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Acest raport constituie o evaluare comună a potențialelor proiecte de capacitate incrementală 
derulate de 

OST 1 

FGSZ Ltd.  

OST 2 

SNTGN TRANSGAZ SA 

Adresa 

Tanácsház u. 5 

8600, Siófok,  

Ungaria 

Adresa 

Piața C. I. Motas, Nr. 1 

551130, Mediaș Jud.  

Sibiu, Romania 

Informații generale de contact 

telefon +36-84-312-311 

email: info@fgsz.hu 

 fax: +36-84-505-592 

Informații generale de contact 

(telefon +4 0269  80 33 33 

email: cabinet@transgaz.ro 

Fax. +4 0269  83 90 29 
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A. Cereri indicative neangajante 

PI Csanádpalota conectează sistemul pe puncte de intrare-ieșire din România și din Ungaria.   

 

Capacitățile disponibile în prezent: 

 
Nume PI Csanádpalota (HU>RO) Csanádpalota (RO>HU) 

 kWh/oră/an kWh/oră/an 

   

Capacitate fizică FGSZ 2 689 513 2 094 430 

Capacitate fizică Transgaz 2 689 513 896 678 

Capacitate tehnică publicată (FGSZ/Transgaz) 2 689 513 896 678 
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Următoarele cereri indicative cumulate neangajante de capacitate fermă au fost utilizate ca bază pentru această evaluare a cererii: 

 

Cereri indicative transmise la FGSZ  

Csanádpalota  (HU>RO)  

 

De la 

 

 [numele sistemului 

bazat pe puncte de 

intrare-ieșire] 

 

“CAPACITATE DE 

IEȘIRE” 

Către 

 

[numele sistemului 

bazat pe puncte de 

intrare-ieșire] 

 

“ CAPACITATE DE 

INTRARE” 

An gazier 
 

[aaaa/ 
aa] 

Cantitate 
 
 

(kWh/oră)/an  

 Solicitarea este 
transmisă altor 

OST 
 

[da, OST] sau 
[nu] 

(informații 

detaliate vor fi 

furnizate mai 

jos) 

Perioada în care 
cererea indicativă 

a fost primită*  
 

[Vă rugăm 
includeți perioada 

conform 
numerelor 1) - 3)] 

Informații  
suplimentare 

 
(de ex. tipul de 

capacitate, dacă diferă 
de capacitatea fermă, 

grupata, alocabilă  
liber)  

FGSZ Ltd. Transgaz 
2019/20-
2023/24 

1.083.904 Da 2 n/a 
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Csanádpalota  (RO>HU) 
 

De la 

 

 [numele sistemului 

bazat pe puncte de 

intrare-ieșire] 

 

“CAPACITATE DE 

IEȘIRE” 

Către 

 

[numele sistemului 

bazat pe puncte de 

intrare-ieșire] 

 

“ CAPACITATE DE 

INTRARE” 

An 
gazier 

 
[aaaa/ 

aa] 

Cantitate 
 

(kWh/ora)/an] 

 Solicitarea este 
transmisă altor 

OST 
 

[da, OST] sau 
[nu] 

(informații 

detaliate vor fi 

furnizate mai 

jos) 

Perioada în care 
cererea indicativă 

a fost primită*  
 

[Vă rugăm 
includeți perioada 

conform 
numerelor 1) - 3)] 

Informații  
suplimentare 

 
(de ex. tipul de 

capacitate, dacă diferă de 
capacitatea fermă, 
grupata, alocabilă  

liber) 

Transgaz FGSZ Ltd. 2019/20 0 Nu 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2020/21 0 Nu 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2021/22 0 Nu 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2022/23 0 Nu 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2023/24 0 Nu 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2024/25 5.852.400 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2025/26 5.852.400 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2026/27 5.852.400 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2027/28 5.852.400 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2028/29 5.852.400 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2029/30 5.250.232 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2030/31 5.250.232 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2031/32 5.250.232 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2032/33 5.250.232 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2033/34 5.250.232 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2034/35 602.169 Da 2 n/a 

* Următoarea perioadă standardizată va fi utilizată pentru indicarea datei de primire a cererii indicative: 

1) după opt săptămâni  de la licitația de capacitate anuală pentru produse de capacitate anuală în ciclul anterior de capacitate incrementală, neconsiderată 

anterior; 
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2) în termen de opt săptămâni de la licitația de capacitate anuală din anul curent (0 – 8 săptămâni după licitația anuală de capacitate anuală); 

3) după opt săptămâni de la ultima licitație anuală de capacitate anuală, dar care va fi luată în considerare în ciclul actual de capacitate incrementală (9 – 16 

săptămâni după licitația anuală de capacitate anuală).  

