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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind calculul capacității disponibile de transport de tip backhaul în punctul de interconectare 

CSANADPALOTA 

 

Conform art. 4 din ,,Regulile privind prestarea serviciului de transport naturale de tip backhaul” aprobate prin 

Ordinul președintelui ANRE nr. 12/13.03.2013 (denumit în continuare, Reguli BH): 

 capacitate de transport gaze naturale de tip backhaul – reprezintă capacitatea disponibilă 

de transport în sens invers faţă de curgerea fizică a gazelor naturale, într-un punct de interconectare al 

SNT cu un sistem de transport din Statele Membre UE. 

 

Conform art. 19 din Reguli BH:  

 capacitatea BH disponibilă este limitată de capacitatea de transport fermă rezervată pe flu-

xul direct, diminuată cu capacitatea necesară asigurării de către OST a continuităţii în aprovizionare. 

 

 1. Capacitatea tehnică maximă: 51.316,800000 MWh/zi (4.800,000 mii mc/zi). 

 

 2. Capacitatea rezervată RO:  27.744,501260 MWh/zi (2.595,126 mii mc/zi).  

 

 3. Capacitatea rezervată HU:  37.007,466 MWh/zi (3.461,553 mii mc/zi). 

 

 4. Capacitatea necesară asigurării de către OST a continuităţii în aprovizionare: 

 SNTGN TRANSGAZ SA are nevoie de o capacitate de  0 MWh/zi (0 mii mc/zi) pentru garantarea 

asigurării alimentării zonei de vest a țării în perioada 1 octombrie – 1 mai a fiecărui an gazier. 

 5. Capacitatea BH disponibilă pentru anul gazier 2013-2014: 

 2013 2014 

LUNA VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

CAPACITATEA 

[MWh/zi] 

27.060,410334 27.060,410334 27.744,501260 27.744,501260 27.744,501260 - - - - - - - 

Notă: Capacitatea BH disponibilă este publicată la: http://www.transgaz.ro/ecom_cap_teh_rezervata.php.  

SNTGN Transgaz SA oferă capacitate BH disponibilă, în regim întreruptibil, pe termen de un an. 

Menţionăm că se preconizează că începând cu 1 decembrie 2013 punctul de interconectare va fi operaţional 

pentru livrarea fizică a cantităţilor de gaze naturale bidirecţională, situaţie în care serviciul de tip backhaul în 

acest punct nu va mai fi oferit. Informaţii cu privire la livrările fizice în sens invers vor fi oferite în timp util de 

către SNTGN Transgaz SA. 

http://www.transgaz.ro/ecom_cap_teh_rezervata.php

