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ACORD PRIVIND RAPORTAREA DE DATE Tel4

Prezentul acord privind raportarea de date Tel4 (denumit în continuare „Acordul”) se încheie
astăzi ............................................. (“Data Semnării”) de către și între:
1. OPERATORUL PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE „OPCOM” S.A.,
persoană juridică română cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bulevardul Hristo Botev, nr. 1618, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti
sub nr. J40 / 7542 / 2000, Cod Unic de Înregistrare fiscală nr. 13278352, atribut fiscal RO,
Cod IBAN RO71 RNCB 0074 0292 1737 0107 deschis la BCR, sucursala Sector 3, titulară a
Licenţei nr. 407 emisă de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
pentru activitatea de operator al pieţei de energie electrică și a Licenţei nr. 1798 emisă de
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei pentru desfășurarea activității
de administrare a piețelor centralizate în sectorul gazelor naturale, reprezentată legal prin
Victor Ionescu, în calitate de Director General și prin Silvia Fediuc, în calitate de Director
Economic
în calitate de piață organizată, denumită în continuare „OPCOM”
şi
2. ..........................................................................................................................................,
persoană juridică funcționând potrivit legilor din ................................................., cu sediul
în ......................................................................................................................, înregistrată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ............................................................
sub nr. ......................................., Cod Unic de Înregistrare .....................................................
atribut fiscal ..............................., Cod IBAN .................................................................
deschis la .................................................., sucursala ....................................................
reprezentată legal prin ......................................................................................., în calitate
de .................................................................. și prin..............................................................,
în calitate de ..................................................
în calitate de participant la piață, denumită în continuare ”Participantul la Piață”
denumite în mod individual „Partea” şi în mod colectiv „Părţile”
Având în vedere
(A) Prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei privind
raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din
Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind
integritatea și transparența pieței angro de energie (”REMIT”) potrivit cărora participanții
la piață trebuie să raporteze în mod regulat Agenției pentru Cooperarea Autorităților de
Reglementare din Domeniul Energiei (”ACER”) detaliile contractelor angro de energie,
(B) Prevederile articolului 6 al Regulamentului 1348/2014 de punere în aplicare a REMIT
potrivit cărora raportarea detaliilor privind produsele energetice angro executate pe piețe
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organizate se realizează prin piețele organizate vizate sau prin sisteme de corelare sau de
raportare a ordinelor,
(C) Faptul că piața organizată, la cererea unui participant la piață va oferi un acord privind
raportarea de date,
(D) Faptul că OPCOM a fost înregistrat ca Mecanism de Raportare,
(E) Faptul că Participantul la Piață este înregistrat în Registrul național al participanților la
piața angro de energie și în Registrul european al participanților pe piață, atribuindu-i-se
codul ACER menţionat în Anexa 2 la Acord,
(F) Faptul că Participantul la Piață a încheiat contracte legate de transportul energiei electrice
pe piețe secundare,
(G) Solicitarea Participantului la Piață adresată OPCOM, inclusă în Anexa 1 la prezentul Acord,
de a îl asista în vederea îndeplinirii obligațiilor sale de raportare către ACER,
(H) Intenția OPCOM de a acționa în numele și pe seama Participantului la Piață raportând
datele relevante în numele acestuia către ACER, în condițiile prezentului Acord,
Părțile au încheiat prezentul Acord în vederea stabilirii condițiilor în care operațiunile mai sus
menționate se vor realiza,
Art. 1. OBIECTUL ACORDULUI. TARIFE
a) Obiectul Acordului îl reprezintă prestarea de către OPCOM a serviciilor de raportare a
detaliilor privind produsele energetice angro în legătură cu transportul de energie
