PROCEDURĂ PENTRU
REZERVAREA PRODUSELOR DE CAPACITATE ZILNICĂ DE TRANSPORT

Potrivit prevederilor Art.36, alin. (32) și alin. (33) din Ordinul ANRE nr. 167/2018 de modificare a
Codului rețelei pentru SNT, după data de 01 aprilie 2019 rezervarea produselor de capacitate
zilnică de transport în puncte de intrare/ieșire în/din SNT, pentru perioada rămasă până la sfârșitul
anului gazier în curs, se va face după cum urmează:

1. Pentru prima rezervare de capacitate zilnică, Utilizatorii de Rețea (UR) vor transmite cererea de
rezervare de capacitate pe suport hârtie, cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior datei solicitate
pentru intrarea în vigoare a contractului, specificând tipul, intrare/ieșire în/din SNT (ANEXA nr.
3 la Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale);
2. Între UR și OTS se va încheia un contract - cadru de transport gaze naturale (ANEXELE nr. 1 și
12 la Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale), în baza căruia UR
vor putea accesa multiple produse de capacitate zilnică. Durata contractului va fi cuprinsă între
data de la care poate fi utilizată capacitatea zilnică solicitată conform cererii inițiale și până la
sfârșitul anului gazier în curs;
3. Anterior începerii prestării serviciilor de transport, OTS emite o factură, reprezentând avans,
pentru contravaloarea capacităţii rezervate, pentru care se prestează serviciile de transport al
gazelor naturale, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice, calculată la nivelul
capacității rezervate, pentru contractele de ieșire din SNT;
4. După plata facturii de avans, UR transmit în platforma GMOIS cererile de rezervare de
capacitate zilnică de transport pentru o zi gazieră sau multiplu de zile gaziere până la finalul
anului gazier începând cu ora 17:30 a zilei D-1, în termen de 1 oră;
5. În intervalul 18:30 – 19:00 OTS aprobă solicitările de rezervare de capacitate zilnică de transport,
aprobarea fiind validată în limita valorii facturii de avans;
6. Pentru următoarele solicitări de capacitate zilnică Utilizatorii Rețelei trebuie să se asigure că
îndeplinesc cerințele financiare din contractul-cadru de transport gaze:
- plata în avans a capacității solicitate (contracte de intrare în SNT),
- plata în avans a capacității solicitate, la care se adaugă valoarea componentei volumetrice,
calculată la nivelul capacității rezervate (contractele de ieșire din SNT).
7. Precizăm că, după încheierea contractului-cadru, pentru următoarele produse succesive de
capacitate zilnică nu mai este necesară încheierea unui alt contract pentru produse zilnice de
capacitate iar solicitarea fiecărui nou produs de capacitate zilnică se va putea face în ziua D-1,
in intervalul orar 17:30-18:30. În baza solicitărilor aprobate, se vor întocmi acte adiționale la
contractul-cadru.

