OPCOM SA
SINTEZA procedurilor privind facturarea si plata tarifului reglementat practicat de Operatorul pietei de energie electrica si de gaze naturale „OPCOM” SA pentru serviciile prestate
participantilor la pietele centralizate de energie electrica si de certificate verzi, la pietele de gaze naturale si pentru serviciile de raportare catre ACER
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1.Piete centralizate reglementate de energie electrica si de certificate verzi
Componentele
tarifului
reglementat

Componenta
de înscriere

U/M

lei/
participant

Pietele pe care
se aplica

Nu este cazul

Cand se factureaza

Factura se emite si se transmite
electronic (pe e-mail) in maxim 5
zile lucratoare de la data solicitarii
inregistrarii.

Tip
factura

Factura
electronica

Frecventa facturarii si mod de intocmire a facturii

o
singură
data

Se factureaza o singura data, la
inscrierea unui solicitant la una sau mai
multe piete centralizate de energie electrica si de
certificate verzi.

Valoare componenta

Termen de plata

In max. 5 zile lucratoare de la data primirii
facturii.

500 lei

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

A. Pentru participantul care se inregistreaza
in cursul anului
Factura va cuprinde valoarea Tadmin, (la care se
adauga TVA, dupa caz) ponderată cu raportul
dintre numărul de luni în care participantul este
înscris si numărul de luni din anul calendaristic in
curs, pentru fiecare piață la care este
înregistrat participantul respectiv.

Componenta
de administrare

lei/
participant/an

PZU,
PI,
PC-OTC,
PMC,
PCSCV,
PCBCV,
PCCB-LE flex,
PCCB-PC,
PCCB-NC
PCSU,
PCE-ESRE-CV,
PCTL

EXCEPTII:
(1) Pentru Producatorii cu Pi < 5MW se
emite o singura factura indiferent de
numarul de piete centralizate la care este
inregistrat si cuprinde valoarea Tadmin, (la care
se adauga TVA, dupa caz) ponderată cu raportul
dintre numărul de luni în care participantul este
înscris la prima 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
administrate factura se emite si se
transmite electronic (pe e-mail) in
maxim 5 zile lucratoare de la data
inregistrarii.
In cazul inregistrarii participantului
desemnat de o entitate agregata de
producatori de energie electrica pe
baza de surse regenerabile,
aplicarea componentei de
administrare a tarifului reglementat
practicat de OPCOM SA se
realizeaza la puterea instalata
rezultata pentru entitatea agregata,
comunicata OPCOM SA in momentul
inregistrarii la pietele centralizate de
energie electrica administrate.

Factura
electronica

anual

Pentru participantul inregistrat desemnat de o
entitate agregata de producatori de energie
electrica pe baza de surse regenerabile,
operatorul emite o singura factura in baza puterii
instalate rezultate pentru entitatea
agregata, prevazuta in anexa la Conventia de
participare la piata respectiva.
(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).
(3) Producatorii de energie electrica care au
obligatia de achizitie CV, carora le sunt
aplicabile exclusiv prevederile art. 8 alin
(1) lit (b) si/sau c) din Legea nr.220/2008,
platesc componenta de administrare a pietelor
centralizate aferente producatorilor cu
Pi<100kW.

Furnizori, Operatori de retea
si Producatori cu Pi > 1 MW:
13.200 lei
Producatori cu 100 kW <Pi ≤
1 MW: 1.200 lei
Producatori cu Pi ≤ 100 kW:
120 lei

Plata facturii se efectueaza de către
participantul la piața respectivă, integral prin
virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5
(cinci) zile lucratoare de la data primirii
facturii.
Factura se considera achitata la data
inregistrarii platii 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
solicitarii oficiale, se storneaza integral factura
emisa.
Daca factura este achitata, in termen de 30 de
zile de la plata acesteia, se storneaza factura si
se restituie contravaloarea acesteia in max. 5
zile lucratoare de la data transmiterii facturii
de stornare, procesul de inregistrare fiind
anulat.

