
 
 

Calendarul de desfăşurare a procesului de rezervare de capacitate anuală și trimestrială de 

transport în punctele de intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al gazelor 

naturale pentru anul gazier 2019-2020, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 167/05.09.2018, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 801/19.IX.2018 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Perioada  

1.  1 – 8 iulie 2019 Solicitanţii de capacitate de transport în punctele de 

intrare/ieşire în/din Sistemul naţional de transport al 

gazelor naturale (SNT) transmit cererile de rezervare 

de capacitate anuală de transport pentru anul gazier 1 

octombrie 2019 – 1 octombrie 2020; 

 

2.  9 – 15 iulie 2019 Operatorul de transport şi de sistem (OTS) analizează 

cererile de rezervare de capacitate anuală de transport 

transmise de către solicitanţi şi comunică acestora 

aprobarea sau respingerea cererii de rezervare de 

capacitate anuală de transport, după caz; 

 

3.  5 – 12 august 2019 Solicitanţii de capacitate de transport în punctele de 

intrare/ieşire în/din SNT transmit cererile de rezervare 

de capacitate trimestrială de transport pentru unul sau 

mai multe dintre următoarele trimestre componente 

ale anului gazier 2019 – 2020, respectiv: trimestrul 1 

octombrie 2019 – 1 ianuarie 2020, trimestrul 1 

ianuarie 2020 – 1 aprilie 2020, trimestrul 1 aprilie 

2020 – 1 iulie 2020 şi trimestrul 1 iulie 2020 – 1 

octombrie 2020; 

 

4.  13 – 19 august 2019 OTS analizează cererile de rezervare de capacitate 

trimestrială de transport transmise de către solicitanţi 

şi comunică acestora aprobarea sau respingerea cererii 

de rezervare de capacitate trimestrială de transport, 

după caz; 

 

5.  26 – 29 august 2019 OTS transmite contractele de transport al gazelor 

naturale, în două exemplare, spre semnare, 

solicitanţilor ale căror cereri de rezervare de capacitate 

anuală şi trimestrială de transport au fost aprobate. 

6.  30 august – 2 septembrie 2019 Solicitanții activează garanția financiară potrivit 

condițiilor prevăzute la art.27 lit. A din Codul rețelei 

și transmit exemplarele semnate ale contractelor de 

transport către OST, spre contrasemnare. 



 
 

7.  4 – 11 noiembrie 2019 Solicitanţii de capacitate de transport în punctele de 

intrare/ieşire în/din SNT transmit cererile de rezervare 

de capacitate trimestrială de transport pentru unul sau 

mai multe dintre următoarele trimestre componente 

ale anului gazier 2019 – 2020, respectiv: trimestrul 1 

ianuarie 2020 – 1 aprilie 2020, trimestrul 1 aprilie 

2020 – 1 iulie 2020 şi trimestrul 1 iulie 2020 – 1 

octombrie 2020; 

 

8.  3 – 10 februarie 2020 Solicitanţii de capacitate de transport în punctele de 

intrare/ieşire în/din SNT transmit cererile de rezervare 

de capacitate trimestrială de transport pentru unul sau 

mai multe dintre următoarele trimestre componente 

ale anului gazier 2019 – 2020, respectiv: trimestrul 1 

aprilie 2020 – 1 iulie 2020 şi trimestrul 1 iulie 2020 – 

1 octombrie 2020; 

 

9.  4 – 11 mai 2020 Solicitanţii de capacitate de transport în punctele de 

intrare/ieşire în/din SNT transmit cererile de rezervare 

de capacitate trimestrială de transport pentru 

următorul trimestru component ale anului gazier 2019 

– 2020, respectiv: trimestrul 1 iulie 2020 – 1 octombrie 

2020; 

 

 


