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29 ianuarie 2019 

 

COMUNICAT 

Referitor la articolul publicat de profit.ro pe subiectul „Cererea de capacitate de transport de 

gaze prin BRUA, care va lega România de Ungaria - sub semnul întrebării”, pentru claritate și 

înțelegere corectă a informațiilor, SNTGN Transgaz SA aduce următoarele precizări: 

În cadrul Procedurii de Sezon Deschis Angajant RO-HU s-a oferit capacitatea de transport de 

4,4 mld mc, rezultatul pozitiv al alocării de capacitate fiind determinant în construirea și 

asigurarea unei capacități de transport suplimentare celei asigurate de construirea proiectului 

BRUA faza I (1,75 mld mc/an). 

Menționăm faptul că fondurile europene și contractele de împrumut sunt încheiate pentru 

finanțarea proiectului BRUA faza I, care asigură o capacitate de transport în punctul de 

interconectare  RO-HU de 1,75 mld mc/an, capacitate pentru care Transgaz s-a angajat să o 

asigure față de Uniunea Europeană. 

În conformitate cu prevederile Manualului Procedurii de Sezon Deschis Angajant RO-HU, în 

cazul în care unul sau mai mulți ofertanți desemnați câștigători după prima perioadă de 

depunere a ofertelor își exercită dreptul de retragere până la 14.12.2018, în perioada 07- 

21.01.2019 operatorii de transport vor efectua un nou test economic cu luarea in considerare 

a contractelor ofertanților care nu și-au exercitat dreptul de retragere.  

Subliniem faptul că în perioada 7-21.01.2019 au fost efectuate calcule privind testul economic 

III și nu a fost derulată o rundă suplimentară de rezervare de capacitate, în cadrul manualului 

procedurii de Sezon Deschis angajant fiind prevăzută posibilitatea depunerii de cereri de 

capacitate suplimentară în perioada 05.02.2019 – 25.02.2019, în cazul înregistrării unui test 

economic negativ.  

Având în vedere faptul că rezultatul testului economic III este negativ, în conformitate cu 

prevederile Manualului Procedurii de Sezon Deschis Angajant RO-HU, operatorii de transport 

și de sistem vor da posibilitatea ofertanților să depună cereri de rezervare de capacitate 

suplimentară în perioada 05.02.2019 – 25.02.2019.  

În această etapă vor putea transmite cereri de rezervare de capacitate ofertanții care au 

transmis cereri valide în prima perioadă de depunere a ofertelor, cu excepția celor care și-au 

exercitat dreptul de retragere până la data de 14.12.2018. 
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SNTGN Transgaz SA Mediaș este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) 

gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces 

nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și 

internațional al gazelor naturale și dispecerizarea gazelor naturale, precum și cercetarea și 

proiectarea în domeniul specific activității sale, cu respectarea cerințelor legislației europene 

și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă 
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