 

 

Cereri indicative transmise la TRANSGAZ  

 

Csanádpalota (HU>RO)  

De la 

 

 [numele 

sistemului bazat pe 

puncte de intrare-

ieșire] 

 

“CAPACITATE DE 

IEȘIRE” 

Către 

 

[numele 

sistemului bazat 

pe puncte de 

intrare-ieșire] 

 

“ CAPACITATE DE 

INTRARE” 

An 
gazier 

 
[aaaa/ 

aa] 

Cantitate 
 

[Vă rugăm indicați 
unitatea: 

(kWh/oră)/an sau 
(kWh/zi)/an] 

 Solicitarea este 
transmisă altor 

OST 
 

[da, OST] sau 
[nu] 

(informații 

detaliate vor fi 

furnizate mai 

jos) 

Perioada în care 
cererea 

indicativă a fost 
primită*  

 
[Vă rugăm 
includeți 
perioada 
conform 

numerelor 1) - 3)] 

Informații  
suplimentare 

 
(de ex. tipul de 

capacitate, dacă diferă 
de capacitatea fermă, 

grupata, alocabilă liber)  

FGSZ Ltd. Transgaz 2019/20 2.083.904 Da, partial 2 n/a 

FGSZ Ltd. Transgaz 2019/20 2.083.904 Da, partial 2 n/a 

FGSZ Ltd. Transgaz 2020/21 2.083.904 Da, partial 2 n/a 

FGSZ Ltd. Transgaz 2021/22 2.083.904 Da, partial 2 n/a 

FGSZ Ltd. Transgaz 2022/23 1.083.904 Da  2 n/a 

 

Csanádpalota  (RO>HU) 

De la 

 

 [numele sistemului 

bazat pe puncte de 

intrare-ieșire] 

Către 

 

[numele sistemului 

bazat pe puncte de 

intrare-ieșire] 

An 
gazier 

 
[aaaa/ 

aa] 

Cantitate 
 

(kWh/zi)/an] 

 Solicitarea este 
transmisă altor 

OST 
 

[da, OST] sau 
[nu] 

Perioada în care 
cererea indicativă 

a fost primită*  
 

[Vă rugăm 
includeți perioada 

Informații  
suplimentare 

 
(de ex. tipul de 

capacitate, dacă diferă de 
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“CAPACITATE DE 

IEȘIRE” 

 

“ CAPACITATE DE 

INTRARE” 

(informații 

detaliate vor fi 

furnizate mai 

jos) 

conform 
numerelor 1) - 3)] 

capacitatea fermă, 
grupata, alocabilă  

liber) 

Transgaz FGSZ Ltd. 2024/25 5.852.400 Da  2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2025/26 5.852.400 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2026/27 5.852.400 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2027/28 5.852.400 Da  2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2028/29 5.852.400 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2029/30 5.250.232 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2030/31 5.250.232 Da  2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2031/32 5.250.232 Da  2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2032/33 5.250.232 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2033/34 5.250.232 Da 2 n/a 

Transgaz FGSZ Ltd. 2034/35 602.169 Da  2 n/a 

 
* Următoarea perioadă standardizată va fi utilizată pentru indicarea datei de primire a cererii indicative: 

1) după opt săptămâni  de la licitația de capacitate anuală pentru produse de capacitate anuală în ciclul anterior de capacitate incrementală, neconsiderată 

anterior; 

2) în termen de opt săptămâni de la licitația de capacitate anuală din anul curent (0 – 8 săptămâni după licitația anuală de capacitate anuală); 

3) după opt săptămâni de la ultima licitație anuală de capacitate anuală, dar care va fi luată în considerare în ciclul actual de capacitate incrementală (9 – 16 

săptămâni după licitația anuală de capacitate anuală).  

Cererile au fost însoțite de următoarele condiții: 

− solicitarea de capacitate incrementală și estimată va fi considerată neangajanță și va fi luată în considerare doar dacă 

Sezonul Deschis pentru ROHU-Faza 2 este finalizat fără succes.  

− în cazul în care Sezonul Deschis se încheie cu succes, rezultând extinderea fermă a PI RO>HU la 4,4 miliarde mc pe an (4,64 

GWh/oră), nicio capacitate incrementală peste 4,4 miliarde mc pe an nu este solicitată pentru PI Csanadpalota, iar 

solicitarea estimată și neangajantă nu ar trebui luată în considerare. 

