GHID DE COMPLETARE A FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL
NAŢIONAL AL PARTICIPANŢILOR LA PIAŢA ANGRO DE ENERGIE
A) INFORMAŢII GENERALE
În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie
2011 privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie, participanţii la piaţă care efectuează tranzacţii care trebuie raportate la ACER în
conformitate cu art. 8 alin. (1) au obligaţia de a se înscrie în REGISTRU înainte de a efectua o tranzacţie. Termenele privind obligația de
raportare a tranzacțiilor sunt prevăzute la art. 12 al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014
privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a art. 8 alin. (2) şi (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European şi al
Consiliului privind integritatea şi transparenţa pieţei angro de energie.
În categoria de participant la piaţă intră orice persoană fizică sau juridică, inclusiv operatori de transport şi sistem, care se angajează în
tranzacţii cu produse energetice angro cu livrare în Uniunea Europeană, inclusiv prin plasarea de ordine de tranzacţionare, pe una sau mai multe
pieţe angro de energie.
Conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014, nu au obligaţia înscrierii în
REGISTRU participanţii la piaţă care se angajează numai în tranzacţii care nu sunt încheiate pe pieţe organizate şi care sunt legate de:
- contractele cu livrare fizică a energiei electrice produse de o singură unitate de producţie cu o capacitate de producţie instalată mai
mică sau egală cu 10 MW sau de unitaţi de producţie cu o capacitate instalată totală mai mică sau egală cu 10 MW;
- contractele cu livrare fizică a gazelor naturale produse de o singură instalaţie de producţie de gaze naturale cu o capacitate de
producţie mai mică sau egală cu 20 MW.
B) DETALII PRIVIND MODALITATEA DE ÎNSCRIERE
Participanții la piață care deţin cont şi parolă de acces la portalul ANRE pentru încărcarea datelor specifice sectorului energiei electrice
pot utiliza aceste elemente de autentificare şi pentru încărcarea FORMULARULUI DE INREGISTRARE ÎN REGISTRUL NAŢIONAL AL
PARTICIPANŢILOR LA PIAŢA ANGRO DE ENERGIE (REMIT).
Obținerea contului şi parolei de acces la portalul ANRE de ceilalți participanți din sectorul energiei electrice și gazelor naturale pentru
REMIT se face conform prevederilor art. 10 din Procedura de înregistrare a participanților la piața angro de energie în Registrul național,
aprobată prin Ordinul ANRE nr. 1/2015.
Completarea datelor se face numai pe formularul de înregistrare (fişier în format Excel, cu extensia .xls), publicat de ANRE pe portal,
secţiunea REMIT. Necompletarea câmpurilor obligatorii sau modificarea formularului de înregistrare publicat conduc la apariţia de
erori, neacceptarea încărcării formularului pe portal şi implicit la imposibilitatea de a fi procesat de ANRE.
Pentru clarificări vizând informațiile de mai sus, puteţi apela telefonic la nr. 021 3278 165 sau 021 3278 166.
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Secţiunea 1 – Informaţii privind participantul la piaţa angro de energie
Nr.
crt.

101

102

103

Nume câmp

Descriere conţinut

Format

Participant la
piaţă

Numele complet al participantului la piaţă (ori
numele companiei, dacă e persoană juridică,
ori numele complet, dacă e persoană fizică)

Text, alfa-numeric, lungimea
maximă 100 caractere

Obligatoriu

Tip persoană

Tipul persoanei conform art. 2, alin.(8) al
Regulamentului (UE) nr 1227/2011:
- Persoană fizică
- Persoană juridică

Selecţie din lista de valori
admise

Obligatoriu

Text, alfa-numeric, lungimea
maximă 50 caractere

Obligatoriu
dacă tipul
persoanei =
persoană
juridică

Se completează numai de participanții la piață persoane juridice.

Se completează numai de participanții la piață persoane fizice.

