Metodologie pentru rezervarea de capacitate în flux invers pe punctul
de interconectare Csanadpalota
1. Serviciile de transport oferite
 Perioadele de rezervare a capacităţii:
- TRANSGAZ comercializează capacitatea în flux invers disponibilă
în punctul de interconectare Csanadpalota (pe direcţia RO-HU) în
conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru sistemul naţional
de transport al gazelor naturale aprobat prin Ordinul Preşedintelui
ANRE nr 16/2013 respectiv cu Acordurile stabilite între Operatorii
sistemelor de transport interconectate
- pentru anul gazier 2013-2014 capacitatea va fi comercializată pentru
perioade trimestriale respectiv lunare.
 Parametrii şi capacitatea disponibilă în punctul de interconectare
Csanadpalota pe direcţia RO - HU:
-

Punctul de ieşire Csanadpalota se caracterizează prin următorii
parametrii:
Parametri /
Capacitate
disponibilă

UM

Csanadpalota
Ieşire din SNT

Direcţia
Presiunea
minimă/ maximă
comercială

[bara]

21/41

PCS mediu anual
(2013-2014)

[MWh/Sm3]
(15°C/15°C)

0,010550

Capacitatea fermă
disponibilă

[Sm3/zi] (15°C)

240.000

[MWh/zi] (15°C/15°C)

2.532

[Sm3/zi] (15°C)

4.800.000

[MWh/zi] (15°C/15°C)

50.640

Capacitatea
întreruptibilă
disponibilă

 Modalitatea de alocare a capacităţii:
- Capacitatea va fi alocată pe baza principiului pro rata cu capacitatea
solicitată;
 Tarifele aplicabile:

Pentru prestarea serviciilor de transport gaze naturale se vor aplica
următoarele tarife:
a) în cazul serviciilor de transport ferme, tariful pentru prestarea serviciilor
ferme de transport gaze naturale prin SNT în cazul contractelor de transport
încheiate pe o perioadă mai mică de un an gazier, conform Ordinului
Preşedintelui ANRE 39/19.06.2013:
- componenta fixă de rezervare a capacităţii – art.1(3);
- componenta volumetrică pentru cantitatea transportată – art.1(3).
b) în cazul serviciilor de transport întreruptibile, tariful pentru prestarea
serviciilor întreruptibile în cazul contractelor încheiate pe o perioadă mai
mică de un an gazier, conform Ordinului Preşedintelui ANRE nr.
1/15.01.2013:
- componenta fixă de rezervare a capacităţii – art.1, lit. a), b), c),
după caz;
- componenta volumetrică pentru cantitatea transportată – art.1, lit.
e).
2. Detalii privind desfăşurarea procesului de rezervare de capacitate
 Locaţie:
- SNTGN Transgaz SA Mediaş;
 Modalitatea de depunere a solicitărilor:
- solicitarea semnată/stampilată si scanată va fi transmisă la adresele
de e-mail: ovidiu.schreiner@transgaz.ro; daniela.pop@transgaz.ro
- în situaţia indisponibilităţii serviciilor de internet solicitarea
semnată/ştampilată va fi transmisă la fax nr. +40-(0)269-831720;
 Persoana de contact:
- Serviciul Contracte Transport Gaze: Ovidiu Schreiner;
 Intervalul de depunere a solicitărilor:
- pentru o perioadă de o lună/multiplu de luni cu încadrare în trimestru
vor fi luate în considerare solicitările transmise în intervalul 20 ÷ 22
al fiecărei luni calendaristice, anterior datei solicitate pentru intrarea
în vigoare a contractului, începând cu luna martie 2014, pentru
servicii ferme respectiv 24÷25 pentru servicii întreruptibile;
- pentru solicitările transmise în luna ianuarie 2014 solicitarea de
capacitate se face după cum urmează:
- în intervalul 24÷27.01.2014 ora 12:00 am pentru servicii ferme
- în intervalul 28÷29.01.2014 ora 12:00 am pentru servicii
întreruptibile.
- pentru trimestrul 01 aprilie ÷ 01 iulie 2014 vor fi luate în considerare
solicitările transmise în intervalul 01÷10 martie 2014 pentru servicii
ferme respectiv 12 ÷ 17 martie 2014 pentru servicii întreruptibile;
 Intervalul de analiză a solicitărilor şi alocare a capacităţii:

solicitările vor fi analizate respectiv capacitate va fi alocată în termen
de o zi lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a
solicitărilor;
 Conţinutul minimal al solicitărilor:
- date identificare persoana juridică;
- solicitarea va specifica următoarele:
o capacitatea solicitată, conform Anexei 3 la Codul reţelei;
o capacitatea minimă acceptată a fi alocată în cazul în care nu se
poate aloca întreaga capacitate solicitată;
o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte existenţa unui
acord încheiat cu cel puţin un partener care are calitatea de
utilizator al reţelei în sistemul de transport interconectat cu SNT;
o documente care să ateste îndeplinirea cumulativă a cerinţelor
financiare şi tehnice prevăzute de Codul reţelei pentru SNT;
Solicitările care nu îndeplinesc cerinţele de mai sus nu vor fi luate în
considerare.
 Publicarea informaţiilor pe www.transgaz.ro:
- informaţiile privind capacitatea rezervată respectiv disponibilă vor fi
publicate imediat după închiderea procedurii de alocare;
-

3. Algoritmul de alocare a capacităţii:
 Descrierea algoritmului:
- în intervalul de depunere a solicitărilor, ultima solicitare transmisă va
fi luată în considerare ca singura solicitare valabilă, orice solicitare
anterioară nemaifiind luată în considerare. După închiderea
intervalului de depunere, solicitările nu mai pot fi modificate sau
retrase;
- după închiderea procedurii, toate solicitările rămase vor fi
considerate ca fiind obligatorii pentru acei solicitanţi cărora li se va
aloca cel puţin capacitatea minimă solicitată;
 dacă capacitatea alocată este mai mică decât capacitatea minimă
solicitată, solicitarea va fi respinsă iar capacitatea nealocată va fi
distribuită pro-rata solicitărilor rămase.
 capacitatea întreruptibilă va fi alocată doar în condiţiile în care
capacitatea disponibilă fermă a fost alocată integral.

