
Stimați parteneri, 

Vă informăm că, începând cu data de 01.02.2021, Transgaz SA va oferi, pe platforma RBP, produsul de 

capacitate fermă intra-zilnică pe punctele de interconectare Csanadpalota, Ruse-Giurgiu și Negru Vodă 

1,  în ambele direcții de transport, respectând prevederile Regulamentului  UE nr. 459/2017 (CAM NC) și 

ale Ordinului ANRE nr. 130/2020. 

Produsul standard de capacitate intra-zilnică reprezintă capacitatea care poate fi solicitată, într-un 

anumit volum, de un utilizator al rețelei începând cu ora de începere în cursul unei anumite zile gaziere 

până la sfârșitul aceleiași zile gaziere. 

Cu condiția să existe capacitate disponibilă, se organizează o licitație a capacității intra-zilnice în fiecare 

oră în cursul unei zile gaziere, folosind un algoritm de licitație cu preț uniform, în conformitate cu 

articolul 18 din CAM NC.  

Prima rundă de licitație se deschide exact la ora imediat următoare publicării rezultatelor ultimei licitații 

pentru ziua următoare, ora 19:00 – ora RO, respectiv 17.00 UTC (ora de iarnă) sau la ora 16.00 UTC (ora 

de vară), în conformitate cu articolul 14 din CAM NC. 

Prima rundă de licitație se închide la ora 03:30 – ora RO, în ziua D-1, 1.30 UTC (ora de iarnă) sau la ora 

0.30 UTC (ora de vară). Alocarea ofertelor câștigătoare intră în vigoare începând cu ora 07:00 – ora 

RO, 5.00 UTC (ora de iarnă) sau cu ora 4.00 UTC (ora de vară), în ziua D. 

Ultima rundă de licitație se închide la ora ora 02:30 – ora RO, în ziua D, 0.30 UTC (ora de iarnă) sau la 

ora 23.30 UTC (ora de vară). 

Utilizatorii rețelei au dreptul de a depune, de a retrage sau de a modifica ofertele, începând cu momentul 

deschiderii fiecărei runde de licitație până la închiderea rundei de licitație respective. 

În fiecare oră a zilei gaziere relevante, capacitatea devenită disponibilă începând cu ora… + 4 este 

licitată ca și capacitate intra-zilnică (licitația se desfășoară cu patru ore înainte de ora de la care e valabilă 

capacitatea), conform calendarului de licitații publicat de ENTSOG. 

Capacitatea intra-zilnică oferită  va fi exprimată în kWh/h și va fi oferită la fiecare oră, pentru restul 

orelor rămase din ziua gazieră.   

Durata fiecărei runde de licitație este de 30 de minute de la deschiderea rundei de licitație. 

Anunţurile de licitație privind capacitățile oferite sunt disponibile pe Portalul PRRC., după închiderea 

ultimei licitații pentru ziua următoare,  începând cu ora 19:00 – ora RO, respectiv 17.00 UTC (ora de 

iarnă) sau la ora 16.00 UTC (ora de vară). 

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

rbp@transgaz.ro. 

 Transgaz SA 
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