Formă
juridică

Forma juridică a participantului la piaţă
(numai pentru persoanele juridice)

Observaţii

EXPLICAŢII PRIVIND COMPLETAREA

104

Dată naştere

Data naşterii (numai pentru persoanele fizice)

AAAA-LL-ZZ

Obligatoriu
dacă tipul
persoanei =
persoană fizică

105

Loc
naştere
(localitate)

Locul naşterii – localitate (numai pentru
persoanele fizice)

Text, alfa - numeric, lungime
maximă 50 de caractere

Obligatoriu
dacă tipul
persoanei =
persoană fizică

Se completează numai de participanții la piață persoane fizice.

106

Loc
naştere
(stat)

Locul naşterii – stat (numai pentru persoanele
fizice)

Selecţie din listă de valori
admise

Obligatoriu
dacă tipul
persoanei =
persoană fizică

Se completează numai de participanții la piață persoane fizice.

107

Stat

Statul membru sau ţara unde este rezident
participantul la piaţă

Selecţie din lista de valori
admise

Obligatoriu

108

Adresă

Adresa completă de reşedinţă a participantului
la piaţă (sediul pentru persoanele juridice)

Text, alfa-numeric, lungime
maximă 100 de caractere

Obligatoriu

109

Localitate

Localitatea de reşedinţă a participantului la
piaţă

Text, alfa-numeric, lungime
maximă 50 de caractere

Obligatoriu

110

Cod poştal

Codul poştal al participantului la piaţă

Text, alfa-numeric, lungime
maximă 15 caractere

Obligatoriu

2

Fără localitate, cod poştal şi ţară, evidenţiate la câmpurile 107, 109, 110.

Nr.
crt.

111

112

113

114

115

Nume câmp

Descriere conţinut

Format

Observaţii

Autoritate de
reglementare

Autoritatea de reglementare care realizează
înregistrarea

Selecţie din lista autorităţilor
naţionale de reglementare ( o
singură valoare)

Obligatoriu

ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei

Codul TVA al participantului la piaţă

Text, 14 caractere alfanumerice (inclusiv prefixul de
ţară)

Obligatoriu

Se refera la codul prevăzut de art. 154 alin. (1) din Codul
fiscal. Codul de înregistrare în scopuri de TVA are prefixul
“RO”, este legat de CUI sau CIF şi este de tipul
ROxxxxxxx.

Număr TVA

EIC

Codul
de
identificare
participantului la piaţă

energetică

a

Text, 16
numerice

caractere

Numai dacă
este disponibil,
maximum o
valoare

alfa-

BIC

Codul de identificare bancară a participantului
la piaţă

Text, max 11 caractere alfanumerice

Numai dacă
este disponibil,
maximum o
valoare

LEI

Identificator persoană juridică corespunzător
participantului la piaţa

Text, 20
numerice

Numai dacă
este disponibil,
maximum o
valoare

116

GS1

Coordonate de localizare (GLN – global
location number) ale participantului la piaţă (în
cadrul schemei de codare GS1)

117

Cod naţional
de
interoperabilit
ate

Cod de definit de autorităţile naţionale de
reglementare
pentru
interoperabilitatea
specifică ţării

caractere

alfa-

EXPLICAŢII PRIVIND COMPLETAREA

Codul EIC (Energy identification Code) este un cod unic
ce se acordă tuturor producătorilor şi furnizorilor de
energie electrică şi gaze naturale. Acest cod este alocat de
către ENTSO-E (European Network of Transmission
System Operators for Electricity), respectiv ENTSO-G
(European Network of Transmission System Operators for
Gas).
BIC identifică banca la care este deschis contul
participantului la piață.
Structura BIC este descrisă de standardul ISO 9362. BIC
constă din 8 (BIC8) sau din 11 (BIC11) caractere.
4 caractere - codul băncii
2 caractere - codul ţării
2 caractere - codul oraşului
3 caractere - codul filialei
Se completează cel puțin BIC8.
Codul LEI (Legal Entity Identifier) este un cod acordat ca
urmare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 648/2012
privind instrumentele financiare derivate extrabursiere,
contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii
(„Regulamentul EMIR”)

Text, 13 caractere numerice

Numai dacă
este disponibil,
maximum o
valoare

Coordonata de localizare (GLN – global location number)
a participantului la piaţă (ca parte a schemei de codare
GS1) se completează numai dacă este disponibilă.
Coordonata
de
localizare
permite
identificarea
amplasamentului entităţilor fizice, funcţionale sau legale
din cadrul unei întreprinderi.

