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ACORD PRIVIND RAPORTAREA DE DATE BACKLOADING

Prezentul acord privind raportarea de date backloading (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. ..........................................................................................................................................,
cu sediul în ......................................................, funcționând potrivit legilor din
................................................., 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 obligația de a raporta detaliile contractelor angro de energie,
denumită în continuare ”Beneficiarul Serviciilor”
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,
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(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
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 Beneficiarul Serviciilor 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 Beneficiarul Serviciilor a realizat tranzacții cu energie pe piețele administrate de
către OPCOM,
(G) Solicitarea Beneficiarului Serviciilor adresată OPCOM, inclusă în Anexa 1 la prezentul
Acord, de a îl asista în vederea îndeplinirii obligațiilor sale de raportare backloading către
ACER.
(H) Intenția OPCOM de a acționa în numele și pe seama Beneficiarului Serviciilor 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 către
ACER a detaliilor privind contractele angro de energie care au fost încheiate pe piețele
administrate de către OPCOM înainte de data la care intră în vigoare obligația de raportare
(“Servicii backloading”) pentru Beneficiarul Serviciilor. În acest sens Beneficiarul Servicilor
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
Beneficiarului Serviciilor.
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 amendate în funcție de reglementări și solicitările
ACER.
c) În considerarea Serviciilor prestate de către OPCOM, Beneficiarul Serviciilor va achita
tarifele prevăzute în Anexa 4 (”Tarife”).
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Art. 2. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI SERVICIILOR
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 precizat 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 de tranzacționare OPCOM; Informarea va include atât
codul ACER existent cât și codul ACER modificat al Beneficiarului Serviciilor. În caz contrar,
OPCOM nu este responsabil pentru rejectarea datelor relevante raportate în numele
acestuia către ACER;
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) Să informeze OPCOM în cel mai scurt termen cu privire la oricare erori și/sau inadvertențe
identificate în datele de tranzacționare accesibile Beneficiarului Serviciilor în formatele
platformelor de tranzacționare 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 Beneficiarului
Serviciilor, 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 conform prevederilor prezentului Acord;
i) În cazul executării necorespunzătoare sau neexecutării oricărei obligaţii de plată prevăzute
în prezentul Acord în sarcina sa, Beneficiarul Serviciilor 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, Beneficiarul Serviciilor 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 fără notificare prealabilă în cazul în care Beneficiarul Serviciilor nu a plătit sau a
refuzat în mod nejustificat să plătească Tarifele prevăzute în Acord;
k) Beneficiarul Serviciilor declară și garantează că fiecare informație/document
furnizată/furnizat către OPCOM în vederea îndeplinirii Serviciilor va fi adevărată, completă,
exactă și nu va fi de natură a induce în eroare, iar OPCOM va colecta datele astfel primite
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fără a efectua investigații proprii cu privire la acestea, bazându-se pe respectivele date în
vederea prestării Serviciilor.
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 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 Beneficiarul Serviciilor, după caz;
e) Să informeze Beneficiarul Serviciilor în situația în care datele relevante nu au fost raportate
către ACER;
f) Să emită şi să transmită factura lunară către Beneficiarul Serviciilor pentru contravaloarea
tarifelor.
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 Beneficiarul Serviciilor, 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 Beneficiarului
Serviciilor, punerea în întârziere sau orice altă formalitate prealabilă și fără a se adresa
vreunei instanțe. Beneficiarul Serviciilor 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 transmisă cu 30 de
zile anterior datei de la care va opera încetarea Acordului, 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 Beneficiarul Serviciilor este Partea care denunţă Acordul, acesta va rămâne obligat
la efectuarea plăţilor datorate şi neefectuate pentru Serviciile prestate de OPCOM
până la momentul încetării Acordului. Beneficiarul Serviciilor va efectua aceste plăţi
imediat după transmiterea notificării către OPCOM.
b) Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele Părţi, prestarea
Serviciilor începând cu data precizată în Anexa 1.
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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
Beneficiarul Serviciilor/ACER, indiferent de cauza care a generat-o;
(ii) nefuncţionarea, suspendarea ori întreruperea din orice cauze a căilor de comunicaţie
ale Beneficiarului Serviciilor 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
Beneficiarul Serviciilor 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 Beneficiarul Serviciilor
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.
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 conventii 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.
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;
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(iii)

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

(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.

e) Prevederea de la Art. 7 lit. a) 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.
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 prevăzute în acest Acord.
c) 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.
d) Anexele fac parte integrantă din prezentul Acord. Conţinutul Anexei 3 (Formularul 3a) va fi
definitivat în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la data semnării prezentului
Acord.
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e) 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.

