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DETALII PRIVIND SERVICIILE DE TRANSPORT GAZE NATURALE PE TERMEN SCURT 

 

1. Începând cu data de 1 iulie 2013 TRANSGAZ oferă produse de capacitate pe termen scurt la punctele de 

ieşire din SNT în limita a 10% din capacitatea rămasă disponibilă pe fiecare din aceste puncte în urma derulării 

procesului de rezervare de capacitate anuală pentru anul gazier 2013-2014.   

Capacitatea disponibilă la punctele de ieşire din SNT este publicată pe pagina de internet a TRANSGAZ, la 

adresa http://www.transgaz.ro/ecom_cap_teh_rezervata.php?poz=195.  

2. Diferenţa dintre capacitatea rămasă disponibilă pe fiecare dintre punctele de ieşire din SNT în urma derulării 

procesului de rezervare de capacitate anuală pentru anul gazier 2013-2014 şi procentul de 10% din aceste 

capacităţi, menţionat la pct. 1, reprezintă capacitate disponibilă pentru servicii pe termen lung.    

3. În perioada 27.06.2013 – 28.06.2013, UR pot solicita rezervare de capacitate pentru o perioadă de o lună 

sau multiplu de luni cu încadrare în trimestrul 1 iulie – 30 septembrie 2013.  

4. În perioada 1 septembrie – 15 septembrie 2013, UR pot solicita rezervare de capacitate pentru o perioadă 

de un trimestru sau multiplu de trimestre – cu încadrare în anul gazier – începând cu 1 octombrie 2013, 1 

ianuarie 2014 sau 1 aprilie 2014. 

5. În perioada 20 – 25 a fiecărei luni calendaristice, începând cu luna septembrie 2013, UR pot solicita 

rezervare de capacitate pentru o perioadă de o lună sau multiplu de luni cu încadrare corespunzătoare în 

trimestrul 1 octombrie – 31 decembrie 2013, trimestrul 1 ianuarie – 31 martie 2014 şi respectiv 1 aprilie – 30 

iunie 2014.  

6. Capacitatea se alocă utilizând principiul „primul venit-primul servit”. 

7. Contractele de transport pe termen scurt pot conţine clauze suplimentare faţă de Contractul-cadru (Anexa 

nr. 1 la Codul reţelei), specifice tipului de serviciu contractat.  

 

NOTĂ: Această abordare este valabilă până la implementarea rezervării de capacitate pe puncte de 

intrare-ieşire.       
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