Act Adiţional nr. .........
la Acordul privind accesarea și raportarea de date
Prezentul act adiţional la acordul privind accesarea și raportarea de date (denumit în continuare
„Actul Adiţional”) este încheiat 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.
16-18, 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”
Întrucât:
(A) Părţile au încheiat în data de .................................................. acordul privind accesarea și
raportarea de date (denumit în continuare ”Acordul”) pentru a se conforma prevederilor
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 (”Regulamentul 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) Părțile agreează că Anexa 1 la Acord se înlocuiește cu Anexa 1 la prezentul Act Adițional,
(C) Părțile agreează că OPCOM va presta serviciile solicitate de către Participantul la Piață prin
completarea Anexei 1 la Acord (denumite în continuare în mod colectiv ”Serviciile”), astfel
cum este amendată prin prezentul Act Adițional,
(D) Regulamentul (UE) 942/2019 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a
Agenției („Regulamentul ACER”) introduce taxe ca sursă suplimentară de finanțare a ACER
pentru acoperirea costurilor activităților legate de REMIT, respectiv pentru colectarea,
manipularea, prelucrarea și analizarea informațiilor raportate în temeiul articolului 8 din
REMIT,
(E) Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Energie (DG Energie), în urma consultării cu
ACER, a emis Decizia (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
(„Decizia Comisiei 2020/2152”) în implementarea art. 32 din Regulamentul ACER prin care
au fost stabilite taxele REMIT pentru participanții la piață înregistrați în conformitate cu
articolul 9 din REMIT, cu aplicabilitate din data de 1 ianuarie 2021,
(F) ACER însoțește adoptarea Deciziei 2020/2152 cu prima versiune a documentului denumit
“Întrebări și răspunsuri privind taxele REMIT”, oferind detalii suplimentare cu privire la
metodologia de calcul a tarifelor, astfel cum acesta este disponibil la
https://documents.acer-remit.eu/wp-content/uploads/ACER_REMIT-FEE-QA_v1.1.pdf ,
Părţile au decis încheierea prezentului Act Adiţional la Acord şi au stabilit următoarele:
1. În temeiul prezentului Act Adiţional, Părțile agreează că OPCOM va presta Serviciile solicitate
de către Participantul la Piață prin completarea Anexei 1 la prezentul Act Adițional.
Totodată, cu privire la noile Servicii pentru a căror prestare a optat în temeiul prezentului Act
Adițional, Participantul la Piață va achita tarifele prevăzute în Anexa nr. 5 la Acord.
2. De asemenea, în temeiul prezentului Act Adiţional Părțile agreează că:
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 cu privire la
Serviciile prestate de OPCOM, pentru colectarea, utilizarea, prelucrarea și analizarea
informațiilor raportate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului
European și al Consiliului, astfel cum 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
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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.
3. Toate celelalte clauze contractuale prevăzute în Acord rămân neschimbate. Toţi termenii
utilizaţi cu majusculă în prezentul Act Adiţional au acelaşi sens cu cei definiţi în Acord.
4. Prezentul Act Adițional este guvernat de și interpretat în conformitate cu legislația României.
Prezentul Act Adițional a fost încheiat astăzi …………………………………., în două (2) exemplare originale,
câte unul pentru fiecare Parte.
OPCOM S.A.

Participant la Piață

Director General,
Victor Ionescu
__________________________

Director Economic,
Silvia Fediuc
__________________________
Director DIT,
Remus Bârsănescu
__________________________
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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
……………………….. solicit prestarea următoarelor servicii de către Operatorul Pieței de Energie
Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM ” S.A.

Piața de Piața de
energie
gaze
1
electrică naturale2

Servicii
(A) Servicii de raportare către ACER
(”Servicii de raportare”), în numele și pe
seama participantului la piață, a datelor
relevante conform Regulamentului
REMIT și respectiv conform procedurilor
și standardelor publicate de către ACER,
în termenele impuse de către ACER. În
vederea prestării Serviciilor
de
raportare
OPCOM
va
realiza
următoarele operațiuni:

1
2

Contracte stabilite pe
pietele administrate de
OPCOM

Contracte standard
și/sau nestandardizate
pentru furnizarea de
energie stabilite în
afara piețelor
administrate de

Se va bifa de către Participantul la Piață
Se va bifa de către Participantul la Piață
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i.

ii.

iii.

