
 1 

 

Coeficienţii de multiplicare utilizaţi de SNTGN TRANSGAZ SA, în anul V (1 octombrie 

2016 – 30 septembrie 2017) al celei de-a treia perioade de reglementare, la stabilirea 

tarifelor de rezervare de capacitate pentru serviciile ferme de transport gaze naturale 

pe termen scurt 

 

 

În conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a 

venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, 

aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 32/2014, cu modificările ulterioare, SNTGN 

TRANSGAZ SA a înaintat propunerea privind coeficienții de multiplicare a tarifelor de 

rezervare de capacitate pentru serviciile ferme de transport gaze naturale pe termen scurt.  

Având în vedere prevederile noului Proiect de cod al reţelei privind tarifele de 

transport armonizate la nivelul Uniunii Europene, elaborat de ENTSOG la solicitarea ACER, 

ANRE a solicitat operatorului de sistem întocmirea şi a variantei TAR – NC de stabilire în 

această bază a coeficienţilor de multiplicare.  

Opinia majorităţii participanţilor, la procesul de dezbatere publică a celor două 

variante, a fost în favoarea utilizării variantei TAR – NC la determinarea coeficienţilor de 

multiplicare a tarifelor de rezervare de capacitate pentru serviciile ferme de transport gaze 

naturale pe termen scurt. Drept urmare, președintele ANRE a avizat coeficienții de 

multiplicare stabiliţi în baza acestei variante. 

La stabilirea coeficienţilor de multiplicare pentru determinarea coeficienţilor sezonieri 

au fost utilizate valorile fluxurilor de gaze naturale măsurate zilnic în fiecare punct de ieşire 

din SNT, aferente fiecărui an gazier din cei trei avuţi în vedere în perioada 2012 – 2015. În 

ceea ce priveşte determinarea multiplicatorilor s-a avut în vedere o utilizare echilibrată a 

sistemului de transport pe tot parcursul unui an gazier. 

Coeficienţii de multiplicare determinaţi sunt aceiaşi pentru toate grupurile de 

puncte/puncte de intrare/ieşire în/din SNT. 
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În tabelul de mai jos se regăsesc coeficienții de multiplicare avizați: 

N

Nr. 

Crt

. 

Denumire servicii Perioada 
Coeficient de 

multiplicare 

0 1 2 3 

1 

servicii ferme/întreruptibile de transport 

contractate pentru un trimestru sau multiplu de 

trimestre 

Vara 0,79 

Iarna 1,81 

2 
servicii ferme/întreruptibile de transport 

contractate pentru o lună sau multiplu de luni 

Vara 0,91 

Iarna 2,09 

3 

servicii ferme/întreruptibile de transport 

contractate pentru o zi gazieră sau multiplu de 

zile gaziere 

Vara 1,81 

Iarna 4,18 

 

*Notă: 

- vară reprezintă perioada aprilie – septembrie 

- iarnă reprezintă perioada octombrie – martie 


