INFORMAŢII PRIVIND SERVICIILE FERME DE TRANSPORT GAZE NATURALE PE TERMEN SCURT
Prezentul document este publicat în conformitate cu cerinţele art. 130 alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.
Documentul reprezintă o actualizare a informaţiilor publicate în data de 27.06.2013 sub titlul „Detalii
privind serviciile de transport gaze naturale pe termen scurt”.
Informaţiile prezentate sunt valabile până la implementarea rezervării de capacitate pe puncte de intrare-ieşire.
I. Capacitatea disponibilă pentru servicii ferme de transport gaze naturale pe termen scurt
1. Pentru anul gazier 2013-2014 TRANSGAZ oferă produse de capacitate pe termen scurt la punctele
de ieşire din SNT în limita a 10% din capacitatea rămasă disponibilă pe fiecare din aceste puncte în urma derulării procesului de rezervare de capacitate anuală.
Capacitatea disponibilă la punctele de ieşire din SNT, valabilă la data de 01.07.2013, este publicată pe pagina
de internet a TRANSGAZ, la adresa http://www.transgaz.ro/ecom_cap_teh_rezervata.php?poz=195.
2. Diferenţa dintre capacitatea rămasă disponibilă pe fiecare dintre punctele de ieşire din SNT în urma
derulării procesului de rezervare de capacitate anuală pentru anul gazier 2013-2014 şi procentul de 10% din
aceste capacităţi, menţionat la pct. 1, reprezintă capacitate disponibilă pentru servicii pe termen lung.
II. Criterii de stabilire a capacităţii disponibile
1. Conform dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 715/2009 cu completările şi modificările ulterioare
operatorul de transport oferă servicii de transport atât pe termen lung cât şi pe termen scurt, în condiţii nediscriminatorii, tuturor utilizatorilor reţelei.
2. La baza stabilirii procentului de 10% au fost avute în vedere următoarele criterii:
a. impactul oferirii serviciilor pe termen scurt asupra rezultatelor financiare şi a fluxurilor de numerar ale societăţii în condiţiile în care la fundamentarea tarifelor de transport pentru anul gazier 2013-2014 nu au fost avute în vedere aceste tipuri de servicii; solicitările pentru servicii pe
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termen scurt au fost înregistrate ulterior datei de 31.03.2013, care este data limită pentru depunerea la ANRE a fundamentării ajustării tarifelor de transport;
limitarea impactului negativ asupra finanţării lucrărilor de investiţii şi activităţilor de exploatare
şi mentenanţă care concură la asigurarea integrităţii SNT şi în final a continuităţii livrărilor de
gaze naturale;
creşterea lichidităţii pieţei prin crearea condiţiilor de acces la piaţă a unor noi utilizatori de
reţea;
lipsa informaţiilor cu privire la comportamentul utilizatorilor de reţea în accesarea serviciilor pe
termen scurt;
gradul de utilizare al capacităţilor punctelor de ieşire din SNT relativ mic care nu justifică oferirea serviciilor pe termen scurt;
practica operatorilor de transport din țările UE.
III. Servicii oferite, perioada de rezervare şi metoda de alocare

1. Oferta TRANSGAZ constă din:
a. servicii de transport având durata de un trimestru sau multiplu de trimestre – cu încadrare în
anul gazier – începând cu 1 octombrie 2013, 1 ianuarie 2014 şi 1 aprilie 2014;
b. servicii de transport având durata de o lună sau multiplu de luni, cu încadrare corespunzătoare în trimestrul 1 octombrie – 31 decembrie 2013, trimestrul 1 ianuarie – 31 martie 2014 şi
respectiv trimestrul 1 aprilie – 30 iunie 2014.
2. Oferirea serviciilor respectă o ordine logică conform căreia sunt oferite mai întâi serviciile cu durată
superioară, urmate de serviciile cu durată imediat inferioară. Acest principiu corespunde cu prevederile
conţinute în Regulamentul (UE) de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii
în sistemele de transport, aflat în prezent în procedură de comitologie.
Astfel:
- În perioada 1-15 a fiecărei luni anterioare trimestrului1 avut în vedere pentru începerea prestării serviciului de transport, utilizatorii de reţea pot solicita rezervare de capacitate pentru o perioadă de un
trimestru sau multiplu de trimestre cu încadrare în anul gazier.
- În perioada 20 – 25 a fiecărei luni anterioare lunii2 avute în vedere pentru începerea prestării
serviciului de transport, utilizatorii de reţea pot solicita rezervare de capacitate pentru o perioadă de o lună sau
multiplu de luni cu încadrare corespunzătoare în trimestru.
3. Capacitatea se alocă utilizând principiul „primul venit-primul servit”.
Documentul „Detalii privind serviciile de transport gaze naturale pe termen scurt” îşi pierde valabilitatea.
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Prin trimestru se înţelege perioada de timp de 3 luni calendaristice începând cu 1 iulie, 1 octombrie, 1 ianuarie sau 1 aprilie.
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Prin lună se înţelege lună calendaristică.
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