INTREBARI SI RASPUNSURI REFERITOARE LA RAPORTAREA BACKLOADING
Intrebare:

1. Linia 18 din Foaia « Instructiuni » fisierul « Macheta Formular 3b – exemple si
instructiuni _ final. Xls » se refera la coloanele 20, 21, 25 si 26. Va rog
confirmati.

Raspuns :
Confirmam, altfel nu ar fi coerent cu liniile 14-17. Ne cerem scuze pentru eroarea
materiala.

2. In coloana AO se regasesc explicatii pentru modul de completare in functie de
tipul de contract.
Avand in vedere :
- tranzactiile in ore CET pentru contractele incheiate pe PCCB (NC si LE) pentru
produse de varf 6 :00 – 22 :00 ore CET, rezulta livrarea in ore EET intre 7 :00 - 23 :00.
In consecinta, consideram ca explicatiile cuprinse in coloana AO sunt corecte (linia
albastra de mai jos)
- - tranzactiile in ore EET pentru contractele incheiate pe OTC pentru produse de varf
7 :00 – 23 :00 ore EET, rezulta livrarea in ore EET intre 7 :00 - 23 :00.
In consecinta, consideram ca explicatiile cuprinse in coloana AO nu sunt corecte
(06 :00 – 22 :00), linia galbena de mai jos. Corect este 07:00 - 23 :00 ore EET
daca ipoteza ca intreg formularul se cmpleteaza in ore EET.
Va rog confirmati.

07:00

Nr. înregistrare:
________

Intrebare:

06:00

operatorul
pieţei de
energie
electrică
și de gaze
naturale
din
ROMÂNIA

Contract de livrare varf pentru trimestrul IV
22:00 2015, incheiat in ore EET
Contract de livrare varf pentru trimestrul IV
23:00 2015, incheiat in ore CET

Anul _ _ _ _ _ _
Luna _ _ _ _ _ _
Ziua _ _ _ _ _ _

Operatorul Pieţei
de Energie Electrică şi
de Gaze Naturale
”OPCOM” S.A.
Bd. Hristo Botev 16-18,
sector 3, Bucureşti 030236,
ROMÂNIA
Tel: +40(21)3071.450;
Fax: +40(21)3071.400;
www.opcom.ro
Societate pe acţiuni
înregistrată la Registrul
Comerţului cu nr.
J40/7542/2000
Cod Unic de Înregistrare:
13278352
Cod IBAN: RO71 RNCB
0074 0292 1737 0107
BCR sector 3

Raspuns :
Cele doua linii au fost prevazute pentru a explica:
o modalitatea in care un contract tranzactionat anterior datei de 31
decembrie 2014, pentru livrare la varf 06:00-22:00 in ore EET, ar trebui
completat.
o odata cu implementarea Ordinului 78/2014, aceleasi intervale de livrare
la varf 06:00-22:00, dar tranzactionabile in ore CET, vor fi trecute in
timpul local 07:00-23:00 si completate in acest fel.
Intrebare:

3. Coloana 12 nu se completeaza ? Va rog confirmati. Daca o vom completa noi,
putem include numarul de contract?

Raspuns
Coloana 12 trebuie completata de catre dumneavoastra si valoarea sa trebuie
sa fie unica. Din acest motiv chiar recomandam utilizarea numarului si datei
contractului, cu respectarea valorilor acceptate (Sir, max. 80 caractere - litere
mari, litere mici, cifre, “_”, “-“, “ ”).
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