Text, caractere alfa-numerice

Numai la
solicitarea
ANRE;
maximum o
valoare

Este codul definit de autorităţile naţionale de reglementare
pentru interoperabilitatea specifică ţării. În prezent, acest
cod nu este disponibil.

3

Nr.
crt.

Nume câmp

Descriere conţinut

Registrul
Comerţului

Numărul de înregistrare în registrul comerţului
naţional sau local şi indicarea registrului

119

Pagină
internet

URL-ul (Uniform Resource Locator) din
pagina de start a site-ului participantului la
piaţă

120

Publicare
informaţii
privilegiate

Locul publicării informaţiilor privilegiate dacă
diferă de site-ul internet al participantului la
piaţă

118

121

Cod ACER

Reper unic
înregistrării

122

Stadiul
procesului de
înregistrare

Situaţia
-transmitere
-validare
- dezactivare

123

Dată validare

de

idendificare

spre

Observaţii

Format

în

scopul

curentă:
aprobare

Data validării informaţiilor colectate în această
secţiune (1xx)

EXPLICAŢII PRIVIND COMPLETAREA

Text, caractere alfa-numerice

Numai la
solicitarea
ANRE;
maximum o
valoare

Text, caractere alfa-numerice

Obligatoriu
dacă
participantul la
piaţă are o
pagina internet

Text, caractere alfa-numerice

Obligatoriu
dacă locul de
publicare diferă
de website

12 caractere alfa-numerice

Furnizat
de
sistem în prima
etapă
de
înregistrare;
ulterior
obligatoriu

Selecţie din lista de valori
admise

Obligatoriu

Data şi ora locală, GMT

Obligatoriu; o
nouă dată este
necesară
la
orice
actualizare

124

Raport
accesare
Secţiunea 1

Username-ul utilizat de persoana care a
furnizat sau actualizat informaţiile colectate în
această secţiune (1xx)

Text, caractere alfa-numerice

Furnizat
sistem

125

Moment
Secţiunea 1

Momentul efectuării operaţiei de furnizare sau
actualizare a informaţiilor colectate în această
secţiune (1xx)

Data şi ora locală, GMT

Furnizat de
sistem

4

Se completează:
- cu o valoare, spre exemplu Jxx/x..xx/AAAA.
(unde AAAA este anul, nu data);
- fără localitatea Registrului.

de

Nu se completează în faza de înregistrare.
Reprezinta codul de identificare unic şi se obţine ulterior
fazei de înregistrare, după înregistrarea în Registrul
European Centralizat al participanţilor la piaţă.

Se completează cu data pentru care informațiile sunt
valabile (data la care este semnată declarația privind
corectitudinea informațiilor furnizate).
Nu se scrie explicit GMT.
Nu se completează.

Nu se completează.

Secţiunea 2 - Informaţii privind persoanele fizice responsabile de deciziile de tranzacţionare, operaţionale şi de comunicare
Se completează obligatoriu minim trei coloane cu datele aferente responsabilului cu deciziile de tranzacţionare, operaţionale şi ale
persoanei de contact.
Nr.
crt.

Nume
câmp

Descriere
conţinut

201.

Trimitere
la
participantul la
piaţă,
pentru
acea persoană

Codul
ACER
al
participantului la piaţă
căruia îi este afiliată
persoana

12 caractere alfanumerice

Furnizat de sistem în
prima
etapă
de
înregistrare;
ulterior
obligatoriu

203.

Detalii legate
de funcţie

Locul persoanei în
organigrama
participantului la piaţă

Text, alfa-numeric

Obligatoriu

Format

Observaţii

204.

Nume

Numele persoanei

Text, alfa-numeric

Obligatoriu

205.

Prenume

Prenumele persoanei

Text, alfa-numeric

Obligatoriu

206.

Adresă
persoană

Adresa completă a
locului de muncă a
persoanei

Text, alfa-numeric

Obligatoriu

207.

Localitate
persoană

Localitatea în care
persoana are locul
curent de muncă

Text, alfa-numeric

Obligatoriu

208.