1. In situația în care un participant solicită
retragerea de la una sau mai multe piețe
administrate de către OPCOM S.A.,
operatorul stornează factura aferentă
componentei de administrare, proporțional
cu perioada cuprinsă între data de 1 a lunii
următoare datei intrării în efectivitate a
retragerii și sfârșitul anului și va restitui
contravaloarea aferentă facturii stornate, în
situatia în care aceasta a fost achitată, în
maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data
transmiterii facturii de stornare.
2. In cazul revocării unui participant de la
una dintre piețele centralizate administrate,
operatorul stornează factura aferentă
componentei de administrare, proporțional
cu perioada cuprinsă între data de 1 a lunii
următoare datei intrării în efectivitate a
revocării și sfârșitul anului și va restitui
contravaloarea aferentă facturii stornate, în
situatia în care aceasta a fost achitată, în
maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data
transmiterii facturii de stornare.
EXCEPTIE:
Contravaloarea componentei de administrare
nu se returnează în cazul retragerii/revocării
de la piețele centralizate a Producătorilor cu
Pi <5 MW si care nu sunt si titulari ai licentei
de furnizare energie electrica.
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B. Factura pentru anul urmator
Factura va cuprinde valoarea Tadmin (la care se
adauga TVA, dupa caz) pentru anul urmator,
pentru fiecare piata centralizata la care este
inregistrat participantul respectiv.

2. Pentru participantii
inregistrati la una sau mai multe
piete centralizate de energie
electrica si de certificate verzi
administrate, factura pentru anul
urmator se emite si transmite
electronic (pe e-mail) in
conformitate cu prevederile
Procedurii privind facturarea si plata
tarifului reglementat practiat de
operatorul pietei de energie
electrica pentru serviciile prestate
participantilor la pietele centralizate
de energie electrica si de certificate
verzi

EXCEPTII:
(1) Pentru Producatorii cu Pi<5MW se
emite o singura factura indiferent de
numarul de piete centralizate la care este
inregistrat.
Pentru participantul inregistrat desemnat de o
entitate agregata de producatori de energie
electrica pe baza de surse regenerabile,
operatorul emite o singura factura in baza
puterii instalate rezultate pentru entitatea
agregata, prevazuta in anexa la Conventia de
participare la piata respectiva.
(2) Producatorilor de energie electrica care
detin centrale electrice Pi<5MW si care sunt
si titulari ai licentei de furnizare energie
electrica nu li se aplica exceptia (1).

In cazul inregistrarii participantului
desemnat de o entitate agregata de
producatori de energie electrica pe
baza de surse regenerabile,
aplicarea componentei de
administrare a tarifului reglementat
practicat de OPCOM SA se
realizeaza la puterea instalata
rezultata pentru entitatea agregata,
comunicata OPCOM SA in momentul
inregistrarii la pietele centralizate de
energie electrica administrate.
Componenta de
tranzactionare
pe
pietele
centralizate de
energie electrica
in care OPCOM
este contraparte

Componenta de
tranzactionare
pe
pietele
centralizate de
energie electrica
in care OPCOM
nu este
contraparte

lei/MWh

PZU,
PI

PCCB-LE flex
PCCB-NC,
PCCB -PC,
PMC,
PCSU
lei/ MWh

b) A doua transa pana la data de 15 iunie a
anului pentru care se achita Tadmin.
Factura se considera achitata la data
inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
SA.
EXCEPTIE:
Producatorii cu Pi<5MW achita factura
integral in max.5 zile lucratoare de la data
primirii facturii.

(3) Producatorii de energie electrica care au
obligatia de achizitie CV, carora le sunt
aplicabile exclusiv prevederile art. 8 alin
(1) lit (b) si/sau c) din Legea nr.220/2008,
platesc componenta de administrare a pietelor
centralizate aferente producatorilor cu
Pi<100kW.

