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SNTGN Transgaz SA informează pe toți cei interesați asupra faptului că în data de 7 

decembrie 2022 a demarat Etapa neangajantă a Procesului de capacitate incrementală 

pentru punctul Tuzla, urmare a primirii în data de 7 noiembrie 2022 a unei cereri de 

capacitate incrementală care respectă prevederile art. 6 din ”Procedura privind rezervarea 

de capacitate incrementală în Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale prin 

derularea proceselor de capacitate incrementală având ca obiect puncte de intrare/ieşire 

în/din Sistemul Naţional de Transport al gazelor naturale, altele decât punctele de 

interconectare, ce urmează a fi create/dezvoltate prin intermediul proiectelor incluse în 

planurile de investiții şi dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale 

pentru următorii 10 ani” avizată prin Avizul ANRE nr. 13/2017. 

Conform prevederilor art. 431 alin (2) din Ordinul Președintelui Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, desfășurarea proceselor de capacitate 

incrementală în punctele de intrare/ieșire în/din SNT, altele decât cele pentru punctele de 

interconectare a SNT cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale 

UE învecinate României, se realizează în conformitate cu prevederile procedurilor 

specifice, respectiv a procedurii menționate anterior.  

Încheierea contractelor de rezervare de capacitate, angajamente ferme, anterior demarării 

investiției, asigură garanția utilizării capacităților nou construite la un nivel ce va asigura 

eficiența proiectului iar implementarea proiectului nu va conduce la creșterea tarifului de 

transport în România. 

Precizăm faptul că, SNTGN Transgaz SA a derulat un proces de capacitate incrementală 

pentru punctul Tuzla în anul 2018, finalizat cu alocare de capacitate și a încheiat contracte 

de transport pentru o perioadă de 16 ani, contracte care au putut fi denunțate cu plata 

unei penalități. Contractele încheiate în cadrul procedurii de capacitate incrementală au 

fost denunțate în luna noiembrie 2018 de către solicitanți cu suportarea sumei 

penalizatoare prevăzute în procedură. 

 

 



 

 

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) al 

gazelor naturale care asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, 

acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern 

și internațional al gazelor naturale, dispecerizarea acestora precum și cercetarea și 

proiectarea în domeniu, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a 

standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă. 
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