Cod
poştal
persoană

Codul poştal al locului
curent de muncă al
persoanei

Text, alfa-numeric

Obligatoriu

209.

Email persoană

Adresa completă de
email a persoanei

Text, alfa-numeric

Obligatoriu

210

Telefon
persoană

Numărul de telefon al
persoanei
(inclusiv
codurile internaţionale
şi naţionale)

Text, alfa-numeric

Obligatoriu

Fax persoană

Numărul
de
fax
(inclusiv
codurile
internaţionale
şi
naţionale)

Text, alfa-numeric

Obligatoriu

211

responsabil cu
deciziile de
tranzacţionare

responsabil cu
deciziile
operaţionale

persoana de
contact pentru
comunicare

Nu se completează în faza de înregistrare.
Reprezintă codul de identificare unic şi se obţine ulterior fazei de
înregistrare, după înregistrarea în Registrul European Centralizat al
participanţilor la piaţă.

Obligatoriu

5

Obligatoriu

Obligatoriu persoana
de
contact
responsabilă
date
REMIT.

Nr.
crt.

Descriere
conţinut

Format

Observaţii

212

Dată validare

Data de validare a
informaţiilor colectate
în această secţiune

Data şi ora locală,
GMT

O dată nouă la fiecare
actualizare

213

Raport
accesare
Secţiunea 2

Username-ul utilizat
de persoana care a
furnizat sau actualizat
informaţiile colectate
în această secţiune
(2xx)

Text, caractere alfanumerice

Furnizat de sistem

Moment
Secţiunea 2

Momentul efectuării
operaţiei de furnizare
sau
actualizare
a
informaţiilor colectate
în această secţiune
(2xx)

214

Nume
câmp

responsabil cu
deciziile de
tranzacţionare

persoana de
contact pentru
comunicare

Se completează cu data pentru care informațiile sunt valabile (data la
care este semnată declarația privind corectitudinea informațiilor
furnizate).
Nu se scrie explicit GMT.
Nu se completează.
Nu se completează.
Nu se completează.

Nu se completează.
Data şi ora locală,
GMT

responsabil cu
deciziile
operaţionale

Furnizat de sistem

6

Nu se completează.

Nu se completează.

Secţiunea 3 - Informaţii privind beneficiarul final
Beneficiarul final sau efectiv (eng. Final beneficiary/ultimate controller) reprezintă persoana fizică sau juridică abilitată să exercite o influenţă
semnificativă asupra managementului participantului la piaţă prin intermediul unei participaţii de control sau a unei puteri de vot în participantul la piaţă sau
întreprinderea-mamă, indiferent dacă acel control este exercitat direct sau prin alte companii.
O persoană fizică sau juridică are calitatea de Beneficiar final al unui participant la piaţă în cazul în care:
-

acesta deţine 10% sau mai mult din acţiunile participantului la piaţă sau ale întreprinderii-mamă;
acesta poate exercita o influenţă semnificativă asupra managementului participantului la piaţă prin intermediul unei participaţii de control în
participantul la piaţă sau întreprinderea-mamă;
acesta are dreptul de a controla sau de a exercita controlul asupra 10% sau mai mult din drepturile de vot în participantul la piaţă sau
întreprinderea-mamă;
acesta poate exercita o influenţă semnificativă asupra managementului participantului la piaţă prin intermediul puterii de vot deţinute în
participantul la piaţă sau întreprinderea-mamă.
Informaţii privind beneficiarul final

Nr.
crt.

Nume câmp

Descriere conţinut

Format

Observaţii

301

Trimitere la
participantul la
piaţă, pentru
beneficiarul final

Codul
ACER
al
participantului la piaţă
căruia îi este afiliată
persoana

12
caractere
alfa-numerice

Furnizat de sistem în
prima
etapă
de
înregistrare; ulterior
obligatoriu

302

Tip beneficiar
final

Tipul beneficiarului
final:
- persoană fizică
- persoană juridică

Selecţie dintr-o
listă de opţiuni
codificate (o
singură valoare)

Obligatoriu

Nume beneficiar
final

Numele complet al
beneficiarului final:
- numele de
familie/prenumele şi
numele/prenumele
pentru persoanele
fizice
- numele companiei şi
forma legală pentru

Text,
numeric

Obligatoriu

303

alfa-

7

Beneficiar final
1

Beneficiar final
2

Beneficiar

Beneficiar

final...

final 10

Nu se completează în faza de înregistrare.
Reprezinta codul de identificare unic şi se obţine ulterior fazei de
înregistrare, după înregistrarea în Registrul European Centralizat al
participanţilor la piaţă.

