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.
22:00

07:00

23:00

Nr. înregistrare:
________

Intrebare:

06:00

operatorul
pieţei de
energie
electrică
și de gaze
naturale
din
ROMÂNIA

Contract de livrare
2015, incheiat in ore
Contract de livrare
2015, incheiat in ore

varf pentru trimestrul IV
EET
varf pentru trimestrul IV
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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Intrebare:
4. Pentru contractele încheiate pe platformele Opcom, dar care conțin cantități variabile

între un minim și un maxim specificat, cum se face raportarea referitor la cantitate?

Raspuns
Raportarea cantitatilor variabile se face utilizand Tabelul 2 Detalii de raportare privind

contractele nestandardizate de furnizare de energie electrică și de gaze (Formular
nestandardizat de raportare) din Regulamentul 1348/2014.
Pana la clarificarea modului si a momentului cand se vor raporta aceste contracte, va rugam sa
furnizati OPCOM, utilizand Formularul 3b si instructiunile de incarcare transmise de OPCOM,
toate detaliile contractelor standard (care nu contin cantitati variabile intre o putere minima si
maxima) tranzactionate pe pietele administrate de OPCOM.
Intrebare:

5. In Anexa 3b, pt un contract incheiat la PCCB-NC de tip V2 Varf Luni-Duminica, in
coloana Zile de livrare putem sa trecem MOtoSU (MOnday to SUnday)?

Raspuns:
Confirmam.

Intrebare:

6. La indicator buy and sell - ce înseamnă: C = buy and sell?

Raspuns
Cumparare si vanzare in functie de cirscumstante
Mai multe detalii in TRUM, disponibil pe REMIT portal (ACER):
remit.eu/portal/data-submission

https://www.acer-

Intrebare:
7. La metoda de decontare – ce înseamnă P=Physical; C=Cash; O=Optional for

counterparty?

Raspuns
Livrare fizica
Regularizare in numerar
Ambele conform optiunii partilor
Intrebare:

8. Data de început a livrării si Data de sfârșit a livrării de ce este de mai multe ori și de ce
diferă în exemple?

Raspuns
Intervalele de livrare pot diferi de la zi la zi. Va rugam sa revedeti explicatiile noastre si TRUM,
daca sunt necesare mai multe detalii.
Intrebare:

9. De unde facem rost de Identificatorul tranzacției?

Raspuns
Recomandam utilizarea numarului si datei contractului, cu luarea in considerare a descrierii
valorilor acceptate, asa cum a fost precizat de OPCOM in formularul 3b.
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Intrebare:

10. Referitor la completarea Formularului 3b, va rog sa ne comunicati daca este obligatorie
raportarea contractelor perfectate cu parteneri care nu au cod ACER [nu s-au inscris la
REMIT]. In acest caz, ramane necompletata coloana 2?

Raspuns
In vederea realizarii raportarii este necesara furnizarea codurilor ACER pentru ambele parti
contractuale. Va recomandam sa notificati ANRE asupra situatiei cu care va confruntati si care
va pune in imposibilitatea de a va indeplini obligatia de raportare backloading.
Intrebare:

11. De asemenea, avand in vedere ca in cadrul grupului …. activeaza pe piata din Romania
mai multe companii, va rog sa imi comunicati daca si contractele in derulare dintre
aceste companii trebuie raportate.

Raspuns
Daca va referiti la contracte intragrup, acestea necesita raportare in situatia in care sunt
incheiate pe piete organizate. A se avea in vedere Articolul 4 din Regulamentul 1348/2014:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1348&from=RO

Intrebare:

12. In acordul incheiat cu dvs nu am optat pentru prestarea de catre OPCOM a serviciilor
Backloading pentru tranzactiile incheiate pe pietele de energie electrica. In acest caz, se
mai impune transmiterea catre dvs a Formularul 3b al carui continut a fost comunicat
in data de 03.12.2015. Coloana 12 nu se completeaza ? Va rog confirmati. Daca o vom
completa noi, putem include numarul de contract?

Raspuns
In acest caz nu este necesara confirmarea de catre dumneavoastra a formularului 3b.
Intrebare:

13. Conform e-mailului transmis de dvs. către participanții la piață, la această raportare
trebuie să includem contractele care au fost încheiate pe piețele Opcom cu valabilitate la
07.10.2015. Pe lângă aceste contracte,în cazul ….. există contracte reglementate,
contracte negociate direct și contracte de transport – acestea nu intră în această
raportare ?

