PLANUL ACŢIUNILOR DE REZERVARE A CAPACITATII DE TRANSPORT PE TERMEN LUNG PE
CONDUCTA ALGYO/UNGARIA – ARAD/ROMANIA

In conformitate cu Acordul de dezvoltare in comun încheiat la data de 1 iulie 2008 si cu Acordul de alocare a
capacitaţii încheiat la data de 18 august 2008, între FGSZ Natural Gas Transmission Closed Company Limited
by Shares/FGSZ Ltd. cu sediul social la Siófok, şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale
TRANSGAZ S.A. cu sediul social în Mediaş, părţile au convenit construirea conductei de transport gaze naturale
de interconectare intre sistemul ungar de înaltă presiune şi Sistemul Naţional de Transport gaze naturale din
România.
Conform acestor documente conducta urmează a fi pusă în operare comercială la data de 1 ianuarie 2010.
Construirea conductei este condiţionată de rezervarea pe termen lung, respectiv 20 de ani, a unei capacităţi între
140.000 - 180.000 mc/h din totalul unei capacităţi iniţiale de 200.000 mc/h. Diferenţa între capacitatea rezervată
pe termen lung şi totalul capacităţii proiectate se va putea rezerva pe termen scurt începând cu darea în
exploatare a conductei. În acest scop părţile semnatare ale documentelor menţionate mai sus au convenit să
procedeze la rezervarea de capacitate pentru această conductă în conformitate cu următorul plan de acţiuni:
- 12.09.2008-12.10.2008 – FGSZ: derularea procedurii de Sezon Deschis:
o data limită pentru depunerea ofertelor de către Shipperi: 06.10.2008;
o data limită pentru comunicarea rezultatelor către Shipperi: 13.10.2008;
o negocierea şi încheierea Acordurilor iniţiale pe termen lung cu shipperii ungari: 13.1020.10.2008.
- 22.09.2008 – TRANSGAZ: Publicarea pe site:
o procedura de rezervare de capacitate pe teritoriul României;
o extras din Acordul de alocare a capacitaţii încheiat cu FGSZ;
o proiectul de Acordului preliminar pentru rezervarea de capacitate pe termen lung in SNT,
punct de intrare in SNT Csanadpalota (Ungaria) – Nadlac (România) si anexa la acord:
Contract cadru de transport al gazelor naturale pe termen lung.
- 08.10.2008 – FGSZ: notificarea TRANSGAZ cu privire la rezultatele procedurii de Sezon Deschis.
- 14.10.2008 (ora 9.00) -17.10.2008 (ora 9.00) – TRANSGAZ: depunerea solicitărilor de rezervare de
capacitate, transmitere prin fax la nr: 0269 831720. Solicitarea va conţine minim următoarele informaţii:
o Datele de identificare ale persoanei juridice
o Acord cu FGSZ sau shipperul Ungar, in copie
o Capacitatea solicitata a fi rezervata pe teritoriul României in SNT cu punct de intrare
Csanadpalota (Ungaria) – Nadlac (Romania)
o Perioada de rezervare este: 01.07.2010 – 30.06.2030 existând posibilitatea rezervării şi / numai
pentru perioada 01.01.2010 – 30.06.2010.
- 20.10.2008 TRANSGAZ (ora 12.00) : încheierea acordurilor preliminare cu utilizatorii de reţea români.
- 20.10.2008 TRANSGAZ (ora 15.00) : transmiterea declaraţiei cu privire la semnarea si intrarea in vigoare a
fiecărui acord preliminar, in care se va stipula capacitatea contractata si condiţiile de calitate convenite.
- 15.12.2008 – TRANSGAZ: data limita de încheiere a Contractelor de transport pe termen lung cu utilizatorii
de reţea români.

