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1. SCOP
Această procedură are drept scop stabilirea modalităților și a termenelor de plată aferente tarifelor
practicate de operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale pentru serviciile prestate
conform „Acordului privind accesarea si raportarea de date”.
2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Prezenta procedură se aplică de către operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale
pentru facturarea și încasarea contravalorii tarifelor practicate pentru serviciile prestate conform
„Acordului privind accesarea si raportarea de date” si de catre partenerii contractuali pentru efectuarea
plăților aferente obligațiilor respective.
2.2. Tariful pentru serviciile prestate de către operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale
se aplică pentru activitățile desfășurate pe următoarele piețe administrate:
a) Piața de energie electrica;
b) Piața de gaze naturale.

3. ACRONIME
OPCOM S.A.- Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.;
4. DEFINIŢII
4.1.

Servicii accesare date - servicii de furnizare a accesului la datele de tranzacționare pentru
participantul la piață.

4.2.

Servicii de raportare - servicii de raportare către ACER, în numele și pe seama participantului la
piață, a datelor relevante conform REMIT și respectiv conform procedurilor și standardelor
publicate de către ACER, în termenele impuse de către ACER.

4.3.

Servicii backloading - servicii de raportare a detaliilor, în numele și pe seama participantului la
piață, privind contractele angro de energie care au fost încheiate înainte de data la care intră în
vigoare obligația de raportare și care se află în derulare la această dată;

4.4.

Factura electronica - factura care contine informațiile solicitate de Codul fiscal în vigoare și care
a fost emisă, trimisă și primită în format electronic.

4.5.

Partener contractual - orice persoană juridică/persoana fizică autorizată/întreprindere
individuală/întreprindere familială care incheie cu OPCOM SA „Acordul privind accesarea si
raportarea de date”.
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5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
5.1. Legea nr.127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale
nr.123/2012 si a Legii petrolului nr.238/2004.
5.2. Ordinul ANRE 01/2015 privind instituirea Registrului national al participantilor la piata angro de
energie si aprobarea procedurii de inregistrare a participantilor la piata angro de energie.
5.3. Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și
transparența pieței angro de energie (”REMIT”).
5.4. 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.
6. MOD DE LUCRU
6.1. Tarifele practicate de OPCOM S.A. pentru serviciile prestate conform „Acordului privind
accesarea si rapoartarea de date” sunt:
6.1.1. Tarif servicii accesare date – Tacces (lei/participant/an), aplicat anual fiecarui partener contractual
la piata de energie electrica si la piata de gaze naturale;
6.1.2. Tarif servicii raportare date – Traportare (lei/participant/an), aplicat anual fiecarui partener
contractual la piata de energie electrica si la piata de gaze naturale;
6.1.3. Tarif servicii backloading – Tbackloading (lei/participant/an), aplicat anual fiecarui partener
contractual la piata de energie electrica si la piata de gaze naturale.

6.2. Facturarea, modalitatea de plata și termenele de plată ale tarifelor practicate de
OPCOM S.A. pentru serviciile prestate conform „Acordului privind accesarea si raportarea de
date”
6.2.1. Factura aferentă Tacces, Traportare, Tbackloading se transmite electronic (pe e-mail) lunar partenerului
contractual, în primele 5 (cinci) zile lucratoare din luna următoare lunii pentru care se presteaza
serviciile și va cuprinde 1/12 din valoarea anuala a Tacces, Traportare, Tbackloading, (la care se adaugă
TVA, dupa caz);
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a) Prima factura este aferenta lunii in care se semneaza „Acordul privind accesarea si raportarea
de date” și va cuprinde 1/12 din valoarea anuala a Tacces, Traportare, Tbackloading, (la care se adaugă
TVA, dupa caz), indiferent de data din cursul lunii la care se semneaza acordul;
b) Ultima factura este aferenta lunii in care se inceteaza „Acordul privind accesarea si raportarea
de date” și va cuprinde 1/12 din valoarea anuala a Tacces, Traportare, Tbackloading, (la care se adaugă
TVA, dupa caz), indiferent de data din cursul lunii la care inceteaza acordul.
6.2.2. Plata facturii se efectueaza de către partenerul contractual prin virament bancar, cu ordin de
plată, în maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii prevăzute la lit.a)-b). Factura
se consideră achitată de către partenerul contractual la data inregistrarii plății /incasarii în
extrasul de cont bancar al OPCOM S.A..

7. DISPOZIȚII FINALE
7.1. Facturile electronice vor fi intocmite conform prevederilor legale in vigoare.
7.2. Autenticitatea originii, integritatea continutului si lizibilitatea facturii emise in format electronic,
sunt garantate de OPCOM S.A. prin semnatura electronica si atribuirea de serie si numar intern,
specific, conform legii.
7.3. La solicitarea oricărui partener contractual, OPCOM SA remite sau transmite acestuia factura în
format tipărit. Costurile de transmitere a facturii in format tiparit sunt suportate de participant.