electrică, respectiv revânzarea și transferul contractelor legate de transportul energiei
electrice care au fost încheiate pe piețe secundare (“Servicii de raportare”). În acest sens
Participantul la Piață împuternicește în mod expres OPCOM, prin prezentul Acord, să
transmită în numele și pe seama sa datele relevante către ACER, nemaifiind necesare alte
împuterniciri ale Participantului la Piață.
b) Părțile agreează că datele relevante sunt cele menționate în Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei privind raportarea de date, pentru punerea în
aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de
energie (”REMIT”) și în Trade Reporting User Manual (TRUM). Pentru evitarea oricărui
dubiu, datele relevante vor putea fi revizuite în funcție de reglementări și solicitările ACER.
c) Prezentul Acord este încheiat de Participantul la Piaţă pentru prestarea de către OPCOM a
Serviciilor de raportare solicitate de acesta conform Anexei 1 pentru contractele legate de
transportul energiei electrice care au fost încheiate pe piețe secundare.
d) În considerarea Serviciilor de raportare prestate de către OPCOM, Participantul la Piață va
achita tarifele prevăzute în Anexa 4 (”Tarife”).
e) i. OPCOM va factura către Participantul la Piaţă taxele REMIT stabilite conform Deciziei(UE)
2020/2152 a Comisiei din 17.12.2020 privind taxele datorate Agenției Uniunii Europene
pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei pentru
colectarea, utilizarea, prelucrarea și analizarea informațiilor raportate în temeiul
Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum
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acestea vor fi calculate și defalcate în mod individual de către ACER pentru raportarea
înregistrărilor în numele Participantul la Piaţă.
ii. Factura conținând taxele REMIT va fi emisă și transmisă electronic (pe e-mail) de către
OPCOM în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii de la ACER ce
conține defalcarea taxei pe componente, urmând ca Participantul la Piaţă să achite factura
integral prin virament bancar, cu ordin de plată, în maxim cinci zile lucrătoare de la data
primirii facturii. OPCOM are dreptul să suspende executarea obligațiilor asumate prin
Acord dacă Participantul la Piaţă nu își îndeplinește integral obligația de plată în termen de
maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii facturii fără a fi necesară notificarea prealabilă.
Pe perioada suspendării, respectiv începând cu data imediat următoare termenului de
maxim 5 zile lucrătoare pentru îndeplinirea obligațiilor de plată, OPCOM este exonerat de
orice răspundere pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin Acord. Suspendarea
executării obligațiilor OPCOM va dăinui până la momentul la care Participantul la Piaţă va
achita integral sumele restante cuvenite OPCOM.
iii. Taxele REMIT vor conține inclusiv componenta forfetară calculată și alocată în mod egal
între entitățile care au utilizat serviciul de raportare conform facturii de la ACER.
iv. Facturarea taxelor REMIT către Participantul la Piaţă va conține TVA, în situațiile în care
TVA-ul este datorat conform legislației aplicabile.
v. Facturarea taxelor REMIT către Participantul la Piaţă se va efectua în Lei, la cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Națională a României valabil în data efectuării
facturării.
vi. Părțile agreează că vor putea fi percepute taxe suplimentare în cazul existenței unei
cereri din partea ACER de retransmitere a datelor din cauza calității insuficiente/slabe a
acestora. În astfel de situații, atât înregistrările raportate inițial, cât și corecțiile acestora
vor fi luate în considerare în calculul taxelor bazate pe înregistrările tranzacțiilor.
vii. Participantul la Piaţă declară că are cunoștință și asumă că nivelul taxelor REMIT este
supus actualizării în baza unui mecanism de actualizare bazat pe costuri, independent de
numărul de înregistrări ale tranzacțiilor raportate, fără a depăși costurile eligibile.
Art. 2. OBLIGAŢIILE PARTICIPANTULUI LA PIAȚĂ
a) Să respecte reglementările aplicabile cu privire la obligațiile de raportare în vigoare;
b) Să îndeplinească oricare și toate formalitățile necesare în vederea menținerii pe durata
prezentului Acord a înregistrării sale în Registrul național al participanților la piața angro de
energie și Registrul european al participanților pe piață;
c) Să pună la dispoziția OPCOM informațiile cu caracter general prevăzute în Anexa nr. 2 la
prezentul Acord;
d) Să informeze OPCOM cu privire la orice modificare a codului ACER și /sau a codului EIC
