
06.09.2016 

Stimați parteneri, 

Vă anunțăm că licitațiile privind capacitățile negrupate oferite în punctele de interconectare: 

 Negru Vodă 1 RO>BG (cod EIC: 21Z000000000159I, cod GMOIS: SM1278D0) 
 

pentru capacitatea trimestrială negrupată fermă   
 
și în punctele de alimentare cu gaze naturale a unor localităţi de pe teritoriul României: 
 

 Mangalia RO> (cod EIC: 60Z0000000009957, cod GMOIS SM1262D0) și 

 Negru Vodă RO> (cod EIC: EIC: 60Z000000001052J, cod GMOIS: SM1149D0) 
 
pentru capacitatea trimestrială negrupată fermă, 
 
pentru anul gazier 2016/2017, au fost înregistrate pe Platforma Regională de Rezervare (PRR). 
 
Anunțurile de licitație sunt publicate pe Portalul PRRCCapacitățile trimestriale negrupate ferme 
disponibile sunt:  
 

 Negru Vodă 1 RO>BG:          108.007.608 kWh/zi   (0⁰C/25⁰C)  

 Mangalia RO>:                            2.419.045 kWh/zi   (0⁰C/25⁰C)  

 Negru Vodă RO>:                          551.318  kWh/zi   (0⁰C/25⁰C)  
 
 
Utilizatorii de Rețea vor avea dreptul de a participa la licitație, dacă, până la ora 10:00 (UTC) a zilei de 

9 septembrie 2016: 

A. au finalizat înregistrarea pe aplicația PRR. 

Înregistrarea este acceptată dacă solicitantul: 

1) a completat „Formularul de înregistrare a Utilizatorului de Rețea”, a semnat și a transmis 
versiunea scanată la adresa de e-mail rbp@fgsz.hu și a depus două exemplare originale la 
sediul FGSZ Ltd. (H-8600 Siófok, Tanácsház u. 5.), 

 
2) a completat și semnat „Acordul privind afilierea Utilizatorului de Rețea în vederea utilizării 

Platformei de Rezervare Regională” şi a transmis versiunea scanată la adresa de e-mail 
rbp@fgsz.hu și a depus două exemplare originale la sediul FGSZ Ltd. (H-8600 Siófok, 
Tanácsház u. 5.). Suplimentar, solicitantul trebuie să transmită lista persoanelor care au 
dreptul să reprezinte compania solicitantă. Pentru fiecare utilizator al PRR trebuie 
înregistrat și transmis împreună cu „Formularul de înregistrare a Utilizatorului de Rețea” 
un certificat digital valabil, emis de un furnizor acreditat. Menţionăm că certificatele 
digitale utilizate deja pe platforma informatică (GMOIS) a Transgaz nu pot fi folosite 
pentru aplicația PRR. 

 
B. au îndeplinit condițiile de înregistrare necesare obținerii accesului la sistemul de transport și 

utilizării acestui sistem operat de Transgaz (disponibile la 

http://www.transgaz.ro/ro/informatii-clienti/rezervare-de-capacitate-pe-conducta-isaccea-1-

negru-voda-1-cam-nc) în calitate de operator al sistemului de transport. 
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C. au depus la operatorul sistemului de transport garanția de participare la licitație. Odată cu 

depunerea garanției de participare la licitație, Utilizatorul de Rețea trebuie să declare 

modalitatea în care divizează linia de credit pentru fiecare dintre licitațiile trimestriale 

desfășurate în paralel (direcția RO>BG, direcția BG>RO și pe direcția RO> Mangalia și Negru 

Vodă). 

Licitațiile menționate anterior vor începe în data de 12 septembrie 2016 la ora 07:00 (UTC), respectiv 

ora 10:00 a României/Bulgariei (EET). În cadrul licitației Utilizatorii de Rețea pot licita pentru 

capacitatea solicitată în runde succesive, aplicând intervale de preț predeterminate (licitație 

ascendentă). Informații suplimentare privind procesul de licitație se găsesc în „Regulile de operare ale 

Platformei Regionale de Rezervare” și în „Manualul utilizatorului pentru Membrii Utilizatori de Rețea”. 

La punctele de interconectare și punctele domestice de alimentare cu gaze naturale menționate, 

prețul de rezervă al Transgaz va fi publicat în anunțurile de licitație și vor fi exprimate în lei/kWh/zi/an 

în baza PCS-lui determinat la temperatura de referinţă de 25⁰C/0⁰C, acoperind toate orele aferente 

perioadei de servicii. Intervalele de preţ înseamnă comisionul de licitaţie peste preţul de rezervă, 

exprimate în procente din preţul de rezervă. 

Utilizatorii de Rețea a căror ofertă a câștigat licitația sunt obligați să plătească tariful de capacitate 

pentru capacitatea obținută și comisionul de licitație final calculat în baza intervalului de preț aferent. 

În conformitate cu principiul egalității stipulat la art. 4 din Anexa la Ordinul președintelui ANRE nr. 

34/19.07.2016 privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacității de transport și de stabilire a 

tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de 

transport Isaccea – Negru Vodă, la punctul de interconectare: 

 

 Isaccea 1 UA>RO (EIC code: 21Z000000000304Z, GMOIS code: PM0278) 

 

produsele de capacitate negrupată fermă vor fi alocate implicit în momentul când licitațiile 

susmenționate sunt încheiate. 

Informații detaliate legate de utilizarea capacităților negrupate alocate în punctele de interconectare 

sunt disponibile în Proceduri interconectare. 

Pentru clarificări privind licitațiile, nu ezitați să ne contactați la rbp@fgsz.hu (in limba engleza) sau la 

rbp@transgaz.ro. 

 

Cu stimă, 

SNTGN Transgaz SA 
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