
19.07.2021 

Stimați parteneri,  

Vă anunțăm că licitațiile privind capacitățile agregate/neagregate oferite în punctele de interconectare:  

• Csanádpalota RO>HU (cod EIC: 21Z000000000236Q, cod GMOIS: SM1281D0) și   

• Csanádpalota HU>RO (cod EIC: 21Z000000000236Q, cod GMOIS: PM0266)  

  

pentru capacitatea trimestrială fermă pentru toate trimestrele aferente anului gazier 2021/2022, au 

fost înregistrate pe Platforma Regională de Rezervare de Capacitate (PRRC).  

  

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

Utilizatorii de Rețea vor avea dreptul de a participa la licitație dacă: 

A. au finalizat înregistrarea pe aplicația PRRC. Detalii cu privire la înregistrarea pe PRRC se găsesc pe 

site-ul public al aplicației la adresa: https://ipnew.rbp.eu/RBP.eu/#register. Înregistrarea unui 

utilizator de rețea pe aplicația PRRC presupune încheierea  prealabilă a unui „Acord privind afilierea 

Utilizatorului de Rețea în vederea utilizării Platformei de Rezervare Regională” între UR și 

operatorul aplicației, respectiv FGSZ Ltd; 

și dacă, până la ora 10:00 (UTC) a zilei de marți 27 iulie 2021: 
 

B. au îndeplinit condițiile specificate în Ordinul preşedintelui ANRE nr. 130/24.06.2020 privind 

stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacității de transport în punctele de interconectare a 

Sistemului național de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al 

gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României; 

 

C. au depus la Transgaz garanția de participare la licitație.  

Licitațiile pentru capacitatea agregată/neagregată vor începe în data de 02.08.2021 la ora 07:00 (UTC), 

respectiv ora 09:00 a Ungariei (CET) și ora 10:00 a României (EET). În cadrul unei licitații 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 

a Platformei Regionale de Rezervare de Capacitate (PRRC)” și în „Manualul utilizatorului pentru rolul de 

ofertant”. 

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

capacitate pentru capacitatea obținută, eventuala primă de licitație rezultată în urma derulării licitației şi 

după caz, tariful volumetric pentru cantitatea transportată. 

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

rbp@transgaz.ro. 

Cu stimă, 

SNTGN Transgaz SA 
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