Factura se transmite electronic (pe
e-mail) in primele 3 zile
lucratoare din luna urmatoare
lunii in care s-au realizat
tranzactiile de
vanzare/cumparare energie
electrica.

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

0,18 lei/MWh

Se aplica cantitatilor de energie electrica livrate,
pe piata respectiva, in cursul lunii.

Factura
electronica
Factura aferentă valorii Ttranz bilaterale
(la care se adaugă TVA, după caz)
se transmite electronic (pe e-mail)
in primele 3 zile lucratoare din
luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de
vanzare-cumparare de energie
electrica.

a) Plata integrala/prima transa prin
virament bancar, cu ordin de plata, in max.5
zile lucratoare de la data primiri facturii,

Lunar
Factura va cuprinde valoarea ( Ttranz bilaterale *
MWh), la care se adauga TVA, dupa caz.
Se aplica cantitatilor de energie electrica
tranzactionate in cursul lunii.

0,10 lei/MWh

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

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 platii in extrasul bancar al OPCOM
SA.
Participanții la PC-OTC care acceptă
intermedierea unei tranzacții între doi
participanți aflați în imposibilitatea tranzacționării
în mod direct conform listelor de eligibilitate, nu
vor plăti Ttranz bilaterale pentru tranzacțiile
intermediate.

In situatia in care factura a fost emisa
eronat/cu erori, se emite, dupa caz, o factura
corectata.

PCTL
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lei/ MWh

lei/CV

lei/CV

PC-OTC

PCSCV

Factura va cuprinde valoarea ( Ttranz bilaterale *
MWh), la care se adauga TVA, dupa caz.
Factura
electronica

lunar

Factura aferentă valorii Ttranz bilaterale
(la care se adaugă TVA, după caz)
se transmite electronic (pe e-mail)
in primele 3 zile lucratoare din
luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de
vanzare-cumparare de certificate
verzi.

PCBCV

Factura aferentă valorii Ttranz bilaterale
(la care se adaugă TVA, după caz)
se transmite electronic (pe e-mail),
participanților la PCV, parteneri de
contract, în primele 3 (trei) zile
lucrătoare din luna următoare
lunii în care s-a realizat
transferul CV din contul
vânzătorului în contul
cumpărătorului în baza tranzacțiilor
de vânzare/cumpărare CV.

PCE-ESRE-CV

Factura aferentă valorii Ttranz bilaterale
(la care se adaugă TVA, după caz)
se transmite electronic (pe e-mail)
in primele 3 zile lucratoare din
luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de
vanzare-cumparare de energie
electrica.

lei/MWh
lei/CV

Factura aferentă valorii Ttranz bilaterale
(la care se adaugă TVA, după caz)
se transmite electronic (pe e-mail)
in primele 3 zile lucratoare din
luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de
vanzare-cumparare de energie
electrica.

Se aplica cantitatilor de energie electrica
tranzactionate in cursul lunii.

0,12 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 platii in extrasul bancar al OPCOM
SA.

Factura va cuprinde valoarea ( Ttranz bilaterale * CV),
la care se adauga TVA, dupa caz.
Se aplica numarului de certificate verzi
tranzactionate pe PCV in cursul lunii.

Factura va cuprinde valoarea ( Ttranz bilaterale * CV),
la care se adauga TVA, dupa caz.

0,08 lei/ CV

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
electronica

lunar

Factura va cuprinde valoarea ( Ttranz bilaterale *
MWh), la care se adauga TVA si valoarea ( Ttranz
bilaterale * CV), la care se adauga TVA, dupa caz.
Se aplica cantitatilor de energie electrica
tranzactionate in cursul lunii si numarului de CV
asociate.

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 platii in extrasul bancar al OPCOM
SA.
Participanții la PC-OTC care acceptă
intermedierea unei tranzacții între doi
participanți aflați în imposibilitatea tranzacționării
în mod direct conform listelor de eligibilitate, nu
vor plăti Ttranz bilaterale pentru tranzacțiile
intermediate.