Informaţii privind beneficiarul final
Nr.
crt.

Nume câmp

Descriere conţinut

Format

Observaţii

persoanele juridice

304

Adresă
beneficiar final

Adresa completă de
reşedinţă
a
beneficiarului final

Text,
alfanumeric (pot fi
folosite
două
rânduri)

Obligatoriu

305

Localitate
beneficiar final

Localitate de reşedinţă
a beneficiarului final

Text,
numeric

alfa-

Obligatoriu

306

Cod poştal
beneficiar final

Codul
poştal
beneficiarului final

Text,
numeric

alfa-

307

Stat beneficiar
final

Statul de reşedinţă
beneficiarului final

Selecţie dintr-o
listă de valori
admise

Obligatoriu

308

Dată naştere
beneficiar final

Data
naşterii
beneficiarului
final
(numai
pentru
persoane fizice)

Data
AAAA-LL-ZZ

Obligatoriu
dacă
302. = persoană
fizică

309

Locul naşterii
(localitate)
beneficiar final

Locul
naşterii
(localitate)
beneficiarului final

Text,
numeric

alfa-

Obligatoriu
dacă
302. = persoană
fizică

310

Locul naşterii
(stat) beneficiar
final

Locul naşterii (stat) al
beneficiarului final

Text,
numeric

alfa-

311

E-mail beneficiar
final

Adresa completă de email a beneficiarului
final

Text,
numeric

alfa-

al

Obligatoriu

Obligatoriu
dacă
302. = persoană
fizică
Obligatoriu

8

Beneficiar final
1

Beneficiar final
2

Beneficiar

Beneficiar

final...

final 10

Informaţii privind beneficiarul final
Nr.
crt.

Nume câmp

Descriere conţinut

Format

312

Telefon
beneficiar final

Numărul de telefon
(inclusiv
codurile
internaţionale
şi
naţionale)

Text,
numeric

alfa-

313

Tip date
personale
beneficiar final

Tipul datelor personale
colectate
pentru
beneficiarul
sau
beneficiarul final

Text,
numeric

alfa-

314

Date personale
beneficiar final

Valoarea codului fiscal
sau a codului numeric
personal sau numărul
cardului de identitate
sau al paşaportului

315

Funcţie
beneficiar final

Rolul
beneficiarului
final
în
cazul
persoanelor fizice

Text,
numeric

TVA beneficiar
final

Număr
TVA
al
beneficiarului final în
cazul
persoanelor
juridice

Text,
14
caractere alfanumerice
(inclusiv
prefixul ţării)

316

317

Vehicul
corporativ

Tipul
beneficiarului
final
în
cazul
persoanelor juridice

Text,
numeric

alfa-

alfa-

Text,
numeric

alfa-

Observaţii

Beneficiar

Beneficiar

final...

final 10

Beneficiar final
1

Beneficiar final
2

Obligatoriu
dacă
302. = persoană
fizică

După caz:
CNP / CI
Paşaport.

După caz:
CNP / CI
Paşaport.

Obligatoriu
dacă
302. = persoană
fizică

După caz, corelat
cu tipul datelor
personale indicat
la câmpul 313:
CNP /
serie şi nr. CI /
nr. paşaport.

După caz,
corelat cu tipul
datelor
personale
indicat la
câmpul 313:
CNP /
serie şi nr. CI /
nr. paşaport.

După caz,
corelat cu tipul
datelor
personale
indicat la
câmpul 313:
CNP /
serie şi nr. CI /
nr. paşaport.

Entitate juridică
cu destinaţie
specială, creată
în general cu un
scop temporar,
bine definit. Se
completează
numai pentru
persoane juridice
(forma juridică a
Beneficiarului

Entitate juridică
cu destinaţie
specială, creată
în general cu un
scop temporar,
bine definit. Se
completează
numai pentru
persoane
juridice (forma
juridică a

Entitate juridică
cu destinaţie
specială, creată
în general cu un
scop temporar,
bine definit. Se
completează
numai pentru
persoane
juridice (forma
juridică a

Obligatoriu

/

/

........

