
 

 

Principalele întrebări adresate de către analiștii financiari prezenți la teleconferința 

organizată în data de 17.11.2020 pentru Prezentarea rezultatelor financiare la 

30.09.2020 au fost următoarele: 

Întrucât componenta de rezervare de capacitate ocupă o pondere tot mai mare în venitul 

din activitatea de transport intern, a-ți putea sa ne prezentați, va rugam, care au fost 

nivelurile capacitaților rezervate totale in primele 9 luni ale anului, dar si in trimetrul al 

treilea. De asemenea, daca ne puteți prezenta o detaliere pe tipuri de rezervări: cantități 

anuale, trimestriale, lunare? 

Răspuns TGN: 

Capacitatea rezervată în primele 9 luni ale anului 2020 au fost de 274.055.389 Mwh, din 

care pe termen lung: 165 400 906 MWh. Capacitatea rezervată în Trimestrul III 2020 a fost 

de 73.143.752,35 MWh/h. 

 

Cum s-a încheiat perioada de rezervare de capacitate pentru anul gazier 2020/2021 ? Sunt 

cantitățile rezervate mai mici, mai mari sau similare cu cele din 2019/2020 ? 

Răspuns TGN: 

Este mai relevantă comparația capacităților rezervate cu a rezervărilor estimate la 

fundamentarea tarifului de transport pentru anul gazier 2020-2021.  

Pentru grupul punctelor de intrare, nivelul rezervărilor pentru produsul anual este de 111% 

comparativ cu cel estimat la fundamentarea tarifelor de transport iar pentru punctele de 

ieșire nivelul rezervărilor pentru produsul anual este de 93% comparativ cu cel utilizat la 

fundamentarea tarifelor de transport pentru anul gazier 2020-2021.  

 

Care a fost valoarea veniturilor din prima de licitație obținute in trim. 4/2019, trim.1/2020, 

trim. 2/2020 si trim. 3/2020 ? 

Răspuns TGN: 

Veniturile din prima de licitație în anul gazier 2019 -2020 au fost 213 milioane lei, din care 

aferente trimestrului IV.2019 au fost de 54 milioane lei. 

 

 



 

 

In legătura cu BRUA, daca puteți sa ne comunicati care este stadiul ei actual. Cand va 

putea fi oferita capacitatea adițională?  

Raspuns TGN: 

Capacitatea adițională asigurată, ca urmare a finalizării proiectului BRUA faza 1, a fost 

oferită in cadrul licitației lunare care a avut loc în data de 16 noiembrie 2020. 

 

In Situația Fluxurilor de Numerar, am observat ca s-a publicat pozitia de dobanzi platite: 

2.15 mnRON. Este aceasta intreaga suma de dobanzi percepute companiei la soldul curent 

al datoriilor bancare de cca. 1.24 mdRON ? Este aceasta suma care se include in venitul 

reglementat ? 

Raspuns TGN: 

În situația Fluxurilor de Numerar este prezentată cheltuiala cu dobânda capitalizată iar la 

nota 8 din situațiile financiare interimare la 30 septembrie 2020 este prezentată valoarea 

cheltuielii cu dobânda capitalizată de 9.823.397 lei. 

 

Pentru anul 2020/2021, a încheiat Transgaz un contract de achizitie a gazelor pentru 

consum tehnologic? Daca da, ne puteti oferi cateva detalii legate de cantitati si de preturi? 

Raspuns TGN:  

Transgaz deține gaze naturale achiziționate pentru consum tehnologic din contracte 

derulate în ani gazieri anterior. 

Pentru anul gazier 2020/2021 Transgaz nu a incheiat contract de achizitie a gazelor 

naturale pentru consumul tehnologic. 

 

OPEX reglementat a crescut cu 15.9 mRON in anul gazier 2020/2021 vs. 2019/2020. Ce a 

determinat aceasta crestere ? 

Raspuns TGN : 

Creșterea a fost influențată in principal de ajustare cu inflația a cheltuielilor din componenta 

OPEX.  

 

 