0,10 lei/MWh
0,08 lei/CV

EXCEPTIE:
Factura cu valoarea Ttranz bilaterale (la care se
adaugă TVA, după caz) mai mică de 15 lei va
fi achitată doar atunci cand valoarea
insumată a facturilor emise totalizează
împreuna, sau imediat ce depășesc, suma
de 15 lei.
Plata facturilor cumulate se efectuează de
către participant prin virament bancar, cu ordin
de plată, în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare
de la data la care s-a atins sau s-a depasit
suma de 15 lei, dar nu mai târziu de data
de 12 ianuarie a anului următor, pentru care
se facturează.

In situatia in care factura a fost emisa
eronat/cu erori, se emite, dupa caz, o factura
corectata.

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 platii in extrasul bancar al OPCOM
SA.

Legislatie aplicabila:
Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Codul fiscal;
Ordinul ANRE nr.192/23.09.2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat aferent activitatii reglementate desfasurate de catre operatorul pietei de energie electrica;
Ordinul ANRE nr.231/16.12.2019 pentru aprobarea venitului reglementat aferent activitatii reglementate desfasurate de catre operatorul pietei de energie electrica pentru anul 2020.
Informarea privind tariful reglementat stabilit pentru anul 2020, publicat pe site – web – ul OPCOM SA, ca urmare a aprobarii de catre ANRE a venitului reglementat aferent activitatii reglementate desfasurate de catre Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze
Naturale „OPCOM” SA prin Ordinul ANRE nr.231/16.12.2019;
Procedura privind modul de calcul al componentelor tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica;
Procedura privind facturarea si plata tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica pentru serviciile prestate participantilor la pietele centralizate de energie electrica si de certificate verzi.
Ordinul ANRE nr.64/31.03.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de incheiere a contractelor bilaterale de energie electrica prin licitatie extinsa si utilizarea produselor care sa asigure flexibilitatea tranzactionarii.
Ordinul ANRE nr.129/24.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata centralizata destinata atribuirii contractelor de energie electrica pentru perioade lungi de livrare.
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2. Piete centralizate de gaze naturale
Tarif

Tarif
de înscriere

Tarif
de administrare

U/M

lei/
participant

lei/
participant

Pietele pe
care se
aplica

Nu este
cazul

PZU-GN
PCGN-LN
PCGN-LP
PCGN-OTC

Cand se factureaza

Factura se emite si se transmite
electronic (pe e-mail) in maxim 5 zile
lucratoare de la data solicitarii
inregistrarii.

Tarif de
tranzactionare
pe
piata de gaze in
care OPCOM nu
este contraparte

PZU-GN
lei/ MWh

PCGN-LN
PCGN-LP
lei/ MWh
PCGN-OTC

Frecventa facturarii si mod de intocmire a facturii

o
singură
data

In primul an factura se emite si se
transmite electronic pe email, in maxim
5 zile lucratoare de la data
inregistrarii.
anual

In al doilea an, pentru participantii
inregistrati, factura se emite in luna
decembrie a anului curent pentru anul
urmator.
Tarif de
tranzactionare
pe
piata de gaze in
care OPCOM este
contraparte

Tip
factura

Factura va cuprinde valoarea tarifului (la care se
adauga TVA dupa caz)ponderata cu raportul
dintre nr.de luni in care participantul este inscris
si nr.de luni din anul calendaristic.

Factura va cuprinde valoarea (Ttranz
contraparte * MWh), la care se adauga TVA,
dupa caz.
Se aplica cantitatilor de gaze naturale
tranzactionate la vanzare, respectiv la
cumparare in cursul lunii de livrare.
lunar
Tariful de tranzactionare se aplica cantitatilor de
gaze naturale tranzactionate in luna respectiva,
conform datelor comunicate prin formularele de
incheiere a tranzactiei.