precizate în Anexa nr. 2 la prezentul Acord cel mai târziu cu cinci (5) zile lucrătoare anterior
datei de la care solicită operarea modificării în platformele OPCOM. Informarea va include
atât codul ACER/EIC existent cât și codul ACER/EIC modificat al Participantului la Piață. În
caz contrar, OPCOM nu este responsabil pentru rejectarea datelor relevante raportate în
numele acestuia către ACER;
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e) Să pună la dispoziția OPCOM oricare și toate informațiile/documentele necesare în vederea
îndeplinirii obligațiilor de raportare în mod complet, exact și la timp în formatul prevăzut în
Anexa nr. 3 la prezentul Acord;
f) Participantul la Piaţă va depune eforturile necesare pentru verificarea completitudinii,
exactității și punctualității în transmiterea datelor pe care le furnizează și este responsabil
pentru orice erori și/sau inadvertențe identificate în datele de tranzacționare accesibile
Participantului la Piaţă în formatul platformelor sau cu privire la informațiile/documentele
furnizate către OPCOM;
g) Să informeze OPCOM imediat, dar nu mai târziu de 12 (douăsprezece) ore de la apariție, cu
privire la oricare modificări care intervin cu privire la datele/contractele necesar a fi
raportate pentru a permite OPCOM efectuarea raportării în mod complet, exact și la timp;
OPCOM nu este responsabil pentru raportarea incompletă, inexactă sau neefectuată până
la termenele stabilite în situația în care această situație se datorează Participantului la Piață,
inclusiv prin neinformarea în timp real a OPCOM cu privire la oricare modificări care
intervin cu privire la datele/contractele necesar a fi raportate;
h) Să achite Tarifele și taxele REMIT conform prevederilor prezentului Acord;
i) În cazul executării necorespunzătoare sau neexecutării oricărei obligaţii de plată prevăzute
în prezentul Acord în sarcina sa, Participantul la Piață se obligă să plătească penalităţi de
întârziere, calculate în cotă procentuală raportată la suma neachitată, începând cu ziua
imediat următoare scadenței și până la data stingerii integrale a sumei datorate; cota
procentuală aplicabilă este cea reglementată de Codul de Procedură Fiscală în vigoare la
data aplicării, în materia penalităților de întârziere aplicate în cazul neplății obligațiilor
fiscale. În conformitate cu Art. 1.523 din Codul Civil, Participantul la Piață este de drept în
întârziere prin simpla împlinire a termenului stabilit pentru executarea obligaţiilor sale
menţionate conform prezentului Acord;
j) Părţile convin prin prezentul Acord că OPCOM va fi îndreptăţit să suspende prestarea
Serviciilor de raportare fără notificare prealabilă în cazul în care Participantul la Piață nu a
plătit sau a refuzat în mod nejustificat să plătească Tarifele prevăzute în Acord;
k) Participantul la piață declară și garantează că fiecare informație/document
furnizată/furnizat către OPCOM în vederea îndeplinirii Serviciilor de raportare va fi
adevărată, completă, exactă și nu va fi de natură a induce în eroare, iar OPCOM va colecta
datele astfel primite fără a efectua investigații proprii cu privire la acestea, bazându-se pe
respectivele date în vederea prestării Serviciilor de raportare.
Art. 3. OBLIGAŢIILE OPCOM
a) Să respecte reglementările în vigoare aplicabile cu privire la obligațiile de raportare;
b) Să îndeplinească formalitățile necesare pentru a își păstra statutul de Mecanism de
Raportare înregistrat;
c) Să presteze Serviciile de raportare conform prevederilor prezentului Acord;
d) Să se asigure că datele relevante vor fi raportate către ACER în mod complet, exact și în
termenele limită impuse, sub rezerva ca acestea să îi fi fost comunicate în termen util de
către Participantul la Piață, după caz;
e) Să informeze Participantul la Piață în situația în care datele relevante nu au fost raportate
către ACER;
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f) Să emită şi să transmită factura lunară către Participantul la Piață pentru contravaloarea
tarifelor.
g) Să emită şi să transmită factura către Participantul la Piață pentru contravaloarea taxelor
REMIT.
Art 4. DURATA, INTRAREA ÎN VIGOARE ŞI ÎNCETAREA ACORDULUI
a) Prezentul Acord este încheiat pentru o durată nedeterminată, urmând a înceta potrivit
prevederilor menţionate în continuare:
(i) În cazul în care Participantul la Piață, în mod nejustificat, refuză sau întârzie mai mult
de 30 (treizeci) de zile calendaristice plata Tarifelor, OPCOM va putea considera
Acordul reziliat de drept, nefiind necesară notificarea anterioară a Participantului la
Piață, punerea în întârziere sau orice altă formalitate prealabilă și fără a se adresa