Beneficiarul Serviciilor

Director General,
Victor Ionescu

Director Economic,
Silvia Fediuc

Director DIT
Remus Bârsănescu
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Anexa nr. 1
Formular - Solicitarea Beneficiarului Serviciilor

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 Pieţei de Energie
Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM ” S.A.

Serviciul

Piața de
energie
electrică1

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:

1

i.

Raportarea datelor către ACER, inclusiv evenimentele ciclului
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.

Se va bifa de către Beneficiarul Serviciilor
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2. Solicit prestarea de către Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM ”
S.A. a serviciilor după cum urmează:

Serviciu prestat

Piața

Servicii backloading

energie electrică

De la data de2:

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

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

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

2

Se va completa de către Beneficiarul Serviciilor

10

Anexa nr. 2
Date solicitant

Nume

Denumire scurtă
Sediu
Adresa de corespondenta

Număr de telefon
Număr de fax
Adresa de email
Cod ACER
Persoane autorizate să
reprezinte solicitantul
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Anexa nr. 3
Formular 3a – Date relevante și modalitate de comunicare date relevante de către
Beneficiarul Serviciilor

Pentru prestarea de către Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM ”
S.A., în numele și pe seama Beneficiarului Serviciilor a Serviciilor de raportare backloading –
componenta referitoare la ciclul de viață a unei tranzacții/contract 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.

După data semnării prezentului Acord, OPCOM va elabora şi va comunica Beneficiarului Serviciilor
Formularul 3a – Date relevante și modalitate de comunicare date relevante de către Beneficiarul
Serviciilor („Formularul 3a”).
Formularul 3a va fi obligatoriu pentru Părţile Acordului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la
data comunicării acestuia de către OPCOM către Beneficiarului Serviciilor.
Beneficiarul Serviciilor poate confirma Formularul 3a în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data
primirii acestuia de la OPCOM. Lipsa confirmării din partea Beneficiarului Serviciilor nu afectează
obligaţia acestuia de a utiliza Formularul 3a de la data întrunirii termenului de 5 (cinci) zile
lucrătoare de la data comunicării acestuia de către OPCOM către Beneficiarul Serviciilor.
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Anexa nr. 3
Formular 3b – Date relevante și modalitate de comunicare date relevante de către
Beneficiarul Serviciilor
Pentru prestarea de către Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM”
S.A., în numele și pe seama Beneficiarului Serviciilor a Serviciilor backloading 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 conform formularului 3b prevăzut în cele
de mai jos.
Nr.
crt.
1.
2.

Numar
camp din Identificator camp
TRUM*
Camp 1
ID Participant la piata
Camp 4
ID Contraparte

Cod ACER
Cod ACER

3.

Camp 6

ID Entitate raportoare

B0000117H.RO

Codul ACER al OPCOM

4.

Camp 11

Indicator Buy/sell

1 caracter

Valori acceptate:
B=Buy; S= Sell; C=Buy and Sell

5.

Camp 21

ID Contract

NA

Obligatoriu „NA”

6.

Camp 22

Nume Contract

BACKLOADING

Obligatoriu va fi trecut ca
nume de contract
"BACKLOADING"

7.
8.

Camp 23
Camp 24

Tip Contract
Tip energie

FW
2 caractere

9.

Camp 26

Metoda de decontare

1 caracter

10.

Camp 27

ID Piata organizata

B0000117H.RO

11.

Camp 30

Marca de timp a
tranzactiei

12.

Camp 31’ Identificator tranzactie
(necesar
pentru
completa
re camp
31 din
TRUM)

10 caractere, format ISO
8601
“aaaa-ll-zz”
Sir, max. 80 caractere (litere
mari, litere mici, cifre, “_”, ““, “ ”).

Descriere

Observatii

Valori acceptate:
EL=Electricity; NG=Gas;
Valori acceptate:
P=Physical; C=Cash;
O=Optional for counterparty;
Codul ACER al OPCOM (unde
s-a realizat tranzactia):
B0000117H.RO
10 caractere, format ISO 8601

Identificatorul tranzactiei
alocat de participant trebuie
sa fie unic pentru fiecare
contract in parte.
OPCOM va genera UTI
(identificatorul unic al
tranzactiei asa cum este
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Nr.
crt.

Numar
camp din Identificator camp
TRUM*

Descriere

Observatii
definit in TRUM, camp 31)
cumuland identificatorul
participantului, al
contrapartii, marca de timp a
tranzactiei si identificatorul
tranzactiei, eliminand
caracterele care nu sunt
permise de ACER.