Termen de plata
In max. 5 zile lucratoare de la data primirii
facturii.

220 lei

*
5.000 lei -PGN OP1
2.500 lei -PGN OP2
2.500 lei -PGN CF1
1.000 lei -PGN CF2
200 lei -PGN CF3

Factura
electronica

Factura se emite cu data ultimei zile a
lunii de livrare si se transmite electronic
(pe e-mail) in primele 3 zile bancare
lucratoare ale lunii urmatoare lunii de
livrare.

Factura se emite si se transmite
electronic (pe e-mail) in primele 3 zile
lucratoare din luna urmatoare lunii in
care au fost incheiate tranzactiile de
vanzare/cumparare a gazelor naturale.

Tariful de înscriere se percepe o singură dată și
nu se aplică pentru participanții deja înregistrați
la una dintre piețele centralizate administrate în
cadrul OPCOM, prin urmare pentru înscrierea la
PZU-GN se va percepe tarif de înscriere numai
pentru situația în care agentul economic nu mai
este înregistrat la o altă piață OPCOM

Valoare tarif

0.04 lei/MWh

0.02 lei/MWh

0.04 lei/MWh

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

In max. 5 zile lucratoare de la data primirii
facturii.
Factura se considera achitata la data
inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
SA.

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

Situatii deosebite privind facturarea:
retragerea/revocarea
In situatia in care un solicitant nu achita
factura in termen de o luna de la solicitarea
inregistrarii,procesul de inregistrare se
anuleaza si se storneaza factura aferenta
tarifului de inscriere.

In situatia retragerii participantului de pe piata
centralizata a contractelor bilaterale de gaze
naturale/piata pentru ziua urmatoare de gaze
naturale, OPCOM SA are obligatia emiterii
facturii de regularizare, in termen de 5 zile
lucratoare de la data retragerii acestuia.

In situatia in care factura a fost emisa
eronat/cu erori, se emite, dupa caz, o factura
corectata.

In max. 5 zile lucratoare de la data primirii
facturii.
Factura se considera achitata la data
inregistrarii platii in extrasul bancar al OPCOM
SA.

Legislatie aplicabila:

-Ordin ANRE nr.54/22.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzactionare pe piata centralizata de gaze naturale administrata de OPCOM SA, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Procedura privind inregistrarea participantilor la pietele de gaze naturale administrate de OPCOM SA-revizia 2-aviz ANRE nr.18/20.09.2017;
-Procedura privind incasarile si platile aferente tranzactiilor pe Piata pentru Ziua Urmatoare de Gaze Naturale-revizia 1-aviz ANRE nr.21/06.03.2019
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*Nota:
Abrevieri folosite:
Denumire tarif
Tarif de înscriere pe PCGN inclusiv pe PZU-GN

Abreviere
Ti

Tarif de administrare pe PCGN inclusiv pe PZU-GN - operator economic din sectorul gazelor naturale (titular de licență
acordată de autoritatea competentă)

Ta PGN OP1

Tarif de administrare pe PCGN inclusiv pe PZU-GN - operator economic din sectorul gazelor naturale (titular de licență
acordată de autoritatea competentă) care își asumă responsabilitatea introducerii atât de oferte de cumpărare căt și de oferte
de vânzare pe piețele centralizate de gaze naturale

Ta PGN OP2

Tarif de administrare pe PCGN inclusiv pe PZU-GN - client final cu consum anual de gaze naturale mai mare de 11.627,78
MWh

Ta PGN CF1

Tarif de administrare pe PCGN inclusiv pe PZU-GN - client final cu consum anual de gaze naturale mai mare de 1.162,78 MWh
și mai mic sau egal cu 11.627,78 MWh**

Ta PGN CF2

Tarif de administrare pe PCGN inclusiv pe PZU-GN - client final cu consum anual de gaze naturale mai mic sau egal cu
1.162,78 MWh**

Ta PGN CF3

Tarif de realizare a tranzacțiilor pe PCGN pentru modalitățile de tranzacționare PCGN-LN și PCGN-LP