− este valabilă numai în cazul în care sezonul deschis ROHU în derulare este încheiat, fără a fi alocată nici o capacitate. 
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B. Evaluarea cererii 

 

Pe partea ungară proiectele corespondente (până la capacitatea de 500.000 m3/oră) au fost 

analizate în Planul de dezvoltare național 2018-2029, dar deocamdată aceste proiecte sunt 

aprobate de autoritatea națională de reglementare doar condiționat. 

 

Pe partea română, următoarele proiecte corespondente au fost analizate în Planul de 

dezvoltare național 2019-2028 (în curs de aprobare de ANRE). 

 

i. Cantitate estimată, direcția și durata cererii de capacitate incrementală 

Conform Sezonului Deschis aflat în derulare, FGSZ și Transgaz au oferit în direcția RO>HU  

capacitate fermă de 4 648 063 kWh/oră/an pe ambele părți, și în direcția HU>RO  

capacitate fermă de 4 828 354 kWh/ oră/an pe ambele părți. 

Capacitatea tehnică va fi de 5 164 514 kWh/oră/an în direcția RO>HU și de 5 364 838 kWh/oră în 

direcția HU>RO. 

FGSZ și Transgaz vor publica rezultatul cumulat al Sezonului Deschis la data de 14.04.2020. În cazul 

în care procedura de Sezon Deschis ROHU se va încheia fără succes în 2020, Părțile intenționează 

să inițieze procedura incrementală. 
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C. Concluzia pentru (ne)-inițierea proiectului/procesului de capacitate 
incrementală 

Concluzia care a rezultat după evaluarea cererii a fost aceea că, cantitatea estimată solicitată la 

PI Csanádpalota este de maxim 2.083.904 kWh/oră/an capacitate fermă în direcția de curgere 

(HU>RO) (între 2019/20 și 2023/24). 

Pe partea ungară, pe direcția HU>RO în acest PI există capacitate rezervată pe termen lung de 

1.678.632 kWh/oră/an până la 2029/30 și capacitate disponibilă de 3.686.206 kWh/oră/an dacă 

procedura de Sezon deschis este finalizată cu succes. 

Pe partea românească, în acest PI există capacitate rezervată pe termen lung de 10.730 kWh/ 

oră/an până la 2029/30 și capacitate disponibilă de 5,354,108 kWh/ oră/an.  

În PI Csanádpalota, direcția de curgere (RO>HU), cea mai mare cerere pe ambele părți  este de 

5.852.400 kWh/oră/an.  

 

Având în vedere condițiile exprimate de solicitanți în cererile neangajante transmise (prezentate 

mai sus) și anume faptul că solicitările lor rămân valabile doar dacă procedura de Open Season în 

derulare se încheie fără succes și ținând cont de faptul că termenul de depunere a ofertelor 

pentru procedura de Open Season s-a prelungit până la 31 martie 2020, la data prezentei, cei doi 

OTS nu pot lua o decizie de începere a unor proiecte tehnice. Evaluarea cererilor poate fi reluată 

doar după finalizarea Open Season (15.04.2020). 
 

În cazul în care Sezonul Deschis se încheie fără succes, Părțile intenționează să inițieze procedura 

incrementală. 

D. Calendar provizoriu  

Intrare Ungaria/Ieșire România  
Ieșire Ungaria/Intrare România  
 

Data de 

începere 

Data de 

încheiere  

Descriere 

 14.04.2020 Sezon Deschis 

 

E. Aranjamente temporare pentru licitația privind capacitatea existentă în PI(uri) 
respectiv(e) 

Nu există aranjamente temporare. 

F. Taxe 

Pentru ciclul de capacitate incrementală abordat în acest raport, OST implicați nu au introdus o 

taxă pentru evaluare și procesare a cererii indicative neangajante. 
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G. Date de contact 

FGSZ Ltd. SNTGN TRANSGAZ SA 

Sándor Bogoly 

Consilier Dezvoltare Afacere  

Teodora Barbu  

Șef Serviciu Managementul Capacităților de Transport 

Telefon : +36-84-505-202 

Fax: +36-84-505-218 

E-mail: sbogoly@fgsz.hu 

Telefon: +4/0269/803125 

Fax:  +4/0269/841181 

Email: cabinet@transgaz.ro 

Tanácsház u. 5 

8600 Siófok 

Ungaria 

Piața C.I Motaș nr. 1, 

551130, jud. Sibiu, 

România 

 

 

mailto:sbogoly@fgsz.hu
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