Act Adiţional nr. .....
la Acordul privind accesarea și raportarea de date pentru participanţii care nu sunt înregistraţi pe
pieţele administrate de OPCOM
(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”
și
(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 entitate care are obligaţia de a raporta detaliile contractelor angro de energie
şi/sau date fundamentale privind gazele, denumită în continuare ”Beneficiarul Serviciilor”
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 pentru participanţii care nu sunt înregistraţi pe pieţele administrate de OPCOM (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 (”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) Datele de identificare ale Beneficiarului Serviciilor au fost modificate ulterior datei semnării
Acordului,
(C) Părțile agreează să amendeze Acordul în scopul evidențierii datelor actuale de identificare a
Părților,
Părţile au decis încheierea prezentului Act Adiţional la Acord şi au stabilit următoarele:
1.

În temeiul prezentului Act Adiţional Părțile agreează că preambulul la Acord se modifică și
va avea următorul conținut:

(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”
și
(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 entitate care are obligaţia de a raporta detaliile contractelor angro de energie
şi/sau date fundamentale privind gazele, denumită în continuare ”Beneficiarul Serviciilor”
2.

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.

3.

Prezentul Act Adițional este guvernat de și interpretat în conformitate cu legislația
României.
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Prezentul Act Adițional 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.
Prin

Beneficiarul Serviciilor
Prin

Director General,
Victor Ionescu

Director Economic,
Silvia Fediuc

Director D.I.T.
Remus Bârsănescu
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