Tt PCGN-LN ;
Tt PCGN-LP

Tarif de realizare a tranzacțiilor pe PZU-GN***

Tt PZU-GN

Tarif de realizare a tranzacțiilor pe PCGN pentru modalitatea de tranzacționare PCGN-OTC

Tt PCGN-OTC

** clientul final care dorește să fie încadrat în această categorie va prezenta la înscriere o dovadă a consumului de gaze naturale în anul
gazier anterior. Începând cu al doilea an de înregistrare clientul va transmite până la data de 29 noiembrie consumul de gaze naturale
din anul gazier încheiat. În cazul în care nu transmite până la data stabilită consumul de gaze naturale din anul gazier încheiat, clientul
va fi încadrat la categoria maximă de consum.
***tariful include toate serviciile aferente tranzacțiilor pe PZU-GN avand OPCOM contraparte
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OPCOM SA
SINTEZA procedurilor privind facturarea si plata tarifului reglementat practicat de Operatorul pietei de energie electrica si de gaze naturale „OPCOM” SA pentru serviciile prestate
participantilor la pietele centralizate de energie electrica si de certificate verzi, la pietele de gaze naturale si pentru serviciile de raportare catre ACER

REVIZIA din 28.08.2020
Nota: Modificarile sunt in vigoare incepand cu data de 01.09.2020 si sunt semnalate cu culoarea albastra

3. Servicii de raportare catre ACER
3.1. Servicii de raportare catre ACER pentru Pietele de Gaze Naturale
Numar
de
identif.
tarif

Valoare tarif,
lei/participant
/an

Servicii

Tarif de
raportare

Tgn1

1800

servicii de raportare catre ACER a datelor,
tranzactii si oferte stabilite pe piețele
administrate de OPCOM

2

Tarif de accesare
date

Tgn2

2800

servicii de accesare date

3

Tarif de
raportare

Tgb1

1800

4

Tarif de backloading

Tgb2

1800

5

Tarif de raportare DFG
OSI

TgbDFG1

4600

6

III. Alte situatii de prestare a
serviciilor REMIT- pentru
beneficiarii care nu au calitatea
de participant la pietele
adminstrate de OPCOM

Simbol
tarif

1
I. Pt.calitatea de participant la
pietele administrate de OPCOM

II. Pt.calitatea de participant la
pietele administrate de OPCOM,
cu tranzactii bilaterale si/sau pe
alte piete

Denumire tarif

Tarif de raportare
DFG

TgbDFG2

1800

7

Tarif de
raportare

Tgn3

4600

8

Tarif de
backloading

Tgn4

4600

servicii de raportare a contractelor standard
si/sau nestandardizate stabilite în afara
piețelor administrate de OPCOM
servicii backloading a contractelor standard
si/sau nestandardizate stabilite în afara
piețelor administrate de OPCOM
servicii de raportare a datelor fundamentale
privind gazele conform articolelor 9 (7) - 9
(8) din Regulamentul 1348/2014, pentru
înmagazinările din România ale Operatorilor
Sistemelor de Înmagazinare
servicii de raportare a datelor fundamentale
privind gazele conform art. 9 (9) din
Regulamentul 1348/2014
servicii de raportare a contractelor standard
si/sau nestandardizate stabilite în afara
piețelor administrate de OPCOM
servicii backloading a contractelor standard
si sau nestandardizate stabilite în afara
piețelor administrate de OPCOM
servicii de raportare a datelor fundamentale
privind gazele conform art. 9 (9) din
Regulamentul 1348/2014

9

Tarif de raportare
DFG

TgbDFG3

4600

10

Tarif pachet Servicii de
raportare și Servicii
backloading

Tgn5

6400

pachet de servicii de raportare și servicii
backloading

11

Tarif pachet Servicii de
raportare și Servicii de
raportare DFG

Tgn6

6400

pachet de servicii de raportare și servicii de
raportare DFG

12

Tarif pachet Servicii
backloading și Servicii
de raportare DFG

Tgn7

6400

pachet de servicii backloading și servicii de
raportare DFG

13

Tarif pachet Servicii de
raportare, Servicii
backloading și Servicii
de raportare DFG

