Stimați parteneri,

Vă informăm că, începând cu data de 01.04.2021, SNTGN Transgaz SA oferă capacitatea
disponibilă în punctul de interconectare (PI) Isaccea 1/Orlovka 1, situat la frontiera românoucraineană, prin intermediul licitațiilor, pe platforma RBP, respectând prevederile
Regulamentului UE nr. 459/2017 (CAM NC) și ale Ordinelor ANRE nr. 215/2019, nr. 130/2020 și
nr. 13/2021.
PI Isaccea 1/Orlovka 1 este identificat prin următoarele coduri comerciale:
 Isaccea 1/Orlovka 1, pe direcția UA→RO (cod EIC: 21Z000000000304Z, cod GMOIS: PM0278) și
 Isaccea 1/Orlovka 1, pe direcția RO→UA (cod EIC: 21Z000000000304Z, cod GMOIS: SM1274D0)

Pentru anul gazier în curs, ofertele de capacitate puse la dispoziția pieței prin intermediul
platformei RBP, vor avea următoarele caracteristici:
-

Pe direcția UA→RO, se vor oferi produse de capacitate fermă negrupată, intrazilnice,
exprimate în kWh/h (25⁰C/0⁰C) și zilnice, lunare și trimestriale, exprimate în kWh/zi
(25⁰C/0⁰C);

-

Pe direcția RO→UA, se vor oferi produse de capacitate întreruptibilă, zilnice, lunare și
trimestriale, exprimate în kWh/zi (25⁰C/0⁰C);

Rezervarea de capacitate în PI Isaccea 1/Orlovka 1, pe direcția RO→UA, se va face respectând
condiția prevăzută în Ordinul ANRE nr. 13/2021, respectiv:
,,În punctul de interconectare Isaccea 1, pe direcţia ieşire, capacitatea fermă/întreruptibilă
disponibilă se rezervă de către un UR, fără acces la PVT, şi numai dacă, în punctul de interconectare
Negru Vodă 1, pe direcţia intrare, acelaşi UR rezervă o capacitate cel puţin egală cu cea solicitată
în punctul de interconectare Isaccea 1”.

Capacitatea de ieșire din SNT prin PI Isaccea 1/Orlovka 1, este oferită de SNTGN Transgaz SA
cu titlul de capacitate întreruptibilă. Caracterul întreruptibil al capacității oferite pe direcția de
transport România → Ucraina este conferit de faptul că cerințele minime de calitate gaze naturale
din România și Bulgaria sunt diferite de cerințele de calitate din Ucraina.
Rezervările realizate până în prezent pe platforma de rezervare GMOIS, deținută și operată de
SNTGN Transgaz SA rămân valabile, contractele derulându-se în continuare, fără a fi afectate de
noul mod de rezervare.
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Alocările de capacitate rezultate în urma licitațiilor, începând cu data de 01.04.2021, vor fi
încărcate automat în platforma GMOIS, în kWh/zi (25⁰C/0⁰C) și vor fi convertite și în MWh/zi
(15⁰C/15⁰C).
În scopul participării la licitațiile de capacitate, Utilizatorii de Rețea trebuie sa se înregistreze pe
platforma RBP.
Pentru clarificări privind licitațiile, nu ezitați să ne contactați la rbp@fgsz.hu (în engleză) sau la
rbp@transgaz.ro.

SNTGN Transgaz SA
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