vreunei instanțe. Participantul la Piață va rămâne obligat la plata sumelor datorate și
neachitate şi la acoperirea oricărui prejudiciu astfel cauzat;
(ii) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor de către una dintre Părţi, cealaltă Parte poate solicita
rezilierea Acordului prin notificare scrisă adresată celeilalte Părţi, fără a se adresa
vreunei instanțe și fără nicio altă formalitate, Acordul urmând să înceteze la data
primirii notificării de către Partea în culpă;
(iii) Oricare dintre Părţi poate denunţa în mod unilateral Acordul fără nici o justificare,
adresând în acest caz o notificare scrisă celeilalte Părţi, Acordul urmând să înceteze în
termen de 20 (douăzeci) de zile calendaristice de la data primirii notificării. În cazul în
care Participantul la Piață este Partea care denunţă Acordul, acesta va rămâne obligat
la efectuarea plăţilor datorate şi neefectuate pentru Serviciile de raportare prestate de
OPCOM până la momentul încetării Acordului. Participantul la Piață va efectua aceste
plăţi imediat după transmiterea notificării către OPCOM.
b) Orice notificare necesară conform prevederilor art. 4 lit. a) ii) și iii) din prezentul Acord va fi
transmisă personal, prin curier, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau
prin fax la adresa celeilalte Părți.
c) Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele Părţi, prestarea
Serviciilor de raportare începând cu data precizată în Anexa 1.
d) Prezentul Acord încetează de drept în situația în care, pe parcursul executării acestuia,
Participantul la Piață pierde, în orice mod, această calitate .
Art. 5 FORŢA MAJORĂ
Răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţa majoră sau caz
fortuit, în condiţiile art. 1351 din Codul Civil.
Art. 6 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR
a) Cu excepţia culpei grave sau a unei acţiuni intenţionate, OPCOM nu va răspunde pentru
nicio pierdere sau pagubă cauzată de, dar fără a se limita la, următoarele situaţii:
(i) disfuncţionalitatea totală sau parţială ori altă defecţiune a sistemelor de comunicare cu
Participantul la Piață/ACER, indiferent de cauza care a generat-o;
(ii) nefuncţionarea, suspendarea ori întreruperea din orice cauze a căilor de comunicaţie
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ale Participantului la Piață cu OPCOM sau ale OPCOM cu ACER.
b) Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile agreează că în orice condiţii, OPCOM va putea fi
obligat la acoperirea oricărui prejudiciu până la un plafon maxim egal cu Tariful înregistrat
și efectiv încasat pentru o lună de prestare a serviciului.
c) Părțile agreează că OPCOM nu va răspunde în nicio situație pentru nerespectarea de către
Participantul la Piață a instrucțiunilor OPCOM și/sau ACER cu privire la procedurile de
raportare, inclusiv dar fără a se limita la datele relevante, termenele aplicabile, etc.
Totodată, OPCOM nu va fi răspunzător pentru transmiterea de către Participantul la Piață a
unor date eronate, incomplete, neadevărate sau cu nerespectarea formatului stabilit de
OPCOM prin anexele la prezentul Acord.
d) Răspunderea reciprocă a Părţilor este înlăturată pentru pierderile sau pagubele indirecte,
incidentale.
e) Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile agreează că în orice condiţii, răspunderea OPCOM în
conformitate cu dispozițiile prezentului art. 6 pentru modul în care sunt prestate Serviciile
de raportare nu va putea fi atrasă decât începând cu cea de a 30 aniversare a datelor de
începere a prestării Serviciilor de raportare precizate în Anexa 1 la prezentul Acord, pentru
Serviciile de raportare.
Art. 7 CONFIDENȚIALITATE
a) Părţile sunt de acord să trateze ca fiind confidenţiale toate informaţiile pe care le primesc
şi la care au acces în executarea prezentului Acord, şi să nu dezvăluie astfel de informaţii
unui terţ.
b) Pentru claritate, în scopul prezentului Acord, ACER nu va fi considerat ca fiind terț în sensul
lit. a) a prezentului Articol.
c) Părțile sunt de acord privind faptul că orice prevedere referitoare la confidențialitate
existentă în alt/alte contracte, acorduri și convenții de participare la piață și/sau alte
document/documente, existente sau urmând a exista între Părți pentru alte scopuri decât
cele aferente scopului prezentului Acord, asumate de Părți în ceea ce privește nedivulgarea
datelor și informațiilor către terți, nu sunt aplicabile în ceea ce privește dezvăluirea către
ACER a informațiilor care fac obiectul Serviciilor de raportare.
d) Obligaţia de confidenţialitate nu se aplică în măsura în care:
(i)

