
 

 

 

 

Anunt referitor la testarea sistemului informatic al Pieței de Echilibrare – pentru asigurarea 

condițiilor de decontare la un interval de 15 minute 

 
 

Vă informăm că mediul de testare https://www.markets-test.transelectrica.ro/Cfrmset.asp al 

sistemului informatic al Pieței de Echilibrare este disponibil pentru testarea propriilor aplicații 

dezvoltate la încărcarea formatelor necesare asigurării condițiilor de decontare a dezechilibrelor 

PRE la un interval de 15 minute.  

În modulul de Piață de Echilibrare puteți transmite/modifica/anula zilnic informații cu 

rezoluția de 15 minute pentru:  

- Notificări fizice ale producției/consumului planificat, ținând seama, inclusiv de 

tranzacțiile pe Piața Intrazilnică; 

- Notificări fizice corespunzătoare Schimburilor Bloc cu alte PRE din zona internă de 

tranzacționare; 

- Declarații de disponibilitate pentru unitățile dispecerizabile deținute; 

- Oferte zilnice pentru unități dispecerizabile. 

Vă rugăm să introduceți zilnic cât mai multe date pentru a obține rezultate cât mai 

concludente la testarea funcționalităților privind selectarea în ordinea de merit, confirmarea 

tranzacțiilor, determinarea prețurilor marginale etc. 

În modulul de Servicii Tehnologice de Sistem se va testa modul de ofertare a rezevelor, 

desfășurarea licitațiilor și generarea rapoartelor pentru rezoluția de 15 minute. 

În modulul de Alocare de Capacitate se va testa modul de ofertare și de notificare la 

rezoluție de 15 minute a Schimburilor Bloc pentru zona externă de tranzacționare (export și 

import), pe fiecare graniță astfel: 

- Zilnic sunt organizate licitațiile zilnice pe granița cu Bulgaria și licitațiile intrazilnice pe 

granița cu Serbia; 

- Zilnic puteți încărca în baza dreptului de capacitate deținut notificările Schimburilor Bloc 

pentru zona externă de tranzacționare (export și import), pe fiecare graniță și sens.  

De reținut că notificarea la rezoluție de 15 minute a Schimburilor Bloc pentru zona externă 

de tranzacționare (export și import) se va transmite cu valori egale într-un interval orar pe toate 

granițele și pentru toate orizonturile de timp, până la armonizarea de reguli noii cu fiecare OTS 

vecin.  

Pentru diverse informaţii suplimentare şi probleme apărute la testarea formatelor cu  

rezoluție de 15 minute, vă rugăm să utilizaţi adresa de e-mail ope@transelectrica.ro. 
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