
Stimați Parteneri, 

Avem deosebita plăcere să vă aducem la cunoștință faptul că pentru luna ianuarie din anul 

gazier 2014/2015 capacitățile ferme comasate, la punctul de interconectare Csanádpalota se 

preconizează că vor fi alocate în decembrie 2014 potrivit licitației capacităților cu ceas 

ascendent prin intermediul Platformei de Rezervare  Regională (PRR).  

FGSZ împreună cu MEKH, Autoritatea națională de reglementare din Ungaria, și Transgaz 

împreună cu ANRE, Autoritatea națională de reglementare din România, au deosebita 

plăcere să vă invite la zilele de informare în comun a utilizatorilor de rețea, după cum 

urmează:  

 28 octombrie 2014, 10:00, Sediul FGSZ (H-8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) 

 30 octombrie 2014, 10:00, Sediul Transgaz (RO-551130 Medias, Piaţa C. I. Motaş nr. 1) 

Agenda celor două zile de informare curpinde:   

1. Informații Generale aferente Codului rețelei privind mecanismele de alocare de 

capacitate (FGSZ) 

2. Accesul la rețea în Ungaria și România (FGSZ și Transgaz) 

3. Licențe și stabilirea tarifelor (MEKH și ANRE) 

4. Pauză de cafea 

5. Introducerea Platformei de Rezervare Regională (FGSZ) 

6. Termeni și condiții de acces la PRR (FGSZ și Transgaz) 

7. Licitații ulterioare de capacitate (Transgaz) 

Utilizatorii de rețea care doresc sa participe la programele sus menționate sunt rugați să 

informeze FGSZ Ltd. până la încheierea programului de lucru a zilei de 24 octombrie 2014 și  

TRANSGAZ S.A. până la încheierea programului de lucru a zilei de 28 octombrie 2014. Vă 

rugăm să transmiteți solicitările de înregistrare precum și potențialele întrebări la adresa de 

email rbp@fgsz.hu şi pilot_rbp@transgaz.ro.  

Utilizatorii de rețea și părțile interesate sunt rugate sa trimită maxim doi reprezentanți la ziua 

de informare din Ungaria şi România și să menționeze numărul și seria cărții de identitate a 

acestora la înregistrarea online pentru a contribui la eficientizarea procesului de înregistrare 

la sediul FGSZ şi Transgaz. 

 

Cadrul General 

În iulie 2012, SNTGN TRANSGAZ S.A. și FGSZ Ltd au semnat un Memorandum de 

Înțelegere privind îmbunătățirea relațiilor de colaborare ale celor doi OST. În conformitate cu 

acest Memorandum de Înțelegere cei doi OST au lansat un proiect pilot, susținut atât de 

ANRE cât și de MEKH, privind implementarea timpurie a Regulamentului Comisiei (UE) Nr. 

984/2013 (Codul rețelei privind mecanismele de alocare de capacitate). În cadrul acestui 

proiect pilot Operatorii Sistemelor de Transport vor aloca capacitățile lunare ferme la ieșirea 

din Ungaria și intrarea în România precum și capacitățile lunare ferme la intrarea în Ungaria 

și ieșirea din România la punctul de interconectare de la Csanádpalota ca și produse de 

capacitate comasată. Produsele de capacitate standard și mecanismele de alocare aplicate 

în cadrul alocării de capacitate sunt în conformitate cu prevederile Codului de Rețea privind 

mecanismele de alocare de capacitate, prin Platforma de Rezervare Regională (PRR), o 

platformă de rezervare de capacitate online, dezvoltată de FGSZ.  
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