauga WA,
dupe caz.

Factura se emite in ultima zi a lunii de
livrare si se transmite electronic (e
mail) in primele 3 zile lucratoare din
luna urmatoare lunii de livrare.

Se aplica cantitatilor de energie electrica
tranzactionate la vanzare, respectiv la
cumparare in cursul lunii.

Factura aŕerentă valorii T~1 ~ ((a
care se adaugă WA, după caz) se emite
si se transmite electronic (email) in
primele 3 zile lucratoare din luna
urmatoare lunIi in care s-au realizat
tranzactiile de vanzare-cumparare de
energie electrica.
Factura aferentă valorii T1~ ~ (Ia
care se adaugă WA, după caz) se emite
si se transmite electronic (email) in
primele 3 zile lucratoare din luna
urmatoare lunii in care s-au realizat
tranzactiile de vanzare-cumparare de
certificate verzi.

Factura aferentă valorii ~ b~atasaIe (Ia
care se adaugă WA, după caz) se
transmite electronic (pe e-mail),
participanţilor la PCV, parteneri de
contract,
lucrătoare
în din
primele
luna 3următoare
(trei) zile lunii
în care s-a realizat transferul CV din
contul vânzătorului in contul
cumpărătowlui in baza tranzacţiilor de
vănzare/cumpărare CV.

Factura aferentă valorii T1~ ~ (Ia
care se adaugă WA, după caz) se emite
si se transmite electronic (email) in
primele 3 zile lucratoare din luna
urmatoare lunii in care s-au realIzat
tranzactlile de vanzare-cumparare de
energie electrica.

0,11 leiíMWh

Se aplica cantitatilor de energie etectrica
tranzactionate in cursul lunfl.

Factura va cuprinde valoarea ( Ţ~,al.* CV),
la care se adauga WA, dupa caz.

0,04 leiŞMWh sau CV,
dupa caz

lunar

Factura
electron ica

Factura va cuprinde valoarea ( ~ * CV),
la care se adauga WA, dupe caz.
Se aplica numarului de certificate verzi
tranzactionate in luna/lunile urmatoare celei de
tranzactionare, in baza comunicarii vanzatorului,
in vederea efectuarii transferului in RCV, de la
vanzator la cumparator.

Factura va cuprinde valoarea ( ~ *
MWh), la care se adauga WA, dupa caz.
Se aplica cantitatitor de energie electrica
tranzactionate in cursul lunii.

La incasare IDD/emiterea OP/realizarea
compensarilor

0,06 lei,’MWh

Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in
max. 5 zile lucratoare de la data primirii
facturii.
Factura se considera achitata la data
inregistrarii platfl in extrasul bancar al OPCOM
SA.
EXCEPTIE:
Factura cu valoarea Tn~*I,tIe (Ia care se
adaugă WA, după caz) mai mică de 15 lei va
fI achitată doar atunci cand valoarea
insumată a facturilor emise totalizează
împreuna, sau imediat ce depăşesc, suma
de 15 lei.
Plata facturilor cumulate se efectuează de
către participant prin virament bancar, cu ordin
de plată, in maxim 5 (cinci) zile lucrătoare
de la data la care: s-a atIns sau s-a depasit
suma de 15 lei/retragerii/revocării, dar nu
mai târziu de data de 12 ianuarie a anului
următor, pentru care se facturează.
Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in
max. 5 zile lucratoare de la data primiril
facturii.
Factura se considera achitata la data
inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
SA.
Participanţii la PC-OTC care acceptă
intermedierea unei tranzacţii între doi
participanţi aflaţi în imposibilitatea tranzacţionării
în mod direct conform listelor de etigibilitate, nu
vor plăti ~ te~a pentru tranzacţiile
intermediate.

Leqislatie aolicabila:
Ordinul ANRE nr.67/2013 pentru aprobarea Metodotogiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatowl pietei de energie electrica ;
Ordinul ANRE nr.117/19.11.2014 pentru niodificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electiica aprobata prin Ordinul Presedintelui ANRE nr.67/2013;
Ordinul ANRE nr.94/25.06.2015 privind modifIcarea anexei la Ordinul presedintelui ANRE nr.140/2014 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica in vigoare incepand cu 01.07.201 ;
Ordinul ANRE nr.167/14.12.2015 pentni aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica;
Procedura privind tünctionarea pietei centralizate a contractelor bilaterale de certificate verzi si administrarea pietei contractelor bilaterale de certificate verzi, avizata de ANRE cu Avizul nr.12/06.04.2016, art.9.8;
Procedura privind modalitatea si termenele de plata ale tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica Revizia 2, avizata de ANRE cu Avizul nr.56/1O.12.2014;
Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterloare, privind Codul fiscal.
Ordinul ANRE nr.37/27.07.2016 privind moditicarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatfl Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 167/2015 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul piete
Ordinul ANRE nr.87/22.11.2016 pentru moditicarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica aprobata prin Ordinul Presedintelul ANRE nr.67/2013;
Ordinul ANRE nr.106/14.12.2016 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electilca.
-

—

Ordinul ANRE nr.77/18.08.2017 PENTRU APROBAREA Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi

Actualizat la data de 29.08.2017

REVIZIA

Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in
max. 5 zile lucratoare de la data primirii
facturfl.
Factura se considera achitata la data
inregistrarii ptatii in extrasul bancar al OPCOM
SA.

Factura va cuprinde valoarea ( ~ ~ *
MWh), la care se adauga WA, dupa caz.

Se aplica numarului de certificate verzi
tranzactionate pe PCCV in cursul lunii.

-

In situatta in care factura a fost emise
eronat/cu erori, se emite, dupe caz, o factura
corectata.

