Anunț referitor la publicarea datelor pe site-ul Transelectrica, secţiunea Transparenţă /
Rapoarte zilnice, cu rezoluţie de 15 minute
În contextul trecerii de la 01.02.2021 la intervalul de decontare de 15 minute, informăm participanții
la piață că datele care asigură transparența funcționării piețelor operate de OTS, publicate zilnic în
secțiunea Transparenţă / Rapoarte zilnice pe site-ul www.transelectrica.ro vor fi încărcate în
continuare la rezoluție de 15 minute într-un fișier Excel situat în partea din dreapta sus pe aceeași
pagină (https://www.transelectrica.ro/ro/web/tel/387). Măsura este una tranzitorie, până la
restructurarea conținutului necesar a fi publicat pe website-ul propriu al companiei, în condițiile în
care majoritatea informațiilor sunt publicate și actualizate în conformitate cu cerințele
reglementărilor în vigoare pe platforma europeană de transparență a ENTSO-E. Categoriile de
informații disponibile începând cu 01.02.2021 în noua locație sunt:
1. Banda de reglaj secundar disponibilă;
2. Consum PRE;
3. Producţie PRE;
4. Schimburi Comerciale Internaţionale (CET);
5. Energia din oferte acceptată la creştere/descreştere(cantităţi soldate pe UD şi pe interval
dispecerizabil);
6. Energie acceptată pentru congestie;
7. Consum prognozat pentru ziua D (consum prognozat pentru ziua următoare - valori brute);
8. Schimburi Internaţionale - Ore CET;
9. Preţ minim şi maxim pentru reglaj terţiar (preţuri marginale calculate pe baza cantităţilor
soldate);
10. Consum Realizat;
11. Preţul marginal pentru reglaj secundar;
12. Total energie acceptată;
13. Reglaj secundar la creştere şi scădere;
14. Valori nete ale producției eoliene notificate.”
News regarding data publication on the Transelectrica website, section Transparency /
Daily reports in 15 minutes resolution
„Due to the implementation of 15 minutes settlement interval starting with 01.02.2021, we inform
the market participants that daily data that ensure the transparency of the markets operated by
TSO, published in the Transparency / Daily Reports section on the website www.transelectrica.ro
will be further loaded at 15 minutes resolution in an Excel file located in the upper right on the
same page (https://www.transelectrica.ro/ro/web/tel/387). This is a transitory measure, until the
process of restructuring the content of the company's own website will be finished, given that most
of the information is already published and updated in accordance with the requirements of the
regulations in force on the European transparency platform of ENTSO-E. The information available
in the new location starting with 01.02.2021 are:
1. Available Secondary Regulation Band;
2. BRP Consumption;

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BRP Generation;
Cross-border Schedules (Commercial Crossborder Exchanges - CET);
Accepted Offers For Upward / Downward Energy;
Energy From AcceptedOffers on Congestion;
Consumption Forecast for D (day ahead consumption forecast - gross values);
Cross-border Schedules - CET Hours;
Minimum and Maximum Prices For tertiary Regulation (Marginal prices calculated based on
the netted quantities);
10. Realized Consumption;
11. Marginal Price For Secondary Regulation;
12. Total Accepted Offers;
13. Secondary Upward and Downward Regulation;
14. Net values of Wind Generation Schedules.”
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