partea deţinea informaţia anterior dezvăluirii acesteia de către cealaltă Parte;

(ii)

informaţia la data dezvăluirii era deja cunoscută publicului;

(iii)

o informaţie este necesar a fi dezvăluită în vederea îndeplinirii sarcinilor de
raportare către ACER, în numele Participantului la Piață, anterior datei de la care
este solicitată prestarea Serviciilor de raportare;

(iv)

o informaţie este solicitată în vederea întrunirii oricăror cerinţe legale sau de
reglementare, cu condiţia ca fiecare Parte să informeze în prealabil furnizării unor
astfel de informaţii cealaltă Parte, despre o astfel de solicitare şi să analizeze ceea
ce îi este cerut a fi dezvăluit şi ceea ce poate fi menţinut confidenţial în anumite
circumstanţe.
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e) Prevederea de la Art. 7 se aplică pe termen nelimitat, inclusiv ulterior încetării prezentului
Acord.
Art. 8 LEGEA APLICABILĂ
a) Prezentul Acord este guvernat şi interpretat potrivit legii române.
b) Orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între Părţi, în cadrul sau în legătură cu
executarea Acordului, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea sa, va fi
soluţionată pe cale amiabilă, în termen de cel mult cincisprezece (15) zile calendaristice de
la data notificării unei asemenea neînţelegeri sau/şi dispute. Dacă la expirarea acestui
termen, ce va putea fi prelungit prin acordul Părţilor, acestea nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil neînţelegerea/divergenţa contractuală, litigiul se va soluționa de către instanțele
competente din România.
Art. 9 DISPOZIŢII FINALE
a) Modificările şi completările ulterioare la prezentul Acord necesită forma scrisă și
semnătura ambelor Părți și intră în vigoare la data semnării de către ambele Părți sau la o
altă dată stabilită de către acestea.
b) Fiecare Parte declară și confirmă că a înțeles și acceptat în cunoștință de cauză toate
clauzele prezentului Acord publicat pe pagina de internet www.opcom.ro, cu priceperea
unui profesionist în exercitarea activității, apelând la consultanții juridici, financiari sau
tehnici după cum a considerat necesar și este de acord și acceptă în mod expres fiecare
clauză prevăzută în acest Acord.
c) Părțile convin și confirmă că prezentul Acord a fost negociat de Părți cu deplina cunoaștere

și înțelegere a efectelor sale juridice și comerciale și că niciuna din prevederile prezentului
Acord nu poate fi considerată o clauză standard în înțelesul Articolului 1202 sau o clauză
neuzuală în înțelesul Articolului 1203 al Codului Civil.
d) OPCOM va publica pe pagina sa de web atât varianta în limba română a prezentului Acord,
cât şi cea în limba engleza. În cazul unor discrepanțe între cele două versiuni, varianta în
limba română, semnată de către Părţi, va prevala.
e) Anexele fac parte integrantă din prezentul Acord.
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Prezentul Acord a fost încheiat astăzi ..........................., în Bucureşti, la sediul societății
OPERATORUL PIEŢEI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI DE GAZE NATURALE „OPCOM” S.A., în două (2)
exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte şi intră în vigoare în data de ..............................

