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31.12.2019 

 

COMUNICAT 

Privind noile limite de funcționare ale SNT începând cu data de 01.01.2020 

 

SNTGN Transgaz SA informează asupra faptului că, începând cu data de 01.01.2020, noile limite 

de funcționare ale SNT sunt: 

 

“Limite de funcționare ale Sistemului Național de Transport (SNT) funcție de Line Pack 

(LP) [Line Pack reprezintă volumul efectiv de gaze naturale aflat la un moment dat în sistemul de 

conducte de transport gaze naturale al SNTGN TRANSGAZ SA]: 

- Starea optimă a SNT: LP = 49,0 ÷ 51,0 mil.Sm3 = 525.476.000 ± 546.924.000 kWh; 

- Starea normală a SNT: LP este cuprins între 42,0 ÷ 49,0 mil.Sm3 = 450.408.000 ± 

525.476.000 kWh sau LP este cuprins între 51,0 ÷ 53,0 mil.Sm3 = 546.924.000 ± 

568.372.000 kWh; 

- Starea de prealertă a SNT: LP este cuprins între 36,0 ÷ 42,0 mil.Sm3 = 386.064.000 ± 

450.408.000 sau LP este cuprins între 53,0 ÷ 55,0 mil.Sm3 = 568.372.000 ± 

589.820.000 kWh; 

- Starea de alertă a SNT: LP < 36,0 mil.Sm3 = 386.064.000 kWh  sau LP > 

55,0 mil.Sm3 = 589.820.000 kWh 

 

Limitele de funcționare se actualizează funcție de dezvoltarea infrastructurii de transport a SNT și 

necesitatea realizării unor noi scenarii de transport. 

Notă: Valorile în unități de energie corespund puterii calorifice superioare medie anuală (pe 

punctele de intrare în SNT) aferentă anului calendaristic 2018: PCS=10,724 kWh/Sm3.” 

 

Menționăm faptul că, începând cu data de 01.11.2019 a fost derulat la nivelul Transgaz un proces 

de creștere a limitelor de funcționare ale SNT în urma finalizării și punerii în exploatare a unor 

conducte noi precum și finalizarea lucrărilor de reabilitare/reclasificare și creșterea presiunilor de 

operare pe unele conducte existente. A doua etapă a fost derulată începând cu 23.12.2019, 

urmând ca, prin creșterea presiunilor pe toate aceste conducte la limitele superioare de 

funcționare să implementăm începând cu data de 01.01.2020 și ultima etapa a acestui proces de 

creștere a limitelor de funcționare ale SNT.  
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Modificarea limitelor de funcționare a SNT a fost efectuată în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind condițiile de 

acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și cele ale procedurii interne PP DH 02 – Limite 

de funcționare ale SNT. 

 

Limitele de funcționare a SNT urmează a fi publicate, pe pagina de internet a companiei, la adresa 

Transgaz/Clienți/Informații operaționale/Line Pack/Limite de funcționare ale SNT. 

La adresa Transgaz/Clienți/Informații operaționale/Line Pack/ Line Pack intraday se vor afișa 

orar, 24 de ore din 24 pentru informare, valorile Line Pack-ului calculat precum și valoarea Line 

Pack-ului estimat pentru ziua următoare. 

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) al gazelor 

naturale care asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces 

nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional 

al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum și cercetarea și proiectarea în domeniu, cu 

respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, 

mediu și dezvoltare durabilă. 

 

SERVICIUL COMUNICARE 