OPCOM (respectiv
contracte bilaterale
încheiate pe piața de
energie din România),
cu excepția celor
stabilite pe alte piețe
de energie electrică
organizate

Raportarea datelor către ACER, inclusiv
evenimentele ciclului de viață al
următoarelor contracte: standard
pentru furnizarea de energie electrică și
gaze stabilite pe piețele administrate de
OPCOM, standard și nestandardizate
pentru furnizarea de energie electrică și
gaze stabilite în afara piețelor
administrate de OPCOM (respectiv
contracte bilaterale încheiate pe piața
de energie din România), cu excepția
celor stabilite pe alte piețe de energie
electrică organizate, precum și
executarea
contractelor
nestandardizate raportate de OPCOM
către ACER și raportarea datelor
fundamentale privind gazele conform
articolului 9 (9) 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, pentru înmagazinările din
România;
Accesul la datele raportate de OPCOM la
ACER. Acestea vor fi accesibile
participanților în format ACER XML, prin
serverul OPCOM FTPS;
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.

Date fundamentale
privind gazele conform
articolului 9 (9) 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,
pentru înmagazinările
din România

Contracte standard
stabilite pe pietele
administrate de
OPCOM
Contracte
nestandardizate
stabilite pe pietele
administrate de
OPCOM

(B) Servicii de raportare a detaliilor privind
contractele angro de energie care au
fost încheiate înainte de data la care
intră în vigoare obligația de raportare
(“Servicii backloading”). În vederea
prestării Serviciilor backloading OPCOM
va realiza următoarele operațiuni:
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N/A

N/A

N/A

i.

ii.

iii.

Contracte standard
și/sau nestandardizate
pentru furnizarea de
energie stabilite în
afara piețelor
administrate de
OPCOM (respectiv
contracte bilaterale
încheiate pe piața de
energie din România),
cu excepția celor
stabilite pe alte piețe
de energie electrică
organizate

Raportarea datelor către ACER, inclusiv
evenimentele ciclului de viață al
următoarelor contracte: standard și
nestandardizate pentru furnizarea de
energie electrică și gaze stabilite pe
piețele administrate de OPCOM,
standard și nestandardizate pentru
furnizarea de energie electrică și gaze
stabilite în afara piețelor administrate
de OPCOM (respectiv contracte
bilaterale încheiate pe piața de energie
din România), cu excepția celor stabilite
pe alte piețe de energie electrică
organizate, precum și executarea
contractelor nestandardizate raportate
de OPCOM către ACER;
Accesul la datele raportate de OPCOM la
ACER. Acestea vor fi accesibile
participanților în format ACER XML, prin
serverul OPCOM FTPS;
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.

(C) Servicii de furnizare a accesului la datele de tranzacționare în
formatele platformelor de tranzacționare pentru participantul la
piață care raportează prin alt Mecanism de Raportare Înregistrat
decât OPCOM (“Servicii accesare date”)

Notă: Serviciul accesare date este evidențiat distinct pentru a permite Participantului la Piață să
raporteze și prin intermediul altui Mecanism de Raportare Înregistrat decât OPCOM. Pe cale de
consecință, Participantul la Piață care va solicita prestarea Serviciului de raportare și/sau a
Serviciului backloading, va solicita și prestarea Serviciului accesare date. Pentru evitarea oricărui
dubiu, Părțile agreează că în situația în care, din eroare, Participantul la Piață nu solicită în cadrul
tabelului de mai sus prestarea de către OPCOM a Serviciului accesare date, acesta se va considera
implicit solicitat odată cu solicitarea prestării Serviciului de raportare și/sau a Serviciului
backloading, nemaifiind necesare alte împuterniciri şi/sau formalități din partea Participantului la
Piaţă şi/sau OPCOM. Data de începere a prestării Serviciului accesare date va fi în această situație
aceeași cu data la care începe prestarea Serviciului de raportare și/sau Serviciului backloading. În
situația în care acestea sunt diferite, se va considera data la care intervine prima.
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2. Solicit prestarea de către Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM ”
S.A. a serviciilor după cum urmează:
De la data de:
Piața de
energie
electrică

Servicii

(A) Servicii de raportare către ACER (”Servicii
de raportare”), în numele și pe seama
participantului la piață, a datelor
relevante conform Regulamentului
REMIT și respectiv conform procedurilor
și standardelor publicate de către ACER,
în termenele impuse de către ACER. În
vederea prestării Serviciilor de raportare
OPCOM
va
realiza
următoarele
operațiuni:
i.

ii.