După caz:
CNP / CI
Paşaport.

Obligatoriu
dacă
302. = persoană
fizică
Obligatoriu
dacă
302. = persoană
juridică

Obligatoriu
dacă
302. = persoană
juridică

9

........

/

Informaţii privind beneficiarul final
Nr.
crt.

318

319

320

Nume câmp

Descriere conţinut

Dată validare

Data de validare a
informaţiilor colectate
în această secţiune
(3xx)

Raport accesare
Secţiunea 3

Username-ul utilizat de
persoana
care
a
furnizat sau actualizat
informaţiile colectate
în această secţiune
(3xx)

Moment
Secţiunea 3

Momentul efectuării
operaţiei de furnizare
sau
actualizare
a
informaţiilor colectate
în această secţiune
(3xx)

Format

Data şi ora
locală, GMT

Observaţii

O nouă dată este
necesară la orice
actualizare

Beneficiar final
1

Beneficiar final
2

final: SA, SRL
etc.).

Beneficiarului
final: SA, SRL
etc.).

Furnizat de sistem

Nu se completează.
Data şi ora
locală, GMT

Furnizat de sistem

10

Beneficiar

final...

final 10
Beneficiarului
final: SA, SRL
etc.).

Se completează cu data pentru care informațiile sunt valabile (data la care
este semnată declarația privind corectitudinea informațiilor furnizate).
Nu se scrie explicit GMT.
Nu se completează.

Text, caractere
alfa-numerice

Beneficiar

Secţiunea 4 - Informaţii privind structura corporativă
Întreprinderea înrudită reprezintă întreprinderea cu care participantul la piaţă, menţionat la poziţia 401 are un tip de relaţie de tipul
întreprindere-mamă, filială sau altă întreprindere afiliată cu „conducere unică”, relaţie menţionată la poziţia 405. În conformitate cu art. 2 alin.
(13) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011, “întreprindere afiliată înseamnă o întreprindere care este fie o filială, fie o altă întreprindere în care se
deţine o participaţie sau o întreprindere legată de o altă întreprindere printr-o relaţie în sensul art. 12 alin. (1) din Directiva 83/349/CEE”.
Tipul relaţiei dintre participantul la piaţă şi întreprinderea înrudită se realizează prin selectarea uneia dintre următoarele trei opţiuni:
- întreprindere-mamă – (eng. parent undertaking);
- filială (întreprindere controlată) – (eng. controlled undertaking);
- altă întreprindere afiliată cu “conducere unică” – (eng. other related undertaking).

Societate inrudită
Nr.
crt.

Nume câmp

Descriere conţinut

Format

Observaţii

401

Trimitere la participantul la
piaţă, pentru structura
corporativă

Codul ACER al participantului la
piaţă la care întreprinderea
înrudită este afiliată

12 caractere alfanumerice

Obligatoriu

402

Întreprindere înrudită

Numele întreprinderii înrudite

Text, alfa-numeric

Obligatoriu

Text, 14 caractere
alfa-numerice
(inclusiv prefixul
ţării)

Obligatoriu

12 caractere alfanumerice

Obligatoriu

403

TVA întreprindere înrudită

Număr TVA al
înrudite

întreprinderii

404

Codul unic al întreprinderii
înrudite

Codul ACER al întreprinderii
înrudite

11

Societate
1

Societate
2

Societate
…

Societate
15

Nu se completează în faza de înregistrare.
Reprezinta codul de identificare unic şi se obţine
ulterior fazei de inregistrare, după înregistrarea în
Registrul European Centralizat al participanţilor la
piaţă.

(*) - se verifică în Registrul European
Centralizat al participanţilor la piaţă dacă există,
caz în care se completează.

Societate inrudită
Nr.
crt.