13.

Camp 35

Pret

Numar, 2 cifre zecimale,
separator zecimal “.”
Exemple: 25.60; 234.98;
1234.89; 123.00
RON
Numar, 3 cifre zecimale,
separator zecimal “.”
Exemple: 1.560; 12.435;
125.987; 1256.230
MW, MWh/h

14.
15.

Camp 37
Camp 40

Moneda
Cantitate

16.

Camp 42

Unitate de masura
pentru linia 15
(campul 40)

17.

Camp 48

Punct sau zona de
livrare

10YRO-TEL------P

Pentru Romania codul <eic>
al Transelectrica: 10YRO-TEL-----P

18.

Camp 49
Camp 50

20.

Camp 54

Ora de start a livrarii

10 caractere, format ISO
8601, aaaa-ll-zz
10 caractere, format ISO
8601, aaaa-ll-zz
Ex: 00:00

aaaa-anul; ll – luna; zz-ziua

19.

Data de inceput a
livrarii
Data de sfarsit a livrarii

21.

Camp 54

Ora de sfarsit a livrarii

Ex: 00:00

22.

Camp 51

Durata

1 caracter

Unitatea de masura pentru
cantitate

aaaa-anul; ll – luna; zz-ziua
ISO 8601; TIMP LOCAL (EET)
(zona de livrare); format:
HH:MM
ISO 8601; TIMP LOCAL (EET)
(zona de livrare); format:
HH:MM;
Daca ora de sfarsit a livrarii
este 24:00, participantul va
completa cu 00:00, aceasta
ora fiind interpretata in
procesul de raportare ca ora
24:00.
Valori acceptate:
N=Minutes; H= Hour; D= Day;
W= Week; M =Month; Q =
Quarter; S= Season; Y=
Annual; O=Other
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Nr.
crt.
23.

Numar
camp din Identificator camp
TRUM*
Camp 52 Tip profil livrare

Sir, 2 caractere

24.

Camp 53

Zilele de livrare

Sir

25.

Camp 54

Ora de start a livrarii

Ex: 00:00

26.

Camp 54

Ora de sfarsit a livrarii

Ex: 07:00

Descriere

Observatii
Valori acceptate:
BL=Base load; PL=Peak load;
OP=Off-Peak load;
BH=Hour/Block Hours; SH
=Shaped; GD=Gas Day;
OT=Other
Valori acceptate:
MO=Monday; TU=Tuesday;
WE=Wednesday;
TH=Thursday; FR=Friday;
SA=Saturday; SU-Sunday;
XB=Excluding bank holidays;
IB; WD=Week days;
WN=Weekend
Exemple:
MO; orice combinatie cum ar
fi: MotoFR;
WN
ISO 8601; TIMP LOCAL (EET)
(zona de livrare); format:
HH:MM
ISO 8601; TIMP LOCAL (EET)
(zona de livrare); format:
HH:MM

*TRUM (Transaction Reporting User Manual (TRUM)
Explicatii:
 Pentru profil de livrare de tip banda este suficienta completarea pana la linia 23 inclusiv.
 Profilele de livrare diferite de banda se definesc prin utilizarea liniilor 24, 25 si 26.
 Pot fi utilizate mai multe linii 24, in cazul unor profile de livrare diferite de la zi la zi sau pe
grupe de zile.
 In cazul utilizarii liniei 24 (profil de livrare diferit de banda) este obligatorie utilizarea unei
cel putin a unei perechi de linii 25 si 26.
 Liniile 25 si 26 se repeta la fiecare linie 24.
Modalitatea de comunicare - cerinte
1. Datele relevante vor fi comunicate sub forma unui fisier csv. Acesta trebuie sa aiba numele
sub forma BKL_CODACERPARTICIPANT_AAAALLZZ_NUMARFISIER.csv Numarul fisierului
are rolul de a identifica fisierul in cazul trimiterii mai multor fisiere intr-o zi.
2. Pentru generarea fisierului csv trebuie sa utilizati “Macheta Formular 3b.xls” ce v-a fost
transmisa prin email.
3. Dupa completare, salvati fisierul in format csv cu numele conform cerintei 1.
4. Fisierul astfel completat trebuie incarcat in directorul “Upload” care poate fi accesat in
sistemul de raportare (https://reporting.opcom.ro).
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Anexa nr. 4
Tarife

Tarifele aplicate pentru prestarea Serviciilor sunt următoarele:

Serviciu
Servicii backloading

Valoare tarif [lei/beneficiar/an]
Piata de energie electrica
4600
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