Raportarea datelor către ACER, inclusiv
evenimentele ciclului de viață al
următoarelor contracte: standard pentru
furnizarea de energie electrică și gaze
stabilite pe piețele administrate de
OPCOM, standard și nestandardizate
pentru furnizarea de energie electrică și
gaze stabilite în afara piețelor
administrate de OPCOM (respectiv
contracte bilaterale încheiate pe piața de
energie din România), cu excepția celor
stabilite pe alte piețe de energie electrică
organizate, precum și executarea
contractelor nestandardizate raportate
de OPCOM către ACER și raportarea
datelor fundamentale privind gazele
conform
articolului
9
(9)
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, pentru înmagazinările
din România;
Accesul la datele raportate de OPCOM la
ACER. Acestea vor fi accesibile
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Contracte stabilite pe
pietele administrate de
OPCOM

Contracte standard
și/sau nestandardizate
pentru furnizarea de
energie stabilite în
afara piețelor
administrate de
OPCOM (respectiv
contracte bilaterale
încheiate pe piața de
energie din România),
cu excepția celor
stabilite pe alte piețe
de energie electrică
organizate
Date fundamentale
privind gazele conform
articolului 9 (9) 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

N/A

Piața de
gaze
naturale

participanților în format ACER XML, prin angro de energie,
serverul OPCOM FTPS;
pentru înmagazinările
Accesul la confirmările de raportare cu din România
succes a datelor primite de OPCOM de la
ACER. Acestea vor fi accesibile
participanților în format ACER XML, prin
serverul OPCOM FTPS.

iii.

(B) Servicii de raportare a detaliilor privind
contractele angro de energie care au fost
încheiate înainte de data la care intră în
vigoare obligația de raportare (“Servicii
backloading”). În vederea prestării
Serviciilor backloading OPCOM va realiza
următoarele operațiuni:
i.

ii.

iii.

Raportarea datelor către ACER, inclusiv
evenimentele ciclului de viață al
următoarelor contracte: standard și
nestandardizate pentru furnizarea de
energie electrică și gaze stabilite pe
piețele administrate de OPCOM,
standard și nestandardizate pentru
furnizarea de energie electrică și gaze
stabilite în afara piețelor administrate de
OPCOM (respectiv contracte bilaterale
încheiate pe piața de energie din
România), cu excepția celor stabilite pe
alte piețe de energie electrică
organizate, precum și executarea
contractelor nestandardizate raportate
de OPCOM către ACER;
Accesul la datele raportate de OPCOM la
ACER. Acestea vor fi accesibile
participanților în format ACER XML, prin
serverul OPCOM FTPS;
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.

Contracte standard
stabilite pe pietele
administrate de
OPCOM
Contracte
nestandardizate
stabilite pe pietele
administrate de
OPCOM
Contracte standard
și/sau nestandardizate
pentru furnizarea de
energie stabilite în
afara piețelor
administrate de
OPCOM (respectiv
contracte bilaterale
încheiate pe piața de
energie din România),
cu excepția celor
stabilite pe alte piețe
de energie electrică
organizate

(C) Servicii de furnizare a accesului la datele de tranzacționare în
formatele platformelor de tranzacționare pentru participantul la
piață care raportează prin alt Mecanism de Raportare Înregistrat
decât OPCOM (“Servicii accesare date”)
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N/A

N/A

Notă: Serviciul accesare date este evidențiat distinct pentru a permite Participantului la Piață să
raporteze și prin intermediul altui Mecanism de Raportare Înregistrat decât OPCOM. Pe cale de
consecință, Participantul la Piață care va solicita prestarea Serviciului de raportare și/sau a
Serviciului backloading, va solicita și prestarea Serviciului accesare date. Pentru evitarea oricărui
dubiu, Părțile agreează că în situația în care, din eroare, Participantul la Piață nu solicită în cadrul
tabelului de mai sus prestarea de către OPCOM a Serviciului accesare date, acesta se va considera
implicit solicitat, odată cu solicitarea prestării Serviciului de raportare și/sau a Serviciului
backloading, nemaifiind necesare alte împuterniciri şi/sau formalități din partea Participantului la
Piaţă şi/sau OPCOM. Data de începere a prestării Serviciului accesare date va fi în această situație
aceeași cu data la care începe prestarea Serviciului de raportare și/sau Serviciului backloading. În
situația în care acestea sunt diferite, se va considera data la care intervine prima.

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

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

Semnătură reprezentant legal: ............................................................................................................
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