Raspuns
Obligatia de raportare backloading intra in vigoare la 90 zile dupa ce fiecare etapa a procesului
de raportare REMIT intra in vigoare. In cazul de fata obligatia de raportare backloading
adreseaza contractele incheiate anterior datei de 07.10.2015 si valabile la acea data. Prin
urmare, doar acele tipuri de contracte care sunt prevazute la articolul 12 din Regulamentul
1348/2014 ca fiind obligatoriu de raportat incepand cu 07.10.2015 vor face obiectul primei faze
a raportarii backloading:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1348&from=RO

Intrebare:

14. Pentru participanți care nu au cod ACER cum se efectuează raportarea?

Raspuns
Nu se poate realiza raportarea pentru participantii care nu au cod ACER. Va recomandam sa
notificati ANRE asupra acestei situatii care va pune in imposibilitatea de a va indeplini obligatia
de raportare backloading.
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Intrebare:

15. În cazul în care prețul a fost modificat în conformitate cu prevederile legale (modificare
Tg) – marca de timp a tranzacției va fi data semnării actului adițional ? Nu va mai fi
raportată data efectivă a licitației ?

Raspuns
Pozitia raportata reflecta starea curenta, care produce efecte incepand cu data semnarii actului
aditional, asa cum ati precizat corect.
Intrebare:

16. Unde pot fi gasite codurile corespunzatoare contrapartii?

Raspuns
Codurile ACER ale contrapartii le regasiti in CEREMP, la adresa https://www.acerremit.eu/portal/european-register#romania
Daca nu le regasiti, va recomandam sa notificati ANRE asupra acestei situatii care va pune in
imposibilitatea de a va indeplini obligatia de raportare backloading.
Intrebare:

17. In formularul 3b vom introduce si schimburi bloc sau contracte bilaterale negociate
direct cu micii producatori?

Raspuns
Veti furniza in macheta transmisa de OPCOM detaliile tuturor contractelor incheiate pe pietele
administrate de OPCOM si care fac obiectul raportarii Backloading. Nu veti furniza OPCOM
schimburi bloc sau contracte bilaterale negociate direct cu micii producatori.
Intrebare:

18. Putem utiliza paranteze in definirea identificatorului tranzactiei?

Raspuns
Parantezele nu reprezinta valori acceptate pentru identificatorul tranzactiei.
Intrebare:

19. Ce cantitate se va trece in campul “Cantitate”? Cea totala?

Raspuns
In campul cantitate trebuie sa treceti valoarea orara si nu cantitatea totala a contractului.
Intrebare:

20. Daca ora de sfarsit a livrarii este 24:00, aceasta ora se va trece?

Raspuns
NU. In Formularul 3b (pdf) este mentionat ca se va trece ora 0:00 si ca ora de sfarsit a livrarii,
aceasta urmand sa fie considerata ora 24:00. Va solicitam sa nu modificati formatul acestui
camp.
Intrebare:

21. Am incercat, fara succes, accesarea adresei de raportare https://reporting.opcom.ro Ce
operatiuni trebuie sa facem ca sa putem accesa continutul acestei adrese?

Raspuns
Va rugam sa adresati aceasta intrebare pe adresa asistentait@opcom.ro
Intrebare:

22. Un contract incheiat pe PCCB-NC la 12.06.2015 cu livrare 01.01.2016 – 31.03.2016 se
trece in Anexa 3b? Cele asemanatoare, tranzactionate inainte de 07.10.2015, dar care
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incep sa livreze dupa 07.10.2015 si deja tranzactionate, se considera in livrare la
07.10.2015 ?

Raspuns
Pentru claritate, prezentam mai jos Articolul 7 din Regulamentul 1348/2014, versiunea in limba
romana.

Articolul 7 Calendarul raportării tranzacțiilor
(6)Detaliile privind contractele angro de energie care au fost încheiate înainte de data la care
intră în vigoare obligația de raportare și sunt valabile la acea dată trebuie raportate către
agenție în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a obligației de raportare aplicabilă
contractelor respective.
Intelegerea noastra este ca exemplul de contract pe care il mentionati mai jos se incadreaza in
obligatia de raportare prevazuta la articolul 7.
Intrebare:

23. In cazul in care contractul s-a incheiat in urma unei licitatii la PCCB-LE, cu
caracteristicile:
 banda 5 MW
 livrare intre orele 0-24 CET
 perioada de livrare 1 ian 2015 – 31 dec 2015

este corect sa le trecem astfel in Anexa 3b in ore EET?
data incepere 1 ian 2015
ora incepere 1:00
data sfarsit
1 ian 2016
ora sfarsit
1:00
Raspuns
Confirmam corectitudinea.
Intrebare:
24. Dupa ce il incarc mai trebuie sa mai fac si altceva?
Raspuns
Ulterior raportarii efectuata de OPCOM catre ACER, veti putea accesa in sistemul de raportare al
OPCOM confirmarea incarcarii cu succes a datelor. Momentul la care vor fi emise aceste
confirmari depinde de functionalitatea sistemului ARIS al ACER, asa cum s-a informat public,
agentia confruntandu-se cu probleme, inerente de altfel, atat in receptionarea datelor cat si in
emiterea confirmarilor si la momentul 7 octombrie 2015 si in zilele care au urmat.
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