
Coeficienţii de multiplicare și factorii sezonieri utilizați la stabilirea tarifelor de 

rezervare de capacitate pe termen scurt pentru cel de al patrulea an al celei de-a 

patra perioade de reglementare,1 octombrie 2022 – 30 septembrie 2023, pentru 

activitatea de transport gaze naturale 

 

 

Nr. 

crt 
Denumire servicii Perioada 

Factor 

sezonier 

final 

Multiplicator 
Coeficient de 

multiplicare 

Coeficient 

mediu de 

multiplicare 

0 1 2 3 4 5  6 

1 

servicii ferme/întreruptibile 

de transport contractate 

pentru un trimestru sau 

multiplu de trimestre 

Oct-Dec.22 1.36 

1.21 

1.65 

1,3 Ian-Mar.23 1.70 2.07 

Apr-Iun.23 0.60 0.73 

Iul-Sept.23 0.62 0.75 

2 

servicii ferme/întreruptibile 

de transport contractate 

pentru o lună sau multiplu 

de luni 

Oct-22 0.83 

1.40 

1.16 

1,5 

Nov-22 1.28 1.80 

Dec-22 1.97 2.76 

Ian-23 2.39 3.35 

Feb-23 1.54 2.16 

Mar-23 1.18 1.66 

Apr-23 0.67 0.94 

Mai-23 0.58 0.82 

Iun-23 0.55 0.77 

Iul-23 0.59 0.83 

Aug-23 0.63 0.88 

Sep-23 0.63 0.89 

3 

servicii ferme/întreruptibile 

de transport contractate 

pentru o zi gazieră sau 

multiplu de zile gaziere și 

pentru o oră sau multiplu 

de ore cu încadrare în ziua 

gazieră 

Oct-22 0.83 

2.80 

2.32 

3,0 

Nov-22 1.28 3.60 

Dec-22 1.97 5.51 

Ian-23 2.39 6.69 

Feb-23 1.54 4.31 

Mar-23 1.18 3.32 

Apr-23 0.67 1.88 

Mai-23 0.58 1.64 

Iun-23 0.55 1.54 

Iul-23 0.59 1.66 

Aug-23 0.63 1.76 

Sep-23 0.63 1.77 

 

 

Scopul utilizării coeficienților sezonieri este  de a induce o creștere a tarifelor 

de transport/prețurilor de rezervare în perioadele cu rată mare de utilizare a sistemului 

de transport, respectiv o diminuare a acestora în perioadele cu rată redusă, cu scopul 

de a promova o utilizare eficientă a sistemului prin aplicarea de penalități/stimulente 

în vederea schimbării fluxurilor din perioada cu cerere mare (iarna) spre perioadele cu 

cerere mai redusă (vara) și prin reducerea impactului negativ pe care rezervările de 



capacitate profilate îl pot avea în stabilitatea veniturilor și respectiv tarifelor 

operatorului de transport și de sistem. 

 

Nivelul multiplicatorilor a fost stabilit avându-se în vedere următoarele principii: 

- asigurarea echilibrului dintre facilitarea schimburilor comerciale de gaze pe  

termen scurt, pe de o parte, și furnizarea de semnale pe termen lung pentru 

investiții eficiente în sistemul de transport și asigurarea recuperării eficiente 

a veniturilor pe de altă parte; 

- evitarea volatilității tarifelor; 

- necesitatea evitării subvenționării încrucișate între utilizatorii rețelei de 

transport gaze naturale (utilizatori cu un profil de rezervare sezonier/profilat 

versus utilizatori cu profil plat). 

 

Nivelul coeficienților de multiplicare și al coeficienților sezonieri este același în 

cazul tuturor grupelor de puncte de intrare/ieșire din SNT. 

 

Conform art. 13 al Regulamentului (UE) nr. 460/2017, în cazul în care se aplică 

coeficienți sezonieri, media aritmetică, pentru întregul an gazier, a produselor dintre 

multiplicatorul aplicabil pentru respectivul produs de capacitate și factorul sezonier 

relevant trebuie să se încadreze în următoarele intervale, în funcție de tipologia 

produselor de capacitate pe termen scurt: 

- în cazul produselor cu capacitate standard trimestriale și lunare nivelul 

coeficientului mediu de multiplicare poate fi orice valoare între 1 și 1,5; 

- pentru produsul zilnic și în cadrul zilei, nivelul mediu al coeficientului mediu 

de multiplicare poate fi orice valoare între: 

o 1 și 3 pentru o perioadă de tranziție de 4 ani de aplicare; 

o 1 și 1,5 după perioada de tranziție. 

 