OPCOM S.A.

Participant la Piață

Director General,
………………………………………………

………………………………………………

Director Economic,
………………………………………………

………………………………………………

Director D.I.T.,
………………………………………………

………………………………………………
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Anexa nr. 1
Formular - Solicitarea Participantului la Piață

Nr. de ieşire Solicitant..............................

SOLICITARE

Către
Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM ” S.A.
Bd. Hristo Botev nr.16-18, sectorul 3, Bucureşti

1. Societatea/PFA/Îind/ÎF..........................................................................................................
cu sediul în .......................................................................................................................,
reprezentată

prin

reprezentantul

legal

(director

general,

administrator,

etc.,

după

caz)............................................................................................................ și deținând codul ACER
……………………......….., respectiv codul EIC ……………………............................….. solicit prestarea
următoarelor servicii de către Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM
” S.A.

Serviciul

De la
data de:

(A) Servicii de raportare a detaliilor privind produsele energetice angro
în legătură cu transportul de energie electrică, respectiv revânzarea
și transferul contractelor legate de transportul energiei electrice
care au fost încheiate pe piețe secundare (”Servicii de raportare”).
În vederea prestării Serviciilor de raportare OPCOM va realiza
următoarele operațiuni:
i.

Raportarea datelor către ACER, inclusiv evenimentele ciclului
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de viață al unui contract;
ii.

Accesul la datele raportate de OPCOM la ACER. Acestea vor fi
accesibile participanților în format ACER XML, prin serverul
OPCOM FTPS;

iii.

Accesul la confirmările de raportare cu succes a datelor primite
de OPCOM de la ACER. Acestea vor fi accesibile participanților
în format ACER XML, prin serverul OPCOM FTPS.

Funcție, reprezentant legal: .................................................................................................................

Nume și prenume reprezentant legal: .................................................................................................

Semnătură reprezentant legal: ............................................................................................................
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Anexa nr. 2
Date solicitant
Nume

Denumire scurtă
Sediu
Adresa de corespondenta

Număr de telefon
Număr de fax
Adresa de email
Cod ACER
Cod EIC
Persoane autorizate să
reprezinte solicitantul
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Anexa nr. 3
machetaETR– Macheta pentru Datele privind produsele energetice angro în legătură cu
transportul de energie electrică, respectiv revânzarea și transferul contractelor legate de
transportul energiei electrice care au fost încheiate pe piețe secundare și modalitatea de
comunicare a acestora de către Participantul la Piață
Pentru prestarea de către Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM ”
S.A., în numele și pe seama Participantului la Piațăa Serviciilor de raportare a produselor
energetice angro în legătură cu transportul de energie electrică, respectiv revânzarea și transferul
contractelor legate de transportul energiei electrice care au fost încheiate pe piețe secundare
conform articolului 3 (1) (b) (ii) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al
Comisiei privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6)
din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind
integritatea și transparența pieței angro de energie, în mod complet, exact și la timp, acesta va
pune la dispoziția OPCOM oricare și toate informațiile/documentele necesare în vederea
îndeplinirii obligațiilor de raportare.
OPCOM va publica pe pagina de internet www.opcom.ro machetaETR – Macheta pentru Datele
privind produsele energetice angro în legătură cu transportul de energie electrică, respectiv
revânzarea și transferul contractelor legate de transportul energiei electrice care au fost încheiate
pe piețe secundare și modalitatea de comunicare a acestora de către Participantul la Piață.
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Anexa nr. 4
Tarife

Tarifele aplicate pentru prestarea Serviciilor de raportare vor fi cele aprobate conform legislației
secundare emisă de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei.
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