Tgn8

8200

pachet de servicii de raportare, servicii
backloading și servicii de raportare DFG

Cand se factureaza

Factura se transmite
electronic (pe email)
lunar partenerului
contractual, in
primele 5 zile
lucratoare din luna
urmatoare lunii
pentru care se
presteaza serviciile
si va cuprinde 1/12
din valoarea anuala
a fiecarui tarif (la
care se adauga TVA
dupa caz).

Tip factura

Frecventa
facturii

Termen de plata

In max. 5 zile
lucratoare de la
data primirii
facturii.
Factura
electronica

Lunar

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

Situatii deosebite
privind facturarea,
incetare acord

In cazul in care
participantul la piata,
in mod nejustificat,
refuza sau intarzie
mai mult de 30 de
zile calendaristice
plata tarifelor,
OPCOM SA va putea
considera Acordul
reziliat de drept,
nefiind necesara
notificarea
anterioara a
participantului la
piata, punerea in
intarziere sau orice
alta formalitate
prealabila si fara a
se adresa vreunei
instante.
Participantul la piata
va ramane obligat la
plata sumelor
datorate si
neachitate si la
acoperirea oricarui
prejudiciu astfel
cauzat.
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participantilor la pietele centralizate de energie electrica si de certificate verzi, la pietele de gaze naturale si pentru serviciile de raportare catre ACER

REVIZIA din 28.08.2020
Nota: Modificarile sunt in vigoare incepand cu data de 01.09.2020 si sunt semnalate cu culoarea albastra
3.2. Servicii de raportare catre ACER pentru Pietele de Energie Electrica nereglementate
Nr.iden
tif.tarif

Denumire
tarif

Simbol
tarif

Valoare tarif,
lei/participan
t/an

Servicii

14

Tarif de
raportare

T3

4600

servicii de raportare a contractelor standard
si/sau nestandardizate

15

Tarif de
backloading

T4

4600

servicii backloading a contractelor standard
si/sau nestandardizate

I. Alte situatii de prestare a
serviciilor REMIT - pentru
beneficiarii care nu au calitatea
de participant la pietele
adminstrate de OPCOM

16

Tarif pachet Servicii de
raportare și Servicii
backloading

T5

6400

pachet de servicii de raportare și servicii
backloading

Cand se
factureaza

Factura se transmite
electronic (pe email)
lunar partenerului
contractual,in
primele 5 zile
lucratoare din luna
urmatoare lunii
pentru care se
presteaza serviciile
si va cuprinde 1/12
din valoarea anuala
a fiecarui tarif (la
care se adauga TVA
dupa caz).

Tip
factura

Frecven
ta
facturii

Termen de
plata

In max. 5 zile
lucratoare de la
data primirii
facturii.
Factura
electronica

Lunar

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

Situatii deosebite
privind
facturarea:
incetarea
acordului
In cazul in care
participantul la piata,
in mod nejustificat,
refuza sau intarzie
mai mult de 30 de
zile calendaristice
plata tarifelor,
OPCOM SA va putea
considera Acordul
reziliat de drept,
nefiind necesara
notificarea
anterioara a
participantului la
piata, punerea in
intarziere sau orice
alta formalitate
prealabila si fara a
se adresa vreunei
instante.
Participantul la piata
va ramane obligat la
plata sumelor
datorate si
neachitate si la
acoperirea oricarui
prejudiciu astfel
cauzat

Legislatie:
- Acordurile REMIT privind raportarea de date catre ACER;
- Procedura privind modalitatea si termenele de plata a tarifelor practicate de OPCOM SA pentru serviciile de raportare catre ACER.
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