
SERVICII DE TRANSPORT PENTRU ANUL GAZIER 2014 – 2015 

oferite în baza prevederilor Codului Reţelei pt SNT aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr.16/2013,  precum şi a Ordinelor Președintelui ANRE nr. 53 şi 54/26.06.2014 

Puncte de intrare în/ieșire din SNT 

Servicii ferme Servicii întreruptibile 

Termen lung Termen scurt Termen lung Termen scurt 

Anual* și 
multianual 

Anual* 

Trimestrial**
și multiplu 

de trimestre 
cu încadrare 

în an  

Lunar și 
multiplu 

de luni cu 
încadrare 

în 
trimestru 

Zilnic și 
multiplu 

de zile cu 
încadrare 

în lună 

Anual*  

Trimestrial**și 
multiplu de 
trimestre cu 

încadrare în an 

Lunar și 
multiplu 

de luni cu 
încadrare 

în 
trimestru 

Zilnic și 
multiplu 

de zile cu 
încadrare 

în lună 

Punctele fizice/virtuale de intrare din perimetrele de 
producţie 

√  √ √ √ √ √ √ √ 

Punctele fizice/virtuale de intrare din depozitele de 
înmagazinare subterană 

     √ √ √ √ 

Punctele fizice de intrare din alte sisteme de transport al 
gazelor naturale din state membre ale UE (Csanadpalota) 

 √ √ √ √ √ √ √ √ 

Punctele fizice de intrare din alte sisteme de transport al 
gazelor naturale din state terţe (non-UE) (Medieșu Aurit - 
Isaccea) 

√  √ √ √ √ √ √ √ 

Punctele fizice de ieşire spre sisteme de distribuţie 
 

√  √ √ √ √ √ √ √ 

Punctele fizice de ieşire spre consumatorii direcți 
 

√  √ √ √ √ √ √ √ 

Punctele fizice/virtuale de ieşire spre depozitele de 
înmagazinare subterană 

     √ √ √ √ 

Punctele fizice de ieşire spre alte sisteme de transport gaze 
naturale din state membre ale UE(Csanadpalota) 

 √ √ √ √ √ √ √ √ 

Punctele fizice de ieşire spre conductele de alimentare din 
amonte 

√  √ √ √ √ √ √ √ 

Punctele fizice de ieşire spre alte sisteme de transport al 
gazelor naturale din state terţe (non-UE) (Ungheni) 

 √       √ 

* perioada  1 august 2014 –  1 octombrie 2015 este echivalată prin excepție cu un an gazier 

** perioada 1 august 2014 – 1 octombrie 2014 are prin excepție echivalentul unui trimestru 

Nota: 

1. Capacitatea întreruptibilă de transport rezervată de UR va fi limitată/întreruptă în condițiile prevederilor legale; 



În cazul punctelor de intrare în / ieșire din depozitele de înmagazinare subterană, condiția de întreruptibilitate depinde de regimul de funcționare al depozitelor. 

În punctele de intrare în / ieșire din SNT în care sunt oferite atât servicii ferme cât și întreruptibile, serviciile întreruptibile vor fi oferite numai în situația în care 

capacitatea fermă disponibilă oferită, a fost rezervată integral. 

Conform prevederilor art. 49, alin (2) din Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport 

al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 32/21 mai 2014, în situația în care serviciul de transport al gazelor naturale este întrerupt, 

valoarea aferentă serviciilor întreruptibile va fi determinată în funcție de capacitatea rezervată efectiv neîntreruptă. 

2. În conformitate cu Art. 2 din Ordinul Președintelui ANRE nr. 54/26.06.2014 rezervarea de capacitatea de transport în punctele de intrare în/ieșire din SNT pentru 

perioada 1 august 2014 – 1 octombrie 2015 si pentru trimestrele componente ale anului gazier 2014-2015, poate fi solicitată de către utilizatorii de rețea, numai 

până la data de 7 iulie 2014 inclusiv. 

3. Pentru celelalte servicii de transport, altele decât cele menționate la punctul 2, rezervarea de capacitate se va efectua conform prevederilor Codului rețelei.   

Serviciile pe termen scurt pentru o perioadă de o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere vor fi oferite odată cu implementarea platformei online pentru rezervarea 

capacității pe puncte de intrare în/ieșire din SNT. 

 