Nume câmp

Descriere conţinut

Format

Observaţii

Selecţie
dintr-o
listă de opţiuni
codificate
(o
singură valoare)

Obligatoriu

Text, alfa-numeric

Opţional

405

Tip relaţie

Tipul relaţiei dintre participantul
la piaţă şi întreprinderea înrudită,
în conformitate cu a 7-a Directivă
a Consiliului 83/349/ECE din 13
iunie 1983:
- întreprindere-mamă
- filială (întreprindere controlată)
- altă întreprindere afiliată cu
“conducere unică”

406

Observaţii

Informaţii suplimentare furnizate
de participantul la piaţă

407

408

409

Dată validare structură
corporativă

Data de validare a informaţiilor
colectate în această secţiune (4xx)

Data şi ora locală,
GMT

O
nouă
dată este
necesară la
orice
actualizare

Raport accesare Secţiunea 4

Username-ul utilizat de persoana
care a furnizat sau actualizat
informaţiile colectate în această
secţiune (4xx)

Text,
caractere
alfa-numerice

Furnizat de
sistem

Moment Secţiunea 4

Momentul efectuării operaţiei de
furnizare sau actualizare a
informaţiilor colectate în această
secţiune (4xx)

Data şi ora locală,
GMT

Furnizat de
sistem

Societate
1

Societate
2

Societate
…

Societate
15

Se completează cu data pentru care informațiile
sunt valabile (data la care este semnată declarația
privind corectitudinea informațiilor furnizate).
Nu se scrie explicit GMT.
Nu se completează.

Nu se completează.

(*) Începând cu data de 17.03.2015, Registrul European al Participanţilor la Piaţă este disponibil pe portalul REMIT al Agenţiei pentru Cooperarea
Autorităţilor de Reglementare în domeniul Energiei (ACER) la adresa https://www.acer-remit.eu/portal/european-register.

12

Secţiunea 5 - Informaţii privind părţile delegate pentru a raporta în numele participantului la piaţa angro de energie
Participantul la piață trebuie să completeze Secţiunea 5 cu informaţiile aferente părţii/părţilor delegate.
OPCOM și BRM sunt considerate părţi delegate implicite pentru raportarea tranzacţiilor care se desfăşoară în cadrul pieţelor administrate
de acestea.
Pentru a raporta direct la ACER, participantul la piață trebuie să se înscrie în prealabil la ACER ca RRM. În acest caz, participantul la piață se
înscrie pe el însuşi în Secţiunea 5, ca parte delegată.
Nr.
crt.

Nume câmp

Descriere conţinut

Parţi delegate

Observaţii

Format

Delegat 1

Delegat 2

Delegat …

Delegat N

501

Trimitere la
participantul la
piaţă pentru partea
delegată

Codul ACER al participantului la
piaţă
la
care
este
afiliată
întreprinderea înrudită

12
caractere
alfanumerice

Obligatoriu
dacă
această secţiune este
completată

Nu se completează în faza de înregistrare.
Reprezinta codul de identificare unic şi se obţine ulterior fazei
de înregistrare, după înregistrarea în Registrul European
Centralizat al participanţilor la piaţă.

502

Cod unic parte
delegată

Codul ACER al terţei părţi delegate
să
raporteze
în
numele
participantului la piaţă

12
caractere
alfanumerice

Obligatoriu
dacă
această secţiune este
completată

cod 1 ACER
ca RRM

503

Dată validare parte
delegată

Data de validare a informaţiilor
colectate în această secţiune (5xx)

Data şi ora
locală,
GMT

O nouă dată este
necesară la orice
actualizare

Se completează cu data pentru care informațiile sunt valabile
(data la care este semnată declarația privind corectitudinea
informațiilor furnizate).
Nu se scrie explicit GMT.

504

Raport accesare
Secţiunea 5

Username-ul utilizat de persoana
care a furnizat sau actualizat
informaţiile colectate în această
secţiune (1xx)

Text,
caractere
alfanumerice

Furnizat de sistem

Nu se completează.

Moment Secţiunea
5

Momentul efectuării operaţiei de
furnizare sau actualizare a
informaţiilor colectate în această
secţiune (1xx)

Data şi ora
locală,
GMT

Furnizat de sistem

Nu se completează.

505

13

cod 2 ACER
ca RRM

.....

cod N ACER
ca RRM

