
 

Stimați Parteneri, 

Vă informăm că, urmare a aprobării și publicării Ordinului ANRE nr. 80/2022, Transgaz oferă pieței 

două tipuri de capacitate, în PI Negru Vodă 1, pe direcția RO→BG, începând cu licitația produselor 

zilnice ferme pentru 07.07.2022, programată în 06.07.2022, în scopul îndeplinirii angajamentelor 

asumate față de Comisia Europeană.  

Ofertele de capacitate ale Transgaz, vor fi împărțite pe platforma RBP, în două licitații simultane cu 

două tipuri diferite de capacitate, respectiv: 

- capacitate fermă cu acces la PVT din România, definită pe platforma RBP cu acronimul FZK, 

și  

- capacitate fermă fără acces la PVT, condiționată de rezervarea capacității în PI Isaccea 1, 

intrare, definită pe platforma RBP cu acronimul DZK. 

Precizăm că separarea ofertei de capacitate pe partea Transgaz nu afectează agregarea capacităților cu 

oferta de capacitate fermă a Bulgartransgaz.  Platforma RBP oferă posibilitatea aplicării unui algoritm 

special de agregare a ofertelor,  astfel încât ofertele Transgaz (de tip FZK și DZK) se vor agrega simultan 

cu oferta Bulgartransgaz de capacitate fermă, de tip FERM.  

Din considerente de ordin tehnic, în ziua în care pe platforma RBP se va seta noul tip de licitații (începând 

cu licitația de capacitate fermă pentru ziua următoare), respectiv în data de 06.07.2022, nu se vor mai 

putea oferi produse de capacitate fermă intra-zilnice, pe acest punct de interconectare.  

Menționăm că platforma RBP nu permite utilizarea a doi algoritmi de agregare diferiți pe același punct, 

astfel că și pe direcția BG→RO se va aplica același algoritm. Specificăm că pe această direcție (BG→RO), 

Transgaz are o singură ofertă de capacitate, de tip ,,fermă cu acces la PVT din România (FZK)” și care se 

va agrega cu oferta de capacitate de tip FERM a Bulgartransgaz, ca și până acum. 

Acest mod de abordare a ofertei de capacitate în Negru Vodă 1/Kardam, pe direcția RO→BG, va fi aplicat 

până la îndeplinirea condițiilor necesare oferirii de capacitate concurentă între PI Negru Vodă 1 și PI 

Isaccea 1, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 2017/459 (CAM NC).  

În scopul participării la licitațiile de capacitate, Utilizatorii de Rețea trebuie să se înregistreze pe 

platforma RBP.  

Pentru clarificări privind licitațiile, nu ezitați să ne contactați la support@rbp.eu (în engleză) sau la 

rbp@transgaz.ro. 

Cu stimă, 

 SNTGN Transgaz SA 
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